
(Do "Jornal de' Sinta Catarine", do dia 25-01-72)

PONTO POR PONTO
�----------------------------

AD OLFO Zl.GELLI

.Uma diferença fundamental
Na entrev1sta que concedeu sexta feira pela televisão,

o depu.tado Arolde Carvalho, deixou clara a sua posição
de aspirante potencial ao cargo de Governador do Estado
no caso de serem diretas as eleições de 1974.

'

O ps.rlamentar arenista afirmou, mesmo, que seria
até esquísíto epreseuter-se mais uma vez como candidato
a deputado federal, _depois de exercer o mandato por
quatro Iegrslaturas, Não se discute a legitimidade da pos
tulação do deputado, expressa em' termos tão sinceros e
honestos. Afinal, o senhor Aroldo Carvalho tem sido uma

figura brilhante na via política estadual e a sua sucessiva
recondução ao posto prova a penetraçâo do seu nome no
elettoraco.

'

Fica, então,
.

para análise, uma interpretação do de
putado sobre 8 diferença fundamenteI existente entre um

governador eleito pela via indireta é um governador que
ch-ga ao Poder através do voto universal e direto.

Acha o senhor Aroldo C!II valho que o eleitor, .ao
votar num candidato, lígs-se a ele emocionalmente e

defende-o em qualquer circunstância, até porque está
defendendo o acerto do seu próprio voto. ASSIm, um
governador RÓ' inícíar o seu mandato escolhido nessas

condições, já tem ao seu lado a maioria .da opinão pública
e mesmo na hipótese de realizar um mau governo sempre
encontrará leais e aguerridos defensores. O seu desgaste
somente ocorrerá depois de um processo que consumirá
um tempo bastante longo.

"

Já um governador escolhido pela via indireta en

frenta, de imediato, o ceticismo e a tndefiaíção da opinião
pública. Não existe, entre o governador e o povo, aquele
invis.ível compromisso firmado pelo voto. Ele terá que
conquistar a confiança através de um penoso e gigantesco
trabalho, destruindo as ondas do pessimismo através dos
resultadcs da sua ação. Encontrará, sempre prontos, as

sentinelas da critica impiedosa e Oh pregoeiros do nega
tivismo exacerbado. Os seus' méritos e os seus triunfos
serão minimizados e os, seus erros serão elevados ao

absurdo, até que a evidência inescondivel lhe derrote os
� detratores.

O rscíocínío é perfeito e irretocável.
Esse fenômeno talvez explique as dificuldades com

que se defrontam, no exercício do mandato delegado, os

governadores escolhidos pela via indiretlil'I
o capital,

dte
aceleraPrefeito, na

o
•

, serviço
#

agua
o Prefeito sr. Alcides Schumacher esteve em

Florianópolis, tendo retornado terça feira. Na capital,
juntamente com o' Deputado Therézio Netto, tratou na

repartição competente, do serviço de abastecimento de

água de nossa cidade, já em andamento
'

a cargo da

Fundação, Especial de Saúde Pública.

Afim de abreviar os referidos trabalhos, manteve

contato com a CASAN - Companhia Catarinense de
: Águas e Saneamento -, a quem cabe, agora, prosseguir
nos aludidos trabalhos, com a participação da Prefeitura

.em vinte por cento do custo' total do prcjeto.
AMunicipalidade [á dispendeu na obra, a soma de

Cr$ 265.000,00, duzentos e sessenta e cinco miL cruzeiros,

cujo total írá a doís milhões e meio a três milhões de

cruzeiros.
A CASAN firmou convênio com o Banco Nacional

de Habitação que financiará a obra, juntamente com

recursos do Governo do Estado.
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Diretor:
CAIXA POSTAL, ,2 '

Rubens Ribeiro ,da
FONE. 128

Silva
CIRCULA AOS SABADOS

"

Therézio

informa

SC-21,
sobre

Solucionado, então, o angustiante problema que acontecimento
agora será atacado Com vigor e pressa, sem solução de

continuidade. Tão logo o projeto seja aprovado pelo BN,H, '.

1no Rio os trabalhos 'serão atacados, cuja conclusão está'
'

SOCl8
previst� para fins do próximo ano: Em �ecorrência,. já será
terça feira, estiveram em nossa cidade tres engenheIr�s A cidade de Curitiba

da CASAN ínspecíonando e verificando as obras concluí- ,palco DO dia de. hoje de �m
das. Nossos cumprimentos ao Prefeito pela sua destacada, destacado �conteclmento socíal,

-

t ,tão importante a saúde indispensável com o casamento de THELM:\
açao em assun o ,'.

'SERGIO I filh d I
d

'

"e , e a I a o casa
O povo. ,

: .

-

Constate-se que" e segundo projeto foi elaborado ,Saul e sra. Sara Z�gm8n e ele

f· d RI'O./' a cargo do Departamento Nacio-
. �Ilho do casal LUIz e Tereza

por uma Irma o , i"M J,A . A'

t
- .

i
I d Ob

.

S "a'mente com recursos na ordem de azer. s cerrmomes erao ln -

na e ras e aQ.e .. " .'

F
Cr$ 40.000,00, consignados no orçamento pelo Deputado- Cl� pelas 20,30 na Sinagoga •

A ld C Ih Fríechmenn, na Rua Saldanha
ro o arva o.

..

MarlOho, 355. Gomo,:te sabe, o
,

' ,

pai da nubente. sr. Saul Zugman
é um dos mais destacados in

dustriais de nossa região, "man
tendo em nOS8a cidade vários

complexos, com centenas de

trabalhadores.

novaa

estrada

Mafra
para:

o Deputado Benedito Theré
zio de Carvalho Netto, sempre
atento aos, nossos princípa.s
problemas, manteve contato na

semana passada, em Florianó

polis, com o Secretárío dos
Transportes, ) Dr. Cezlíf Amín e

engeuherro Dr. Santa Ritb. Na

oportunidade, foi informado que
os trabalhos de implantação da

SC-21, Canoinhas-Mafra, não
sofrerão solução de continuidade
e serão acelerados no corrente

ano. AI!I' pontes pa Represa de

São Lourenço, Rio dos Pardos
e Rio Canoinhas, estão progra
madas para o presente 'exercício
e já possuem 8S r.especnves
dotações orçamentárias, .sendo

que a pavimentação asfáltica
está prevista para o próximo
ano, ém toda a sua extenção.
A nova estrada para Três Bar

ras, solicitada ao Dr, Cezar,
quando de sua estada em nossa

cidade, também foi I incluida

para estudos e implantação
este ano e pavimentação para o

prôxímo,
No setor escolar, Therézio

informa a construção de uma

nova escola em Sereia e repa
ros, cem muros e sanit ârfos, ria
E. R. José Grosskopf, em .,Agua
Verde.

'

Diariamente às 15:00 h:

Sucesso Nota 1350

Canoinbas

Destacado

Nossos melhores cumprimentos
ao jovem par e seus familiares.

DANeo DO DRASll SIA
'ED,ITAL

Seleção Auxiliar de Escrita'de
O BANCO DO, BRASIL S/A faz saber que, nos dias 7,

8, 9, 10 e 11 de �fevereiro de 1972, estarão abertas em sua egêncía
desta cidade, na rua Vidal Ramos, 810, de segunda a segunda a

sexta (eira, das 9,30 horas às 16,00 horas, as inscrições para a

seleção acima, a realizar-se na cidade de BLUMENAU�SC, em
date, horário e local que serãe oportunamente anunciados.

2. A inscrição deverá ser solicitada pessoalmente pelo can

didato' (vedada a participação de intermediáric) e será deferida
àquele que, munido de 'documento de identidade, sati!!faça as

seguintes exigências:

a) - tenha, à data do térmíno das inscrições, idade mínima de 18
anos completos e máxima de 25 anos incompletos;.

�

b) - pague a taxll de inscrição de Cr$ 15,00 (quinze cruzeiros);
c) - apresente:

I - (se do sexo masculino) - certificado de alistamento
militar, ou de reservista, ou de dispensa de incorpo

ração, ou de isenção do serviço militar, ou, ainda, carteira de
identidade do Mínístérío do Exército. ou do Ministério da Marinha
ou do Ministério da Aeronáutica. Quando se tratar de militar

incorporado, oficio do comandante permitindo' a inscrição;
\ .

�
.

I) - certificado ou histórico escolar (com firma reconhe-
cida) de conclusão do primeiro ciclo: curso ginasial

ou equivalente, expedido por estabelecímento de ensino oficial ou
reconhecido, ou documento que comprove nível de escolaridadé
mais alto;

,

-,

I I I - prova de naturalfzação, se não for brasileiro Dato.

d) - firme termo de compromisso em que aceite designação par.
servir em qualquer parte do território nacional; e'

e) - entregue dois retratos recentes, iguais, de tamanho 3:1:4,
tirados de frente.

Impressora

(continua na 58. página)

EsteFano Wrul)levski
Visitou a nossa redação o dinâmico industrial, sr.

Estefano Wrublevski, ocasião em que nos informou, satis
feito, que seu filho, estudante Luiz Cezar Wrublevski,
,conseguiu pleno êxito � nos vestibulares, passando em

Engenharia Civil pela Faculdade do Paraná.

Nossos cumprimentos ao jovem e seus familiares.

SALA PARA ALUGAR
A Sociedade Beneficente Operária, comunica aos

interessados' que, tém para alugar, a sala de seu

prédio sede, na Praça Lauro Müller, 566, onde esta
va instalado o Banco do Brasil SIA.

Os interessados poderão remeter
até o dia 12 de fevereiro/72.

Carioinhas, 25.01.72,

José Almeida. Pereira Sobrinho - Presidente

suas propostas

2

AL-MANAQUE
PENSAMENTO

DOo

está

Ouro
na

Verde limitada
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" O maior desfile musical
de todos os tempos.

Diariamente às 13 horas:

Canoinhas 72
Sensacional

Rádio Canoinhas,

I

DISCO
A

sa fr
�==�==-============�

Vende-se
Maquinários completos

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

Informações, Irmãos Thoma

.Ltda., Rua Major Vieira, 619.
2

Para seus Impressos

PROCURE
Impressora Ouro Verde
A ,casa :::los ,bons serviços

Para avisos e anúncios:

Utilidade Púb"lica.
Diariamente às 12:10.

Rádio é Canoinbas

Quersaberde uma coisa?

mais convencido
precisa ser Volks gen.
Para que v. e su família passeiem o

resto da vida tranqüi mente.
Venha buscar o seu W'olkswagen para

experimentar. Qualquer m dêles.
O resto, depois a gent conversa.
Vai ser fácil ficar com Volkswagen

que v. dirigiu.

E vá hoje mesmo, agor. mesmo.

Aproveite nossa carnp nha "Dirija sem

compromisso". Nós lhe amos o modelo de
Volkswagen que v. de ja.

E v. se manda por í: Teste em ladeira,
em reta:, teste freio, orque, estabilidade,
maneabilidade, ·con ôrto.
É o melhor passelc, A melhor viagem.
Quando voltar v. estará ainda

MALLON elA.&
Rua Vidal Ramos, 1195 Canoinhas - se

REVENDEDOR
AUTORIZADO

'Fotocópias em um minuto
..-ctêNEREIDA

'S

e todo e qualquer
V. Sa. desejar.

, SOCIEDADE'
BENEFICENTE 'OPERARIA

Comunicação aos Associados
A SOCIEDADE BENEFICENTE OPERARIA, comunica

80S seus associados que, na .reuníâo . da Diretoria realizada
dia 16-12- 71, forem aprovadas as novas taxas de mensali
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 beneficio.
Dentro em breve vamos inaugurar a

Dava cancha de bolão, que será o seu e nosso orgulho. Não
vamos ficer parados no ano de cinquentenário da Sociedade,
co-ntinuaremos a trabalhar. Ajude-nos e colabore, colocando
suas meneeltdades em dís: DEPENDEMOS DE VOC�. .

Oferta de materiais
Pelo motivo da reforma completa em sua cancha de

bolão, construção de 4 pistas ofíciats, 8 Sociedade coloca -a

disposição dos intereseados, 08 seguintes materiais:
8.000 mil telhas;
2 pista s de bolão completas,' estado de novas, com

volta de bolas, quadros de marcação e pali�os.
Os interessados deverão dirigirem-se até sua Sede

Social para maiores esclarecímentos.

CaDoi�h8S, 19 de [arrelro de 1972.

José Almeida pereira Sobrinbo - Presidente 3

Ajude o progresso de seu

município, cornprendo nas

CASAS COMERCIAIS
aqui estabelecidas.

Seja qual for o tipo' de
que você "wai fazer.

!

Consulte o re
.

ta região.

Agro Pecuária
de Pedro Ferreira
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Departamento Autônomo de Saúde' Pública
GOVERNO: Colombo Sallss de Oliveira '

S�CRETARIO DA SAÚ@E:
. Henrique Prisco Paraíso

DIRETOR DO D.A.S.P.: Genovêncio Mattos Neto

Secretaria da Saúde

Programa.: Desenvolvimento Integrado do Setor Saúde.
1 - Lccalízeçâc: Estado de Santa Catarina.
2 - Executor : Secretaria da Saúde do Estado.
3 Duração : Triênio 1972/1974. '

4 - Enquadramento: «Meta!! f;! Bases para a Ação do Governo»;
-- Combate às doenças t�ansmissiveis'
- Organização de serviços locais de

'

Asststência Médica;
- Assistência Materno - Infantil:
- MMicamentos Básicos;

,

.
- Assistência Médico·hospitalar.

5 - Fínalída-íe: Elevação do nível sanitário da P: pulsção, fO a

consequente redução dos índices dê mor talrdade e morbi

dade, ,com elevação da capacidade de trabalho.

6 - Sub-programas: Construção e ampliação de Unidades Sanitárias;
- Goasteucão e ampliação de Uutdades Hospitalares Gerats

e Espectehzada-;
I

Con�trução de Unidades Complementares e de apoio à Saúde;
Equípernento e reequipamento de Unidades Senitáeias

Hospitalares e Complementares.

7 - Custo esttmado: Custo global estimado do Projeto atinge
Cr$ 80.000.000,00 (ottente milhões de cruzeiros).

8 - FINANCIAMENTO:·

FONTES
Externas:

,% VALOR
6G% Cr$ 48,000.000,00

Internas:
Tesouro do Estado de Santa Catarina
Prefeituras Municipais

TOTAIS

30% Cr$ 24.000.000,00
10% Cr$)., 8.000.000,00

100% Cr$ .80.000.000,00

,------------------------,
Cine V e r a Cruz

(O L A N c A o o R o E sue E S S 0.S )
-:- A P R E S � N T A -:-

HOJE. em ee••ão única a. 20,15 hora. - censure 14 ano.

DOMINGO, em matinê - a. 13,45 h - eensure livre

A Rank Filmes apresenta Kirk Moris no

super filme colorído:

Das areias
audacioso d

DESERTO
scaldantes do serto surge o mais

heróis ..... "O Vingador do Deserto".

DOMINGO, e

como

S H A K O
DIAS 31 e OI, 2a. e 5a. f, ·.a. a. 20,15 h - cen•• 14 ano.

Sh lako
14 Ano.

única 'exibição

Universal 8Drese>: ta três nov astros no sensacional

drame do Oes�': Jack Lord, mes Farentino e
,

on Gallowey e

NDIDO

DIA 05, .ábad ,
• ali 20,15 hora. - 14 ano.

O espeta ular far-west italiano do colorido:

Em to no dele rondava a morte

DIA 06, do ngo, em trê••e••õe.: a. 16, 19 e 21,15 hora,
Charles Bronson no cçlossall

'Visit ntes da Noite todo colorido.

Aguardem par6 muito breve.

A Jovem e o General
--------------------__--1'

de

t
Agradecimento
e Convite Missa
Alfredo Paulo e irmãos vem

de publico agradecer sflÚ's
parentes, amigos, ': vizinh.dS e

a todos quantoS\ de i uma
forma ou outra de' on raram

solidariedade quer] I
do

falecimento de

Maria
ocorrido

�

dia 26
\

. Outrossim, convi am a todos
para assistire a Missa de
7.0 Dia, que .

erê celebrada
no próximo dia de fevereiro,
às dezenove horas, na Capela
de Piedade.

A todos, um Deus lhes pague.

Cursos de Monitores

de "Pessoas Jurídicas"

no interior
Além do. CUflOI de Monitore.

de cPil••oa. FÍlicau que lá' vem
leDdo realizado. pelai Chefes de

Agêocia. e POltO' da Receita Fe
deral da Delegacia da RF em

Joinville, também, e como parte'
importante do «Programa Imposto
de Rende·72». panaram 8 ler

miniatradoe, a partir delta seme

na, OI Cursoe de Monitorei para
«Pelloa. Juríoicas> de coníormí
dade com o .�gvinte roteiro: Blu
menau - 25 e 26 de janeiro, 20
e 21 de março, 13 e 14 de abril;
São Frencisco do Sul • 8 e 9 de

,fevereiro; ItaltlÍ· 22 e 23 de

fevereiro; Brusque • 24 e 25 de

janeiro, Cenoinhae • 10 de feve
reiro; Curitibano. - 24 e 25 de

Ievereirc; Ibirama. 2 e 3 de

março; Jaragoá do Sul - 25, e 26
de janeiro;

.

Mafra • 8 e 9 de fe

vereiro; Pomerode - 20 e 21 de

março; Porto União. 11 e 12 de
fevereiro; Rio do Sul - 9 e 10
de março; São Bento do Sol •.3
e 4 de fevereiro; Timb6 - 23 e

24 de março.

Cursos

de

de Monitores

Pessoas Físicas

prosseguem
Executaodo o <Programe Im

posto de Reodo/72», a Delegacia
da Receita Federal de Joinville
e.tá realizando em toda Q lua

jueisdição, na _ua lerte e nal le

<le. de lUlU Agência. e POltO' do

Receita Federal. o. Cursos de

Formação de Monitorei para o

preenchimento da declaração de
rendimento. da Pelloa FÍtica,
continuando aberta. aD iniicriçõel
que Ião inteiramente gratuita ••

Referido. CUrlOI serão efetuado.
até o mê. de abril vindouro.

Música Sertaneja?
Rádio Canoinhas:

As 06:90 horas da manhã e

às 05:30 horas da tarde.

Para seus

<, impressos
PROCURE

Imp.Ouro Verde

.

'
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PreFeitura Municipal de
onte Castelo

N. 01/72 ;'
P_-_lica

D I T A L

.Conco
Aníbal Giáco de Luca, Prefeito M ícipal de Monte

Castelo, Estado de San Catarina, de conforê idade com o De

creto-Lei Federal n.? 20 de 25/02/1967 e L Municipal n.o 160
de 30 de dezembro de 19 1, torna público e fará realizar con

corrência pública dia, 2 de evereiro de 19 2, às 10 horas, no

recinto da Câmare Munici I no prédi da Prefeitura, para
venda do seguinte:

.

I - Objeto d�
A concorrência pública de que o presente Edital, destina-se
a venda de um SCRAPPER e GU[NCHO CATERPILAR,
observando-se o preço mínimo de $ 9.000,00 (nove mil cruzei-

ros) para pagamento a vista ou Cr 0.000,00· (dez mU cruzeíros)
financiados, sendo Cr$ 2.000,ÓO (d s il cruzeiros) de entrada e

o saldo com o- prezo máximo de
.
me

.

s acrescidos de juros.
II - Das propos s \.

As propostas serão recebidas a artir do 'ia 27 de jeneiro de

1972, na Secretaria da Prefeít ra Muoicip , durante o horárip
de expediente.

III -- As propostas deverão ser dirigidas refeitura' Munici

pal em dois envelopes fecha s e devidamente, lacrados, A e B
trazendo externamente 9 de gnação de seu con] údo e no:ne do

proponente e constando para pagamen a vista ou

financiado. �
\

I V - O primeiro envelo til deverá conter os docu exigi
dos, abaixo relacionados. . segundo pnvelope B, deve. á conter a

proposta bem como o en ereço do proponente e conte em lugar
bem visível os dizeres: CONCORRENCIA PÚBLICA».�1,

.

V - Condi õe� $te participação \
Documentos que deVI! ão vir no envelope A:

.

,\
1.0 - Certific o de Regularidade de' Situação do

27° - Prova e estai' quites com 8 Fazenda Feder8'1,�
tsdual e Municipalj

3.° - Quita' ão do Imposto S!ndical;
4.° - Idon jade financeira;
5 ° - Ido idade técnica.

G abertura das propostas
A abertura das propostas dar-se-á às 10 horas do dia 2 de feve
reiro de 1972, por uma comissão julgadora a ser previamente
designada /pel sr. Prefeito Municipal, no recinto da Câmara de

Vereadores, n presença do sr. Prefeito Municipe! e demais presentes.

V II - As propostas serão julgadas no mesmo dia, por' uma
comissão d ígnada pelo sr, Prefeito Municipal.

.

V III - _i\. Prefeitura Municipal de Monte Castelo, se reserva

o direito ,'" aceitar ou rejeitar as propostas apresentadas e ainda
anular a concorrêacís no todo ou em parte, motivadamente e

com jus causa, sem que caiba nenhuma indenização 80 proponente.

Prefei ra Municipal de Monte Castelo, 18 de janeiro de 1972.

A bal Glácomo de Luca - Prefeito Municipal

Canoinhas um

tante
A

região
Adubos e Inseticidas h,

da fábrica a preços de a

Rua Paula Pereira, 787
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CORREIO DO NORTE 29-01-1972

Colégio Comercial de Canoinhas
E D I T A L �

- 01/72
De arde do senhor Diretor, torno público que a Secre
taria do olégio Comercial de Canoinhas, estará atendendo
os aluno, bem como as partes interessadas, a partir do
,dia 20 d janeiro até o dia 31 de janeiro, de de as19
horas, pa a o seguinte:

eu so Técnico de Contabilidade
Para ingr so no curso acima referido o deverá
submeter-se

.

a exame de seleção, a ser reali ado nos dias
16, 17 e 18 de fevereiro de 1972, cujo ograma será
baseado no ue segue:

.

'

Portu es

Redação com ema a

Artigo - Adje ivos e

Pronomes - p
vos, Indefinido
Verbos auxiliare, regulares e irregular
Sinônimos e ant nimos
Análise morfológ ca e análise sintática

Matemáti a
Frações ordinárias e decimais

problemas)
,

Razão e proporção (problemas)
Médias: aritmética, ponderada e geo
Porcentagem - Ju os simples - Re
e composta
Câmbio - Potencíaç o - Radícíaçã
grau com uma variá el.

Conhecimeot
A pátria brasileira (
A era espacial
A década das comuni ações
A evolução da medícít a
A economia municipal

ser escolhido
suas flexões (gê era e número)
possessivos, demo strativos, relati-

es fundamentais e

três simples

Equação do 1.0

Gerais
atuai)

candidat deverá apresentar na

aia 31 de janeiro, os

Para o exame acima,
Secretaria do Colégie
seguintes documentos:

Certificado de conclusã e vid escolar do curso Funda
mental em duas vias (gi asial ou equivalente)
Certidão de nascimento ara ser fotocopiada
Atestado de sanidade fís o-mental
Certidão' da vacinação a í-variólíca
Prova de quitação militar para maiores de 19 anos

Prova de quitação eleitor para maiores de 18 anos

Prova do pagamento da i scríção (no valor de Cr$ 15,00)
para o exame.

Canoínhas; 08 de

Vinicius Mar
"

,Visto: Zaide,

r'

1972.

lIage - Secretário
eleme - Diretor

02172
De ordem torno público que a Secre
taria do Colégio Co '

.
rcial de anoinhas, estará atendendo

os alunos, bem co' h as part s interessadas, a partir do
dia 20 de janeiro até

� dia 31 d janeiro, desde as '19 horas,
para ,o seguinte:

"

Exames de s a e segunda chamada
Os exames de se bem como os de segunda
chamada, serão r lizados a par ir do dia 07 de fevereiro'
de 1972, às 19 , oras.

, ,�" '

NOTA: os alu s que necessit rem prestar estes exames

deverã apresentar-se a Secretaria do Colégio,
o dia 31 de jan iro, afim de preenche-

rem os requer entos e recolher a taxa de inscrição
que será de $ 5,00 por matéri

MatrÍ, ules
As matrícula" o

dia 20 de j' eira e encerrarão
no dia 31 se janeiro de 1972.

An 'Idade
A anuida será de Cr$ 600,00 seiscentos cruzeiros),
assim div dida: C�$ 120,00 de ins ição à matrícula' e

Cr$ 60�
de mensalidade letiva.

01sa8 de Estudo
O

a�u'
carente de recurso, poderá obter o formularia

para reenchimento o qual deverá ser entregue na Secre
taria, do Colégio Comercial, juntamente com a matrícula.

Ano letivo
'

,Olano letivo iniciar-se-á no dia 1.0 de março próximo
� i 9 horas, e o horário de aulas será afixado em Edital
'nas' dependências do Colégio oportunamente. ...

Canoinbas, 08 de janeiro de 1972.

Vinicius Marcos AlIage - Secretário
Visto: Zaiden Emiliano' Seleme - Diretor

e 1972 terão início no

PRETERIVELMENTE

Notícias de
Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida

Novo Diretório da

"ARENA" de Papanduva
De conformidade com O que

precentua a Lei Eleitoral, reali
zou-se dia 16 de janeiro do corrente
a Eleição pII,ra reôo'vação dos
Membros do Diretório Municipal
da ARENA. O pleito transcorreu
normalmente, uma vez que foi
apresentada "chapa única", a qual
muito fsvoreceu a normalidade
da8 eleições. São 08 seguintes in
tegrantes: João Florindo Schadeck,
Esmeraldino Maia de Almeida,
Evaldo Grabovski, Jolio Sonaglio,
Henrique Alexandre Rusk, Donato
Saotos Lima. Paulo Povaluk SÇ>b.o,
Suvino Sicbocka, Eugenio Sidorak,
Olimpio Paulico Schadeck, Cláudio
Atanasio" Otavio Pechebela, João
Guaiberto Wtliczinsk., 'Waímir
Lucio Senna, Jabyr Damaso da'
Silveira. Vitor Malakovski. Pau-c,
lino Furtado de Mello. Elpidio
Teixeira Lisboa, Fernando Resu
.. inski. Para Suplentes do Diretório:
Vitor Maier. Antonio Flavio da
Silveira. Alelis Karazinski. Hamil
ton Tabalipa de Almeida, Tercilio
Sousglio, João Paulo Furtado e

Alinor Eufra8io. Para Delegado à
Convenção Regional: Aloisio Par.
tala. Para Suplente: Nicolau
Horacz.

Uniformes para os

Carteiros
Em menos de um mês a Em

prêsa dos Correios e Telégrafos
- ECT - vai mostrar público.
através dos jornais e da tetevisão,
os DOV08 uniformes dos carteiros ..

que no verão usarão bermudas e

camiseta ou jaqueta. Tudo está
planejado para evitar mal enten
dido com 08 usuaeios dos correios,
que serão" plenamente, informadoa
'de que aqueles homens de ,bermu.
das lião mesmo os carteiros, e

para facilitar o trabalho de quem
leva carta de casa em cesa, hoje
trajando roupas que Dão condizem
com o calor. (Gazeta do Povo)

C A ,S A 1'1 E N TOS

,Nossa agenda social registra

STUDIO LIVRE

Na Canoinhas

diariamente às 21 :00 1;loras�

para � dia 5 de fevereiro p, v. o

enlace matrimonial do jovem
GILBERTO, filho do sr, Jollo

Sonaglio e senhora, com a srta.

SUELY, prendada filha do casal
Addir CioIa e senhora. Após a

ceeimônie, os convidados serão

recepcionados pelos noivos no

aprasÍvel Restaurant Farroupilhe-
x x

Outro acontecimento social de

destaque leríi também. à enlace

P1atrimonial ds senhorita MARIA

IVETE, dileta filha do casal sr.
Olimpio (Teresa' Schadeck (ele
Vice·Prefeito de Papanduva), com

o distinto jovem ALDEMIR, filho
do ar. Adolfo Krambeck e exma,

senhora. da vizinha cidade de Rio
Negro.PR. As solenidades religio
sas serão realizadas na Matriz de
São Sebastião nesta cidade, logo
após os convidados serão eecep
cicnadca na sede da Sociedade
Hípica Rec. Papanduvense,

Novela é com 8 'Canoinhas

As 09:00 e às 09:30 horas

O Egipcio e Drama de Cada Um
CANOINBAS,

_oito mail rádio

BalançoGeral doHospitalSanta
Cruz, em Canoinhas, levantado
em 31 de dezembro doe 1971

A T I VO
CA1XA

Dinheiro existente em Caixa
DEPQSITOS EM BANCOS

Depôsitoe em diverlo. Baneoe
FARMAeIA

-

Estoque de medicameatoa cooforme inveotário
MOVEIS E UTENSILIOS.

_ Pelo I inveotariado.
lMOVEIS

Pelo. exictentel
CONTAS CORRENTES

.

Saldo devedor de diveno.
Total

2.762,53

6.311,52 '

87.932,86

77.590,43

20.862,84

2.815,60

198.275,78
PASSIVO

PATRIMONIO
Pelos exiltente.

CONTAS CORRENTES FORNECEDORES
CONTA DE RESERVA

To t a I

78.684.92
63.241.53
56.349,33

,

198.275,78

e Perdas
1971

Demonstração da
·

em 31
conta Lucros

de dezembro de

DÉBITOS

242.816,�4
Antonio Sonza Costa

1.� Secretário
Orlando Tremi

Contador Reg. eRC 23279

Parecer do Conselho Fiscal
OI membros do Conselho Filcal efetivos do Hoepítal SentaCruz, tendo; examinado o. papéi., livrol e documeotoi da lociedade

que le referem ao Balanço Geral :le encerramento em 31 de dezem
bro de 1?71, .ão., de parecer que lejam aprovado., poi. tudo eltá
em. perfeIta ordem.
Júlio Wendt Derbll C. Ublmann Alcllr Woitexen Orlando Pires de Sonza

Nivaldo Roeder
Presidente

Dr, Zaiden II. Seleme
Vice Presidente

Eleito o

Gabinete Executivo
Dando prosseguimento ao calen

dário Eleitoral do "Tribuoal Su
perior Eleitoral, dia 19 do cor

rente, também foi 'realizada a

eleição para eleger o novo Gabi.
netei:xecutivo ela ARENA Mu·
nicipal, também foi apresentada
uma "única chapa" aeudo no en

tanto procedida a votação seceees,
6 qual apresentou o' seguinte
resu�tado: 11 votos a favor e 1
voto, contra. o DOVO Gabinete
Executivo ficou a8sim constituidor Estoque de cozinha

.Presidente: Esmeraldino Maia de Houorâríos, ordenadoe, gratificaçõe.Almeida (reeleito]: Vice-Presidente: Comiuõel e .erviçol profiniooai.Jcão Fiorindo Schadeck; Secre- Fêriee e indeníaaçõee
.

tário: Eugenio Sidore.k; Tesoureiro: Iestituto. de Previdêncla SocialE"aldo Grabovski; Lider da Bao·
cada oa Câmara Municipal: Pedro �el��';";� c�braoça.Giacomo de Lucca. Realmente Juroe em Título.
foi uma. verdadeira lição de De-

Agua. luz e forçamocrecia que ap'reslmtou tanto o
Correio, telegrama. e telefones

Diretório que terminou seu man-
De.pelal legaiadato. como também. o que foi
Visgene e estadiae

recentemente eleito. todos seus
Seguro.

componentes demooetrarem o bom
,

.

Fomecimeoto de.pela. eaoritôelo
propósito de trabalharem em con-

Manutenção e íimpesejunto em prol dos elevados inte- Fretei e carretoa
, resses dos postuladcs da Revolução Combultheil e lubrificautes'de 64, inclusive o sagrado dever

Coneervaçõeede 'brasileiros. Aniostural e publicidade.
Msterial gasto em cirurgiaa e curativo.
Tecido. para UIO hospitalar
Portaria
Medicamentos vencidoa
FUNRURAL
Indigente.
Couta de reserva

To tal

CRÉDITOS
DIARIAS
SALAS
FARMACIA
OUTRAS REr.EITAS
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS
DONATIVOS.
SUBVENÇÕES FEDERAL
ALUGUEIS
RAIO X

To tal

3.2.153,65
36.819,69

359.()G
3.853,2@
'9.429,66
7.763,23

1..69
589,69

lW.476,24
736.86
'990,,02
535,48

1.111,53
:2.067.2$
i,72ó,71
566,05
361,96

3.968,41
I 73;()Q

5.074,76
:�t754,66
1.275,50
1.539,60'
4098.38

i6.014,<Jl
46.97403

242.816,24

329.340,22
28281,60
26.720,97

695,18
2.400,00
19.900,00
33'.969,00
1.372,80
136,47
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CORREIO DO NORTE

B a n CiO do Brasil
Seleção

EDITAL
de Auxiliar de

(continuaçlo da la.' página)
3. A sele�ão constará das seguintes provas.

Psicológica,
Portugues,
Matemática,
Datilografia.

A pron de PortuODes - que terá por base a Nomencla
tura Grameucal Brasileira e a Ortografia Oficial - constará de
questões objetivas sobre:

8) - compreensão de textos;
b) - conhecimentos básicos de matéria de expressiva frequencía

nos seguintes campos:
fonética e fonêmíca,
morfologia,
sínte xe,
pontuação,
semântíca,
estilística.

A prova de Matemática .constarâ de questões objetivas sobre:
\

operações fundamentais (números inteiros e

fracionários);
potenciação, radiciação e fatoração;
sístemas e medidas (perímetro, área e volume);
números complexos;

.

números relativos;
regra de três;

,

percentagem;
divisão proporcional;
juros e descontos simples;
titulas de renda;

.

câmbio; _

equações: 1.0 e 2.° graus.

A provll de Datilografia terá duração de 6 minutos e cons

tará de cópia de trecho impresso, disposto em 20 linhas. com

900 toques.
Consideram-se toques: quaisquer símbolos (letras, núme

ros', acentos, etc.� e espaços (entre palavras ou para parágrafos).
4. As provas de Portugues e Matemática serão do tipo

objetivo. Será obrígstôrío o uso de tinta azul, em caneta-tinteiro

ou caneta esferográfica, lápis preto n.? 2, borracha e apontador.

5. A prova de Datilografia será feita em máquinas for
necídsa pelo Banco.

6. 'Pera cada prova haverâ apenas uma chamada. Somen
te será permitido o ingresso, no prédio onde se rea.lizarã� as

provas do candidato que se apresentar com antecedêncía mínima

de TRINTA MINUTOS .da hora marcada para início de cada

exame. Sob nenhum oretexto, outrossim. será admitida a partici
pação do

\

candidato que, embora tendo ingressado no. prédio
dentro do horário estabelecido, deixe, por qualquer motivo, de

estar presente na sala respectiva antes do slçal pare distribuição
da prova.

7. Será impedido de prosseguir na seleção o candidato

que faltar a qualquer das provas.

8. Será selecionado o candídeto que:

a) • satisfazer às exigências da prova psicológica; 'e

b) _ obtiver nota miníma 60 (SESSENTA) nas provas de conhe

cimentos de Portugues e Matemática, e 40 (QUARENTA) Da de

��p�.
.

#

9. Atendidas essas condíçõee, e a fim de estabelecer as

prioridades para possível aproveitamento, o Banco, relacion.aré os

selecionados em ordem decrescente do total d,�J;poQtos obtidos.

10. O julgamento das provas terá carate� irrecorrível.

11. O Banc� reserva-se o direito de aproveitar, ou não,
os selecionados, observado o prazo de 12 (doze) meses.

12. A .posse do candidato selecio,nado .ficará, na �epen
dência de aprovação em exame de saúde feito por méd�c� ?O
Banco ou de sua confiança. A admissão se fará no cargo ímcial

da carreia (Auxiliar de Escrita - Rd� 050), com v�ncimentos
mensais de Cr$ 669,00 (seiscentos sessenta nove cruzeiros).

13. Os selecionados, cumpridas as formalidades de no

meação e. localização, serão empossados no posto inicial da carrei_ra
de Auxiliar de Escrita. Antes de decorrido o prazo de 2 (dOIS)
anos, contados a partir da data da posse, ficam. impedidos de:

\

o direito deaD - pleitear transferência, �esg�atd9ndo-�e ? Banco

removê-los por conveníêncía do serviço; e

b) _ participar de selecão interna para a carreira de Escriturãrio�

14. A inscrição do candidato importará em anuência'

Implícita a futura designação, (se selecionado e nomead�) .

para

servir em qualquer agência do Banco, bem como à possíbílídede
de ser transferido para outro local, I em qualquer tempo, durante
lã vigência do contrata de trabalho.

15. Nenhum candidato poderá in8cr�ver-&e nem prestar
provas em agência

- administrada por seu cônjuge ou_parente até

o 2.0 grau, ainda que o administrador em causa nao venha .a
participar dos trabalhos do certame. Igualmente, não será. Iocalí
zado em agência Il cujo quadro pertença qualquer funcíonárío

29.01.1972

S. ·A.
-,

r adubo, a
MA-NAU em.

O 'melhor
MANAU

Escrita.
parente seu atá o 2.° grau, ou cônjuge.

16. O presente certame visa selecionar pessoal para su

primento das vagas porventura existentes nas seguintes agências.
Canoínhes, Ibirama, Jaraguá do, Sul, Mafra, Rio' do Sul, São
Bento do Sul, São Francisco do Sul e Timbó.

1 '7. Inscrito, constderar-se-â o candidato ciente das con

dições estipuladas no presente edital.

Canomhas �scD,

Fernando Rocha
Gerente

o

Festeje a data grata de seu

ente Querido.
Diariamente

-

às 14 "horss:

Gentilezas.
CANOINHAS.

força total em comunicação

14 de jaO,eiro de 1972.

Carlos Benkendorf Jr.
Subgerente' lnto.

Rigesa
-

São poderes do
Assembléia Geral.
berativo, Couselh
Dieetoria.. O clube
'sentado ativa e pas
juizo ou fora dele. el,
ou leu subetitut I aI, quando
no exercício dai f nç 8 daquele.

III

"
s fundadores,

os sócios que .assinaram a At .. da
Fundação do 'Clubé. Sua dieet] ria
está assim c nstituidss Preside. e:

Amir Sele '; 1.° Vice- Preside� e: -

Teôfilo JaD mionka; 2.° Vice-P� -

sidenter A :
onio Fukuyqsbi T",'�

uode; . 1., Secretário: Hàrold
Siiesenbac ; 2.° Secretário: Elor
Carlos St skoviam; 1.0 Tesoureiro:
Lourival J. sé Deeveck; 2_° Tesou
reiro: Er sto Manoel Ca89; 01-
ritor Esp rtivo: Alceu Ma8laDeiro;
Diretor' ultural: Luiz Alberto
Días: Di tor Sociah Irineu João

. Braz; Di etoe Patrimonial: Etsueo
Murakan ; Conselho Fiscal: Anes
to�,- Alv II Lourenço, Antonio
Ca�lps as e Oscar Manoel Casa.

-:':'_ .

NOTA,:: é apresentante destes
"·"0 ESTATUTOS. Te6filo

Jancmio' _'" brasileiro, casado, Su
pervisor d�" Produção e Comuni
cação. sid�nte em Três Barras,

ara'ilá n." 98.
··{1i';

Três Bar ,as, 2:�; de janeiro de 1.972.
. ..,.,

Te 'filo ;�ancmi�nka
C:: -F - '010140309

Suspense?
Assim Aconteceu.

As 12,'30 horas.

Canoiohas, força nova em rádio

Óleo;s?:fP�aãilirimmoÕ11lvVir,,��.I'fI;::;;�;';.Q.tL,.J�trolovo,
, ._ I

lavanda Brtlhantlnas; Trim,
Bril m, Wellaform, Biorene, Q4ina Sandar

Dippity-do. Cordas instrumentais Canário.

CASA LANGE'R
799

ADQUIRA O' SEU

Almanaque do Pensamento
na Loja da

Impressora' Ouro Verde Limitada-

CENTRAIS ELÉTRICAS,DE
SAN CA.TARINA /A.

• ELES •

Nota istema de cobran ,'das contas'de luz.
. .. \ J

1.0

-.
A· �ELESC e á

entregando.·",
..

,.?partir deste mês o

novo impresso s contas dfl. luz e energia, de
formato diferente e ta' anho red,: 'ido, tendo em vista

que estas contas são ago 'processadas pelo
computador Univac da em resa,

.

o exístíndo.: mais o

canhoto comprovsnte da en ega a fatura.
I

cobrança, permitindo que
as faturas nos bancos: de
acilidade.
o - A CELESC e, esmo em. caso de ex-

travio ou perda da tura, O vencimento da conta

: corre
-

normalmente, mot'.' o pelo qual, se for o caso, o

,onsumidor deve procura t os nosso escritórios, no, prazo
h\;ibitual (princípio do m "s).

--r

\
.

II.'

4.0 - A CELESC adi/:: ta, por outro

de FALTA DE�lpAGAMENTO extravio ou perda,/' "

das faturas não impesf ão o CORTE DO ", ORNECIMENTO
(Portaria n." 670/6j�do Ministério de M" as e Energia),
já que essa pr<:{ ídêncía é, agora, utomaticamente

�}
com�nd�da pe.[pl�<H!Omputador,

através o n era da conta

que não for li ,- idada dentro do prazo.
I. .

5.0 - O pa.�mentc? pela rede báncáría éí�ais cômodo
,)'1

e pratico, tanto para o consumídor como para a

CELESC. n

os consumidores liquidem
preferência, com maior

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



NOTAS
A Indústria Brasileira de Mate,
aqui instalada" está produzindo
um produto de alta qualidade.
MATE OURO, em bonita emba

lagem, para o' consumo interno,
e exportação.

x x x'

Em nossa cidade, em merecidas
férias, o advogado Dr. Orty di!

Magalhães Machado, acompa�,
nhado de sua exma, esposa.

x x x

O sr, Odilon Pazda esteve em

Florianópolis. onde tratou de
vários problemas _ de interesse
do sr. Massatomo.

x x x

Os serviços de 8baste-cimento
de água da cidade agora vão

ser acelerados sob, a response
bilidade da CASAN, Companhia
Catartnense de Agua e Sanea

mento, com sustento fioanceiro
do Estado e Banco Nacional de

Habitação, além da contribuição
da Pref .. itura.

Pelos' Lares e Salões
ANIVERSARIAM-SE
HOJE: a senhorita Marion

Luzi Koepp.
-

.

AMAMHÀ: a senhora dona
Neide esposa do S1". Arilâo
S. Teixeira; o sr. Guinther
(Iorselte.
DIA 31: a senhora dona

Erica esposa do sr. Waldo
miro Novak.
DIA 1.° de fevereiro: os

senhores: Antonio Rodrigues
e Frederico O. de Oliveira; aS
senhoritas: Geni Terezinha
OZinsli eTerezinhe Wardenski;
o jovem Nivaldo Roeder Filho;
a menina lndialci de Fátima
filha do sr. Alcides Pires.
DIA 2: a senhora dona

Hetwig esposa do sr. Antonio

I E, l(ohler; os senhores:MiltonHumenhuk, lnocencio Tok�ISki
'e Adelmo Bollaut; os meni-
'nos: Geraldo filho do senhor
Alfredo Trápp e (Iléucio filho
do senhor Guilherme Lohse.
DIA 3: as senhoras donas:

Rosi esposa do si. Luiz Fer»
nando Freitas e Zagala
esposa do sr, Silvio Siqueira;
os senhores: Severo Senczuck
e Vilson Granemann Costa.
DIA. 4: a senhorita Maria

Marli Greffin; os jovens:
Nivaldo Roesler e Geraldo
Grosskopf: a garota Elza
Maria filha do senhor Paulo
Soares.
Aos aniversariantes nossos

cumprimentos.

E••••••••••••m••9•••••B••••B••E•••••�.
· ,,' .

.

'

�\
II A pcpúlatlsslrna C A S A P A. R A T O O OS, lança a maior e mais II,
.. brilhante campanha em favor da economia, popular por dois meses II

I ccnsecutlvos. Em janeiro e fevereiro do corrente continua a festa I
II da sua Casa ,Para Todos. Os artigos cujos preços relacionamos �

I abaixo -serãó mantidos até a data de 29
j
de fevereiro. I

•11 pre�o tabelado ,,' .

preeo atual I
lãs Charmant, Mousmé (Drelon) 3,82 350-
I L.ãs Orvalho

'

3,19
' 2,8'0 I

• Lês Platina 3,51 3,20 II

I Fio de Verão' Surpresa 9�25 6,00 I
II linha Ane e eleia' '_ preço normal 5,00 4j20.
II II
• Roupas -

I Camitcl de nylon -' para homem', manga curta de' 7,50 por 5,50 ="
E» »»»;, » long8 de 12,50 por 8,50 II

I » colegial para crianças, manga long8 de 7,50 por 6,50 I
II Calça nycroncolegiel e em cores, crianças e adultos �O,oo por 11,00 II

I T e 'c' i d ô' s I
I Luizines de 1.50 por 1,20 I
.... Chitas estampadas de 1.50 por 1,30 •
• Brim Catarinense de 3,20 por 2,80 II

I Brim colegial cor firme de �,50 por 3,20 I
IR Xadrez Catarinénse de 2,20 por 2,00 II
II Flanela' lisa 2,00 II
IR' •
II

Flanela estampada 2,20 18

I Hão percam essas sensacionais ofertas da popularissima (asa Para I
III Todos, indiscutivelmente I' mais barateira da (apitai do Mate. II

I I
i CASA PARA TODOS I
• � m
II ' Fone, 255 Rua Paula Pereira, 501 na praça da Ma,triz. II
• a

I c A N o I N H A 5 -:- Santa Catarina , I
••••••••••••••••RB .

'ESPARSAS
A firma Mussi ass1nou terça
feira última em (:uritiba o con-.

trato de aquisição do maquiná
rio da sua nova Indústria no

bairro !;ia Xarqueads, com prazo
de entrega até abril.

x x X

Excelente sob todos os pontos
a colheita de feijão plantado
com técnica e ,asElistência da,

ÃCARESC. com a produção de

aproximadamente 25 saces

por ha,

Os novos titulares da comarca,

MM. Juiz Dr. Geraldo e Pro
motor Dr. Eiléas, assumirão dia,
prlmetro, terça fena, com as

nossas boas vindas e feliz esta

da entre nós.
x x x

No domingo esportivo tivemos
duas briihantes vitórias para .1

nosso futebol. Em Rio Negro o

Santa C�uz em partida de gala
sobrepujou o Rodoviário por 3
a O, enquanto que em Marcmo
Dias o São Bernardo dobrou o

Operá tio de Mafra pelo marca

dor de 3 a 1.

O Botafogo venceu em Três
Barras por 3, 8 1 e o Sossego
abateu o Monte Castelo por 4 a 3.

Amanhã, em Marcmo Dias, o

clássico reunindo Santa Cruz e

São Bernardo, enquanto que o

Botafogo ,vai excursionar a,

União 'da Vitória.

'x x x

O Deputado Aroldo Carvalho
'foi antrevistado sexta feir&, dia
21, no 'programa Ponto por
Ponto da TV de Blumenau.

x x x

Terça feira, dia primeiro, terâ
inicio as atividades .da Câmara

Municipal do corrente ano, com

8 eleição de Mesa Diretora.
000

i
Close Please

(

:.... 1 ...!.

Luzes, esmeres, açao.

TRINKOo (JEFF)
Troca transas;
Entrosando Bernardice acumulada e bichanar recato. Trrr

Subi num pé de peras pra ver o meu amor passar, meu

amor não passou e eu fiquei lá stn cima saboreando as

ditas que estavam deliciosas. Quando meu amor passou eu

e!!,tavQ debaixo do pessegueiro fazendo a digestão. Cri-cri-cri.
• Semandaram tristez porque gostaram da' víla. Aurea,
Mal ia José, Maria Angela, bay bay. Agora estão em Partínho.
* Karíu, não vá embora porque tem gente que não quer,
nê Guldo."

.

'

• Luiz C. Werka e Darly pt MeUs pa-rabéns pt Jeff.
* Devagl! calouro, essa de comunicar o pessoal que os.

domiogos estão sem rima. corta cara. O Gr.êmio XV ,tá

querendo te ajudar no rebolado harmonioso do som, bicho,
tá oe tua mão.

.,

Grêmio, "você criou astnhaa e coroinhas pra colocar estrelí-
.nhas nes cucas da turma da sombra e ter o que f!izer.
Domingo, 5 da tarde no Club, tá?
* O Jeff plantou milho, e ele já está maduro. Mas. êm
compensação tem dez cachorros pra combater os gattahos.
* Hoje ê sábado menininhas, é dia de colocar bobbies e

vestidinho vermelho.
* Cleber nasceu dia 16 em Chspecô. Os felizardos pais
são Brigida e Osní de Paula. O Jeff nem sabe se expressar
tão feliz está.
* '

O Goiano ficou e ataea pra valer. Ele e Rosangela Olsen
formam mais um parztnho que está por aí.
* O asfalto tá quase pronto. E as máquinas super quentes.
Fitipaldis, não ê �OOZ8 nem Interlagos, nem Le Mans, mas que
bra um tremendo galho: Calculem quando estíver pronto, hein?
* J'á vieram os ditos da, praia. Lá também fez 801, porque
eles estão morenos.
• O Jeff agradece estupidamente comovido o convite dos
gurtztohos loucos do Metropol, pra degludír uma nutritiva
churrascada. Quando prectssrem J - E - F - F; tá dentro?
,* Paulin�o Scholze (Didão) numa roda de viola botou pra
.fora sua última inspiração: Já se fOI 71

E então vai sobrar nenhum ...

(Como é o resto mesmo?)'
O pessoal só canta isso por aí, pode crer Paulinho.

.

* Eu reconheci a verdadeira vdTacidade da vida quando
deparei com um frangalho de ho'r:hem.

'

Jeff
'

* O pessoal, de chinelo dedal compradas na loja pesal (não
ten. filial} do senhor Juvenal da Silva Amaral, não conhece?
O irmão do seu Nicolau. aquele que ,&Ó faz coisa legal," mú
sica de earnavs] nada mal. A loj!l foi aberta antes do Natal,
fica na aveniàa principal da capital. perto, do Hospital e em
frente da catedral. Vai lá... .

* O meu, larga de zotlsmo, essa crença já passou de já
era, até penugem cerrada criou, iocuca uma víolents, deixa
d� �oeira barata e, entra' na transá do maremoto na popa
bichinho, que o mundo tá cheio de loucura.
* E &gor� se me dão, Ü::ença, vou voltar pra cima do

\ pessegueiro. Tchsu. •

� J
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