
Sesquicentenário de
nossa Independência
,- 'Selnana da Pátri� -

Estamos assfstíndo, desde ontem,
-

os fe�tejos do Sesqui
centenário de nossa Independência, aberto com sessão especial
de nossa Colenda Câmara de Vereadores, falando vários edis
sobre o grande evento.

Serviços do abastecimento de,
,

agua prosseguimentoterão
Os serviços de abastecimento de água da cidade, proble

ma que vem se arrastando há anos, iniciado pelo ex-Prefeito
Therézio Netto· e prosseguido pela atual administração, tiveram
suas obras paralízadas, porquanto o Prefeito sr, Alcides Schuma
cher, na falta de recursos fin!i,?ceiros necessários, prometidos pela
Fundação Especial de Saúde Pública, resolveu rescindir o convê
nio que mantinha com a mesma, firmando outro com a Compa
nhia Catarmsnse de Agua e Saneamento, CASAN.

'

Quinta feira, dia 24, estiveram em' nossa cidade, altos
dirigentes da CASAN, quando f�cou' acertado o mais rápido
prosseguimento dos aludidos serviços, com a assinatura do res

pectivo convênio por ocasião da visita oflcíal do Governador
Colombo Salles ,8 1;10_SS8 cidade, prevista para o dia 21 próximo.
Os mesmos dírfgentes, em ccmpsnhla do Prefeito sr. Alcides
Schumacher, vísitaram todas as obras já concluídas, reservatórios
enterrado e elevado, afirmando que a obrá 'será concluida no

. próximo ano, com recursos que a CASAN irá obter junto ao

Banco Nacíonal d, Habitação.
'

Notícia, da mais alvícaretra sem dúvida, para nossa po
pulação, que aguarda, 'co'm justa razão, aquele importante e

necessário melhoramento. Justo e certo que se ressalte, que os

serviços executados até o presente, o foram com recursos próprios
da Municipalidade de Canoinhas.

PRUST REIVINDICA,
Indicaçã.o N. 18/72.

E:x;mo. Sr. Presidente da Câmara Municipal
O Vereadllr que esta subscreve, n-o uso de suas atribui

ções que lhe são conferidas pelo artigo 91 do Regimento Interno'
da Câmara, apresento a seguinte

/

das

INO"CAÇÃO
Considerando que 8 Avenida EXPEDICIONÃRlOS é

principais artérfas do Campo D'Agua Verde;
uma

Considerando ainda que no \ prolongamento dessa impor
tante Aveoíds, está sendo instalado o Bairro das Indústrias;

Constderando também que, a atual ponte de madeira que
fica DO prolongamento da rua Paula Pereira que dá acesso para
o Campo D'Agua Verde, está em condições precárias, necessitando
�a construção de uma novai ponte de concreto armado, com 2

pistas e passeio para pedestre de ambos 'os lados.

Considerando 'que é de vital importância, o revestimentç
dessa Avenida com brita f!oa e areia até a Igreja São Fráncísco
e caso seja possível, até o Bairro das Indústrias, e que também

. seja revestida com material çonveoiente as ruas que dão acesso
para a Avenida �os Expedicionários

INDICO
A Mesa Diretora deste Poder, para encaminhar copia da

presente indicação ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, apelando
também para que o mesmo acelere os serviços que já estão
',ltendo executados.

Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 29/08/72.
Guilherme Prust Vereador
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Diretor: Rubens Ribeiro da Silva
FONE, 128 CiRCULA AOS. SABADOSCAIXA PO\i)TAL, 2

Come anunciamos, conforme edital de con

vocação publicado, a Aliança Renovadora Nacional,
ARENA, pelo seu Diretório Munícipal, realizou

\ domingo, pelas 17 horas, a sua convenção para
escolha e homologação de seus candidatos ao

pleito de 15 de novembro próximo, tendo- como

observador da Justiça Eleitoral, seu. próprio titu

lar, MM. Juiz, dr, José Geraldo Batista.

�berto os t?�balho� pelo Presidente do Di

retório, Advogado dr. Saulo Carvalho, ali presen
tea todos os membros do Diretório, suspendeu-se os

trabalhos para a elaboração das respectívas chapas.

Estudou-se de inicio a constituição de, uma

sub-legenda, quase concretizada, com o prestígtoso
líder, sr. Wiegand'o Wiese para

\

Prefeito, idéia

após abendcnada afim de evitar-se a defecção do

partido e levando em conta que a, ARENA, DO

município, representa 70% da força eleitoral, dados
do último pleito para a Assembléia e Câmera
dos Deputados,

Assim, decidiu-se por chapa única, eom

as candidaturas, já apontadas de ALFREDO DE
OLIVEIRA GARCINDO para Prefeito e Verea
dor P,AULO �. ,RQCHA FARIA, para Vice
Prefeito, cuja homologação obteve 30 votos
com 4 em branco.

.

Elabcrou-se, a seguir, a chapa de Verea
dores, assim constituída: Guilherme Prust, Fre
derico Haag, Altamiro Ricardo da Silva, Nabor
Pires, Reinaldo Crestani, Marcos Sussembach,
Wendelin Metzger,

.

Romeu Cordeiro, Pedro

Tyszka, Edmundo Bittencourt, Nivaldo Roeder,
Francisco Bueno de Siqueira" Pedro Reínert e

Pedro dos Santos Corrêa.
\

Terça -feira com todos os candidates acima,
foi realizada uma. reunião

\

DO Restaurante
Apolo, quando tratou-se do esquema da cam

panha, estabelecendo-se que a mesma será
levada em altos termos, sem ataques e retalha
ções, levando em conta apenas a mensagem
dos postulados da Revolução de 64 e suas reais
conquistas para o povo brasileíro e o excelente,
e notável clima de progresso e desenvolvi
mento do País-do Estado e do nosso l.VIunicipiC!.

Por parte do MODEBRA, oposição, foi
lançada duas sub-legendas, a, primeira, para
Prefeito, Antonio de SOU�8 Costa e Vice Alcyr
Woitexen e 8 segunda, A,çácio Pereira para
Prefeito e dr. Moacyr Budant a Vice, com a

seguinte. 'Chapa de Vereadores: José Jóão Klem

pous, Boleslau Kviencien, Alinor Pereira, João
dos Santos Ferreira Filho, Rodolfo Wolf Netto,
Teodoro Mendes, Joaquim Padilha, Fernando
Scholze, Walmor A. Furtado, Waldemiro An
drade, Luiz Rocha, Paulo Antonio Ossoski e

Edmundo Weber., De llnsado, assim, o quadro
da sucessão em nosso municípío, com possiveis
alterações até o registro dos candidatos, cujo
prazo fínda dia 6.

PIN'HEIROS
Segunda feira, dia 4, no período .da manhã,

deverá ser instalado um Posto do Correio no distrito

de Piuheiros, em sua sede na vila de Santa Bárbara
do Rio dos Pardos. O ato, além das autoridades

locais, deverá contar com a presença do Coordenador

I dos Correios e Telégrafos do Estado -de San'ta Catar�na.

Atencão
,-

NO

Extenso programa foi, elaborado pelas autor ídedes com-

petentes, já iniciado também ontem, com palestras alusivas pela
Rádio Canoínhas, no horário das 12,30, com o término dia 6, a -

Df.
·

�cargo do MM. Juiz de Direito, qa Comarêe, dr. José Geraldo

e I �I 'oB�� I

.

Dia 6, pelas 17 horas, teremos a inauguração oficial do
-

. Monumento do Sesquicentenárfo da Independência, construido'
,

.

pela Prefeitura Municipal, projeto do engenheiro conterrâneo
dr. Leone Greípel, n'a. futura praça Miguel Procopiak, com vigília
de orações pela Pátria. O Monumento representa as três fases

,distintas da luta e esforço pela nossa emancipação política
administrati-va e os arcos significam todos os Estados e Territó
rios da Federação. Dia _7 teremos a grande parada com a parti
cipação de todos os estabelecimentos de ensino da cidade, Batalhão
Jsnuárío Côrte, Clubes de Serviço, ACARESC, Academia de Judô
e Sindícatos. A tarde teremos .grande tarde esportiva do Centro
de Edncsçãó Físka Benedito Th. de Csrvslbo.Júníor, com portões
abertos e a decisão do Torn-eio da Taça Sesquicentenário, pro
movido pela Liga Esport�va Canoínhênse e após, quando' do
arríamento dos' Pavilhões, na Praça Lauro Müller, a entrega do

respectivo troféu ao vencedor. Pelo 'cunho todo especial que
representa o grande acontecímento histórico, o Prefeito senhor
Alcides Schumacher decretou feriado Municipal a .partír das 15
horas do dia 6, para que todos possam participar dos festejos.

Este semanário não cir
culará no próximo sábado
devido os feriados do Ses

quicentenário de nossa In

dependência, voltando dia
16, em edição especial em

homenagem ao Governador
, Colombo Machado Salles,
por ocasião de sua visita
oficial ao nosso município,
'prevista para o dia 21, afim
de inaugurar várias obras
do seu governo.

.

DO

DISTRITO DE
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GAITAs DE BOCA?
Somente as afamadas «GAITAS SONHADORA» é.

que lhe proporcionam os melhores momentos de
«A RIA' E FELICIDÁ't>E».

Não perca "tempõ l ll
"

I

Venha logo buscar sua gaitinha e divirta-se a valer.

venda na

LANGER
Rua P ula P�relra, 799 CANOINHAS

Mlho Híbrido
A Casa Agro Pecuária avisa

que recebeu MILHO HíBRIDO, em

sacas de 40 quilos.

Variedade(CARGILL, tipo 5005.

,

Rua Paula Pereira, 787, bem no centro da cidade

Fotocópias
o t6rio do REGISTRO CIVIL, de NEREIDA
c. CO R T E, que 'funciona no FoRUM, tem
a rata satisfação de informar a todos os seus

clientes que acaba de receber, uma nova

FOTOCOPIADORA 3M· modelo u271", automâ
tica, ,qu� copia todo e qualquer documento,

,
livros e outees papéis, em apenas 10 segundos

LÍtidez e perfeição Inegualâveis,

,
.
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Â M Ú S I C A!

Suces,so Nota 1350
Diariamente' às 15:00 h:

Canolnhas

r-
'� '.,

MOVEIS COLO�IS
, üe São Bento do,/I'S u I.
VOCt PODE ADQtJIRI� FINANCIADO PELA CAIXA ECONO-

.

.

", ./
,

.

MICA FEDERAL, AGENCIA; ,DE CANOINHAS, EM 18 MESES.

Atende-se em expediente normal, inclusi"e�,aos SABADOS e DOMINGOS.

Com'. e Ind.//É. Walter Zulauf Lida.
;�Éxposição per�'�l�ente na

/"
.

Argolo, 242 - SAO BENTO DO SUL ,- Telefone, 2351
,7 �

Avenida

Armás cidade.

Canoinh'as

.,

O som de

,Rádio
uma

ant�gas
I

.

Compra.-se 1350 QUILOCiCLOS

Colecíonadoà de armas e

munições de uso permitido
e proibido, !devidamente
credenciado pelo',Ministério
do Exércíto, compra armas

obsoletas, de preferência
pistolas,. garruchas, espin
gardas, revólveres, etc.

IMPRESSC)S EM GERAL {em uma ou maia côre.�

Serviço rãpido e perfeito

Ouro Verde Ltda.Impressora
Diariamente às 13 horas:

Canoinhas 72 Sensacional
.Melhores informações com

.
o sr. Clemente Pieczarcka. Rádio Canoinhas

Eramais barata,
mas quebrou Eogo.

:'1 TinhtíJ garantia
�� eagora naot�m: '

, �� m= E doutor. !lá não
.

d
,,��

: 'se pe �e �onf�ar
.. "

, t-em runguemo

.

. '{em preç9 i�stOtIJ' �,\, '��� E peça. originai . 'i1'\_:voncs,,!agen. -, ,';\;
GarantI0 de6meses H 1
ou lq.OOO km: I

_ ,��-_(r-Alndasepode f�;I;
confiarem alguém. ')Pj

·

.. 1

";d

Alguém que sabe o quanto
é Irnpsrtante a sua segurança e não brinca
com coisas desse tipo.

Alguém de confiança, que vai
deixar v. tranqüilo.
Um verdadeiro amigo.
Modéstia à parte, alguém' .

como nós. '

Alguém que entende do seu carro.

:Alguém que sabe que uma peça
não original pode estragar fadas as outras.
Alguém que tem certeza que a peça

que está pondo no seu carro foi testada e

retestada na Fábrica e �or isso
chama-se Peça OrigÍJ1al e tem garantia

,
de, 6 meses ou 10.000' km.

& C I A. �I.AUTORIZADORua VidaI Ramos, 1195 - CANOINHAS·SC
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Noticais
"-

de

Escreveu: Esmeraldino M.' de Almeida

Campatiõa contra o CâncerGinecológico
Em observância 'à campanha do Câncér Ginecológico, realizado nos
dias 26 e '27 p.p, na cidade de Canoinhas, numa feliz promoção do
Rotary Clube daquela cidade e das Pioneiras Sociais de Çuritiba e

cheííada pelo médico- Dr Moises Paciornick, as autoridades de nosso

município também colaboraram para que as pessoas que desejassem
fazer o «exatne de prevenção» não encontrassem ,dificuldades na

pretenção. Assim sendo, .o sr. Prefeito Municipal. Dr. Rubens Alberto
Jazar, colocou à disposição um ônibus para 8. locomoção das pes
soas Interessadas. Infelizmente O' mau tempo reinante veio dificultar
em parte o pleno êxito da campanha, mesmo assim. um bom número
se fez presente em Canoínhae no dia acima mencionado para os

eXl:!mes protocolares e especíílcos, cuja finalidade é de .tão grande
valia para a comunidade. Sublime e humana míssão dos responsá
veis pela campanha do Câncer Ginecológico.

Promoção ucüorizea operário
o Ministro do Trabalho. Julio Barata. ao falar durante cerimônia
que presidiu no Palácio Píratínt, exortou' os trabalhadores ,seconscientizarem para o fato de que apenas através_da valorização
profj:3�ional e da maior produtividade «alcançar o direito de um me
Ihor salário». O ato 'assinalou a implantação no Rio Grande do Sul,
do Programa de ;Valorização do Trabalhador, consistindo na aseína
tura de 11 convênios e termos de colaboração entre o Ministro do
Trabalho e entidades oficiais daquele Estado,visando a qualificação
de mão-de-obra, que beneítcísra-um contingente de cerca de 40 mil
pessoas. (Gazeta do Povo) .

_.

Inspetor da E_ B_ C_ T_

'Regional em Papanduva
,Est�ve em Papandu.va dia 21 e 22 o sr.. Nylson Neves, ·MD.- Inspetor
ReglO.nal.dos Oorreíos e Telégrafos no Estado de SantlL Catarina.
Sua Iinalídade foi de proceder inspeção' na agencia local. S.Sa. ficou
satisfeito com a boa ordem de serviço que constatou após o térmi-
no da inspeção. "

Papa vai talar aos brasileiros
o sermão que seria proferido na missa do Dia Nacional de Ação de
Graças pelo Sesquicentenário da Independência será substítuído por
uma mensagem dirigida ao ".povo brasileiro, a ser lida pelo Papa
Paulo VI, no, próximo 9ia 3, amanhã, A cerimonia comparecerão '

quase 100 prelados de todo o país que se unirão ao povo na Praça
da, Sé, em São" Paulo, às 9 horas, sob a coordenação do arcebispo
Dom Evaristo Arns. -

-

. Fqlecimentos
Após prolongada enfermidade faleceu dia 25 do mês p. p. o senhor
Valeríano Müller. O extinto era casado com a, sra. Madalena Mendes,
de tradicional família papanuuvense. Seu sepultamento realizou-se
no dia seguinte com grande acompanhamento para o Cemitério Mun.

* Dia 26 do mês de ag-osto último faleceu o sr, Paulo Koaskl, que '

por muitos anos residiu em Papanduva, cidadão muito e ..timado por
todos. Após as cerímonías litúrgicas e missa de «corpo presente», o

cortejo funebre seguiu para o cemitério onde seu corpo recebeu
sepultamento.
A coluna se associa às manifestações de pesar, enviando sentidos
pêsames às famílias enlutadas.

t
,

Ministro vê a moeda de plástico
o inventor pernambucano José Augusto de Farias recebeu comuni
cado por telex do sub-chefe do Gabinete do Ministro Delfim Neto,

. indicando que sua sugestão para a adoção da. moeda dívísíonãría
.coníeccíonada em plástico está sendo estudada pela Casa da Moeda,
atendendo a, solicitação 'do Ministro. O inventor sugere também o
uso do plástico em larga faixa de papéis do mercado de capitais.

-

,(Gazeta do Povo)

Passarela da Sociedade
,

ma 29 p.p. quem aniversariou foi a garotinha REGINA,! filha do
casal João (Edithe) Schadeck, ele Díretor Gerente da firma Com.
Ind. Schadeck Ltda.. A Regina recebeu em sua residência as cole
guinhas que foram recepcíonadâs com uma vasta mesa de doces e

refrigerantes.
• Am�nhã quem estará festejando níver é o jovem ELClO MATOSO,
filho do casal Emilio (Maria da Luz) Matoso. A jovem-guarda em

evidência itara o dia de niver do Elcío, quando os cumprimentos
'estarão em pauta em alto estilo.

/ v . �
.

* Dia <i passagem de idade da garotinha LUC! MARGARETE, filha
do casal Luiz (Lucia) Schadeck. A mirim-guarda lá estará na segunda
feira, para felicitar a Margarete pelo seu aniversário natalícío.
* Dia 7, dia. da Independência e Sesquicentenário, estará festejando
idade nova a sra, MARILZA ·S. SENN,A, MO. Diretora do Grupo Es
colar Alinor Vieira Côrte, esposa do sr, Walmir Lucío Senna, DD.
Coordenador de Ensino. Os cumprimentos rumarão para a natalí
ciante que é muito estlmada nos meios sociais e eulturaís,
* Dia 8 do' corrente minha agenda soeíal registra com prazer o
aniversário do estimado cidadão e particular amigo deste colunista,
sr. JACOB SCHADECK, chefe de tradicional família aqui radicada
há muitos anos. Cidadão de raras virtudes, amigo de todas as horas.
receberá no dia de seu natalicio os mais justos e merecidos
cumprimentos.

A coluna felicita os aniversariantes almejando perenes e duradoura
paz, amor e saúde.

.

Uma por semana - PÁ T R I A. A morte que se con-
I ' quista pela Pátria não é uma dessas

mortes lúgubres, choradas, misteriosas, comuns, -não; morrer assim,
ao fumegar das batalhas, é desembarcar-se de um dos enigmas do
nosso destino, é resolver o problema da grandeza humana, morrer

assim é engrandecer-se. (Tobias Barreto)
SALVE 7 DE SETEMBRO, SALVE O SESQUICENTENÁRIO DE

NOSSA INDEPENDÊNCIA.

Rádio Canoinhas.
(

As 06:00 horas da manhã e

Música Serta�eja?
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1\8 �7:30 horas da tarde .

..

Atividades

C:omparecimentos _

Na sessão ordinária da Câmara.
Municipal de Canoínhas, realizada dia 18
de agosto: do 'corrente ano, compareceram
os seguintes Vereadores: senhores ,João

Selerne, Alfr do Ivo Paul, Alfredo Franco,
\ .

Adhemar Scliumacher, Francisco Bueno
de Siqueira, Pedro dos Santos Corrêa,'_
Guilherme Prúst, Dr. Paulo Eduardo
Rocha /Faria, Henrique Krzesinski e Beno
Fridolin Fuck.

Não comparecimentos
Deixou' de comparecer à sessão su

pra, por se ,encontrar licenciado o Edil
Edmundo. Bittencourt.

EXPEDIENTE

Câmara
/

, \

canoinhas·

Oficio do Sr. Prefeito Municipal,
encaminhando à f.=âmara, projeto de lei

que autoriza � abertura de crédito espe
cial na importân ia de Cr$ 20.000,00;
Idem, projeto de i que autoriza ?quisi
ção de imóvel, ,sendo ambos despachados
à Comissão de Legi ação e Justiça, para
exarar parecer. . .

Projeto de Decr�to Iiegislatívo, de

origem camarística e de autoria do Ve
reador João Seleme, q e concede Títulos
de Honra ao Mérito, sendo! o mesmo

despachado à Comissão de _Legislação e

Justiça para exarar parecer.
i Cartão de

participação do transcurso do oitavo ani
versá rio· da Rádio São José. da cidade
de Mafra; Telegrama de agradecimento
do sr. Walter Perachi Barcelos, DO. Di
retor do Banco do Brasil ,8; A., agrade
cendo a' outorga do Título de Cidadão de
Canoinhas, ao sr.FFernaI\Bo Rocha, DD.
Gerente da Agencia locar do Banco do
Brasil S.A; \ Carta da P50fessora Melânia
Sidorack, com contencioso reivindicatório

c' i

à Câmara. Moção da' aâmara Municipal
de Canoas no Rio Grinde do Sul, sobre
movimento referente a/ remuneração de
Vereadores em municípios comi população
inferior

-

a 200 000 hibitantes. Convite do
Comandante do 3.° Batalhão da Polícia

Militar, para solenidades de compromisso
de' novos soldados! naquela corporação;
Oficio da Associ,ção Municipal do Pla
nalto (AMPLA), convidando a Presidencia
da Casa, para r�união daquela entidade;

- Convite da Sociedade Cultural, Agrícola
e Recreativa 25 de Julho, para' festívida
des do Dia do Colono. Agradecimento de

pais de alunos de' Rio dos Poços referente
a abatimento Inas passagens dos trans

portes coletivos; Convite da Comissão de

Divulgação da la. Feira de Ciências de

Canoinhas, para ato inaugural; Oficio do
sr..Prefeitr Municipal, Alcides Schuma

cher, comunicando à/Casa,' haver sido
eleito Pr sidente da AMPLA; Oficio 'da,
Assembléia Legislativa do Estado de

-
I'

Santa ;Catarina, comunicando a nomen-

clatunâ de sua Sede; Requerimento do

.�e
. ador Henrique Krzesinski, solicitando.

9 ra constar nos Anais' da Câmara, Voto
________I__---...-----IIIiIII-- 1Ii (te Pesar,. pelo falecimento do sr. Pedro

Batista de Bastos, ex-Vereador, e que se

oficie à família enlutada, sendo deferido
na forma regimental. Proposição do IVe
reador Pedro dos Santos Corrêa, sobre

entrega de Títulos Honoríficos. v

I
I

Pequ�no· Ex,pediente
Inscrito para falar no Pequeno Ex

pediente, o Sr. Presidente passou a díre-v

ção dos trabalhos ao sr: 1.0 Secretário, e

do Plenário da Câmara, justificou a apre
sentação de seu projeto de Dec\_eto Le

gislativo, referente a concessão de Títulos /
de Honra ao Mérito, dizendo de sua im

portância e de seu incentivo

àqUei:es
ue

fizerem, [ús ao mesmo. Após reassut lU a

Presidencia .. O Vereador Pedro dos Santos
Corrêa, justificou sua proposição -referente

.

a entregá de Títulos Honóríficls, em que
solicitara a inclusão do nom

I do General
.

I

Jaldyr Faustino da Silva ao: qual anterior-
mente fora também concedído, o referido
Título. sendo a propçsíção despachada
.favoravelmente, na fprma regimental.

, /

EXPlicaçõJ' Pes:soais'
Inscrito pa�a falar em Explicações

Pessoais, o Vereador Pedro dos
T
Santos

Corrêa, sugeriu para que fosse divulgado
através da IEmissora local s .

no horário
reservado à/ Câmara, dos' 'exames gineco
.Iógtcos de .prevenção ao câncer, havendo
a esse respeito, a Presidencía prestado os

devidos esclarecímentos, e .que iria em

companhia do Vereador' Paulo Eduardo
Rocha' Faria a Curitiba ultimar os últimos
acertos com a equipe médica encarregada
dos exames em. apreço.

I

Canoínhas, 29 de agosto de 1972.
-

. Altamiro Ricardo da Silva
Diretor do Expediente da Câmara Municipal

Filmes Culturais
/

Convite- -

Salão d� Comunidade Ev. Luterana

Dia 4, segunda feira, às 20 horas

PROGRAMA

1) O ELO - VITAL
documentãrio colorido, inteira
mente filmado na Mal�sia. '

2) CONTEND,Q O MAR
interessante documentário colorido

. .sobre a luta do povo holandes

para conter o mar.

3) PARADÁ AEREA
documentário sobre a viação bri

tânica, desde 1909' até o ano de
. I

1951, um show aéreo."

Única apresentação.
Um programa SHELL.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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)
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA

P'�feitDra�,Municipal de Canoinbas qu���a���Ú��i;�ss:ee:�a�(j:, q�:
, compreendendo a extensão queDe reto N. �90 de 31 de agosto de 1972 é a FAMOSC, para cá vieram

üplementa Dotações Orçamentárias afim de mostrar Is pujsnçe de
�Icidel Schumacher, Prefeito Municipal de Cencinhae, no n0!180 estado.

UIO dfl_ loal atribuiçõel que lhe confere o Art. 8,° da Lei n.O 993
de II' de no embro de 1971.

Decr ta t\'
, �rt, 1,°.- Fic�m: suplementadee, p�r \conte .do exceuo de

arrecadaçao, na lmportanClB de Cr$ 205.286,25, lU' segututee dotações
do orçamento vig nte,

, Câmara 'MuniciPal - Encargos Dioerso»
3.1.4.00/916 z, Aui aturai e publioações

'Gabinete P efeito - Material Co sumo, :

3.1,2JlO/033 - Combostíveie. e lubrlíicantee "

3.1. 2.00/036 - Produto. Alim�ntare. e artigo. correlato.
Encargos Dive�sos "

"

3,l�4.0010U' - De.pelal dll pronto pagamento
3.1.4.00/04�J --: Heeepções e hoepedagene

'

Departamento' Administrativo - Previdência
3.2.5.00/068 -' Previdência E,tadual UPESq

. ,Departamento Fazenda - Pessoal
3.1.1.00/70 - Adicional I.'

,

3.1.100/71 - Diária.
.

,31.1.00/074 - Outrae reteibuiçõee
'Encargos fliversosj

3.14.00/085 - Delpala8 de pronto pagamento
3.1.4.00/086 - Repoliçõel e re.titu�çõel

'.'

Inativos ,

3.2.0.00/090 - Proventol ao pelloal, civil
Setor Tributação -, Pessoal

IU.I.00/I04 ...... Adicionol
\ '

, Contribuições Pr-evidênâa Soci'al
3.2.5.00/109 - Previdência E�todual (IPES�'

Departamento Educação Cultura
3.1.1.00/147 -'- Snbltituiçõel

Encargos Diversos
3.1.4.00/163 ,- Outrol serviçol de terce'iroí

I 'f.quipamentós e instalações
Equipamento elcolar didáti0'O

'
\ 2.000',00

S. Merenda Escolar' - Encargos Diversps '

j 3.1 .4.001t87 - Acordai e Cooveniol. C.N.M.E. I 1.000,00
Departamento de Obras e Viação - S. Obras Pessoal
3.l.1.00/?00 - AdicioDalJ,

_
283.20

Material Consumo SEJ A )3EM VINDO - SOMOS

31.2.00/205 - Combo'tívei. e lubrificante.
.\

10,000.00 MILHARES PARA, SEl}VIR
3.1.2.00j209 ....... Peçal Ilacêuórioa

'

30.000,00
;3.1.2.00/2,10 - Outrol materiai. de coelumo 2000,00

Departam�nto de'Obràs e,Viação ,,5. Viação
,

- Material, Consumo
3.1,2,00/237, - Combultívei. e )ubrifi98ntel il5.000,oo
3.1.2.UO/240 - Matéria Prima 5.000,00
3. L�.OO /241 � Material de cooltwção 10.000,00

, 3.1,2.00/242 - Peçu e aceuóriol ,30.QOO,oo
3.1.2.00/243 - Outro. materidi. de consumo 2.000,00

Departamento 5ervipos Urbanos Pessoal' ,

"t· d lM t
·

t
f

3,LI 00/269 - Pe�loel de obrai 30.000,�o ulf eira e I o '8rl8 a
s. Iluminação Pública - Se1vipos Terceiros \3,1.3.00/290 - ,serviçoll públicol .concedido. 20.000,00 P�R.D IDA

,� S. CemiÍério -' Contribuições Plevid. Social 0\1:1,3.2.5.00/301 - ,Previdência E.tad·ual (IPESG) 1.898,20 Foi p dida a' �arteira de
CREDITO ESPECIAL 20,000,00 Motorista Profi�sional n.O

\, 'f",
205.286,25 HU.230, pertencente ao sr.

na data de lua Acit Edson adoro
"

/

Sindicato dos Empregados no Comércio "de Canoinhas
Sede Social, Rua Caetano Cost�, n.O 350

EDITAL
�
De .acordo com a ,Alínea B do sr tigo 13 da Portaria' MI

nisteríal n.c 40 de 21 de janeiro de 1965, feço S8 er aos que
este edital virem ou dele tomarem conhecíment , que a chapa
regtstrada concerre te a eleição a ser realizada no día 15 de
outubro de 1972, �e te Sindicato, foi a s@oguio, e:

Para a ildmlnlstraçã
CHAPA 1: -

DIRETORIA: Francisco Sa mon, Mílte'n Weodt e Julio José de

.: ' Andrade, Supleates: Etnesto Mayer, Alcides Jacó
Komochena e João WirschnabpL

,

Conselho Fiscal: José de .i sus Damaso, Leomar Bone tes e

, Lorival Seio. Suplentes: João Iztdiç> do Nas

cimentç, Romeu Ba bíres kí e' João Scheuer,

Para Delegq,dos _- representantes' o
, Conselho ,/d.i!l Feder�ção,

/

CHAPA 1:
,/,.

,

'

Francisco Rudzyk e Nivaldo Moreski Filho. Suplentes:
Clemente Backa e Iríneu Sudoski.

FicR al;>er o prazo de 5, (cínco] dias para o oferecimento
@ impugnação ntra qualquer candidato.

'

8 àsA mesa coletora funcionará ininterruptamente das
W �r�

,

Canoinhas GSC), 31 de agosto _de 1972.

Ervino Tremi - Presidente

1.00Ó.oo

1.000,00
1.000,00

300,00
2.000,00

Social,
-

2.059,78

�OO.oO
500.00

1.704,00

500,00
,900,00,

7.174,00

2.102,40

2.5601,67
Pessoal

2.000,00

500,00

TOTAL
Art. 2 o - E.te qecreto entrs em vigor

pu-blicação, revogada. lU diepoliçõei contrária••
Caooinhal, 31 de agaIto de 1972.

Alcides Schumacher
Prefeito M�nicipJlI

Antonio Souza Costa
Diretor AdmjDi.�rativo

Na,Canoínhas
diariamente às 21 :00 horas.

STUDIO LIVR,E

V II "tose
�

Peita de

deAmostras

Santa Catarina
,

Poucas horas nos separam d'o_
maior a'contecímento (�est,.. ano:

aqui, em Blumenau: VU FA·
MOSe..... FEIRA DE AMOS
TRAS DE SANTA CATARINA.
Como das 'vezes anteriores.'
milhares de, visitantes estarão
vendo de perto o que"se fabr�
ca em nosso estado, de msrs

moderôo. Os Pavilhões cA», 'e

«8» apresentam-se com um

.colorrdo sensacional. São os

mais diferentes produtos expos
tos para 'um público ávido de
conhecer coisas novas.

O Pavilhão «B» está reserva

do para as tndústr ías que fabri
cam calçados, móveis e fiaçã'o
e tecelagem. No Pavílhão «A»
ficarão indústrias outras que
não, produzem os artigos

"

já
mencíonados.

'

, QuantiQ' você chegar aos por
tões pr ínêipais dos dois Pavi"

lhões, 30 lindas garôtes da so

ciedade Blumenauense, estarão
\

se desdobrando para lhe infor-
mar tudo, não só sobre a Feira
, '

em si, como poderão der qual-
quer- outra Informação como:
hoteis ,- restaurarites - pontos
turísticos -- tudo também sobre
Blumenau, desde a fundação
até os dias atuais.

Em suma, qualquer dúvida,
elas lhe informarão com ,muito
prazer. Ali'ás, as recepcionilltas
<serão facilmente recoohecida@,
através 'o seu unjfor�e azul.
Seja um visitante bem !nforma
do. As 30 garôtas

�

estão aI pan
lhe mostrar ° caminho mais
fácil para você se divertir em

nossà cidade e passar momeo

tos agradáveis.
I

Re�teur8ntes -,boites - resi
dências típicas - indústrias, tudo.
estará a disppsição dog visitan
tes. Serão 11 dilis' de gr'snde 'I

movimentação, onde v_o,cê, que'
nos visitará, é a pessoa mais

importaote 'do munao.

CANOINBAS - muito mais rádio

Novela é com 8 C8n(:)iDh,,�.

A§ ,09,00 hores:

A Oltima Testemunha

,----------------�-----�
Cine VeJa Cruz

(O 'LAN,ÇADOR DE SUCESSOS)
-:- A P R E S E N T A -:.

hoeaa • cena, 14 anol - programa,duplo'
'

1.0 filme: a Metro apresenta um super far,west rlifereote de"

todos já' vistos. 11M BROWN e
I

Xerif'e -da Cidade Ex-plosiva
, �inemascope - Technicolor.

(
,

,

12.0 filme: a Fama 'apresenta uma verdadeira b mba de garga
lhadea reunindo todoá os cômicos do passado um só filme:

o

Riso 'e - Sensações de
I

DOMINGO, '" 13,45 Q - em matinê -., censuea livre

Riso e Sensações de!' 'Outrora
DOMINGO, ai �6 h, enÍ\t'ormidável v�perál. cenl.livre.

í

O Xerife da <Cidade', Explosiva
\.. '

DOMINGO, em dual formidávei. le••õel,: ,ai l' hores
cenaura livre; 81 21,1'1, horal - .cenlura 14 ànol

A Metro Goldwyn Mayer o�gulho!lamente apresenta uma

colossal produção Carla Ponti, dirigida por Vittorio De Sica:

'os GIRASSÓIS, DA RÚSSIA
estreladó por um elenco de gigantes encabeçado por

SOPHIA ' LOREN' e MARC'ELLO MASTROIANNI.
Filmado na Rússia, em, esplendoroso TEG�NICOLOR.
Um, SUCeSSO de bilheteria po mundo inteiro. ,Não p,ercam.

DIAS 04 e 0'5, 28. e 3a. feira ·'811 20,15 hor�1 ·"cenl. 14 anol
Pala que todos possam assistir esta ,verdadeira obra prmía

. I -,
do cinema permllnece, em cart@z

Os Girasscrs da �Rüssia ",
,\ -

OlA 06, 4a, feira. 81 ,20,15 hora•.-1 censura 14 Anol
"SESSÃO DAS MOÇAS" ,

Uma espetaculae pr�du�ão de Roberto Farias elevando cad; \
vez mais o moderno cinema nacionall

EM F A M í L I"A
Reàl, como � própria vidal 'II

Um drama comovente e arrebatador, - �ão peecsm.

DI� 7, 5a� feira - a. 13�45- h, formidável matiQê • cens, livre
A Metro reuniu.todas ali principais CeD8!! das rio�áv�is comê
dias do imortal, CHARLES CHAPLIN para� apreaentar

O ,Homem �a'is Engraçado' do ,\MUD:do
e Dotem sobre .o programa três notáveis desenhos coloridos
de «TOM & JERRY». Não percam - única exibição.f J.'

c

DIA 7, 50. feir� • ai' 16 h••eDlacionoÍ ve.p�ral • ceDe. livte

Família1

DIAS 07 e 08, 5á. e' 6a. feira· ai 20,15' h - cene. 14 anoi
Um espetacular filmt:l de alta espionagem1 Suspense1

Ação1 e- Aventura�1

Upp�rseven O Agente: do Diabo'
Technicolor • CiOema8cope.

,�I • J

REGISTRO �I'VIL

Ma,;.a GÓ�.O:"���:',o�;v�� d: P,,],
Perema� Mutl. ti Comatca de CaDombas, �t'ado de S. C8t�rJ09, etc

.
Faz �ab�r que pr�tendem�8S.r DIRCEU FERREIRA

DIAS e.MARIA DE FÁTU\ÍA LE' • Ele., oatural do Estado do

'paraoá: 'nascido em E�tiva, _DO dia " de juoho dI.'! 1940;' operário,
!loiteiro, domiciliado e residente' epte Distrito; fHho dé Hercilio Ri·
beiro Dia8\ de dona Maria -rr�'j:a: 'domiciliados e r:!sidentes oeste

�istrito. E!&. oatural do Es d? �I) R�an� . .Qascid� �� Mandu�y, no

dia 25 de Junho de 1954' omeshca, poltelra, domlclh'lda e resldeo,1I
'neste Di�trito; filha de 8noel dos Saotos Leal, .falecido. e de dOIl!
Emília �oichiêkov7�eal, domiciliaQa e r sidente neste ,_Distrito.

Apl'esent um os documentos exigidos pejo C;ódigo Civil IIrt,
I �O. Se algu'm tiver conhecimento de existir algum impedimento
légal, acus .' para fina de djr�ito.

Pel·eír9. 21 de agosto de 1972.

MARiA 'GÓSS GLINSKI ,,_ Oficial do Registro Civil

Telas para
só na

Pinturas
,

IMPRESSORA OURO' VERDE LTDA
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Cinquentenário do

IC clube canoinhense
'

Naqueles tempos, também havia
líderes. Homens como O T A V I O

X A V I E R R A U E N, na época,
Prefeito de Canoinhas, acompanhado
por Sízinando Ribeiro da Silva, Adolfo
Bading, Roberto Elke, Emilio Ritz

mann, Urbano Lessack, Rodolfo Wolf
Filho e Epaminondas Ricardo da Silva,
formavam a primeira Diretoria do

Clube, Canoinhense, fazendo nascer

o que sempre foi e é a elite da so

ciedade canoinhense.

.aalões do sr. Max Schindler, tempos
depois, residência do saudoso Lazaro,'
Bastos.

Iniciada a construção do que
seria o Clube Canoinhense, no mesmo

local do atual, surgiu um grande
casarão de madeira, dotado de finos

móveis e biblioteca.
'.

Em 1937, precisamente na noite

de 13 para 14 de dezembro, o então

Clube foi consumido pelas chamas.

O primeire ,baile, em 6-7-22,
data da fundação, como não se pos
suia sede social, foi realizado nos

A sociedade não se desfaleceu.

Tendo na testa, Rodolfo Scheide,
iniciou-se a nova e grande maratona,

São poucos que entre nós dos

velhos tempos, continuam na jornada
e que também nós os filhos e netos

muito devemos e podemos citar:

Ubaldo Ricardo da Silva, Alvaro

Machado, Agenor Vieira Côrte, João

ou seja, a construção do "colosso da

época". Concluido por Dr. Osvaldo
de Oliveira em 1940, aquele prédio
se destacava pela imponência peran
te as outras sociedades da região.
Com um salão de festas de 425 m2,
estrutura do telhado de madeira e

em vão livre, não se concebia.

.e

Por aquele Clube de 1940, hoje
remodelado, homens como Emiliano
Abrão Seleme, Alfredo Mayer, Bene
dito Th. de Carvalho Junior, Theodoro
Humenhuk, Alinor Vieira Côrte e

outros, deram seu amor e dedicação.

Nome das Eandidatas
a debutarem em

06/09/1972
1. Ana I'iaria Ritzmann
- Filha do casal sr. Gilberto
e de dona Dinorah P. Ritz
mann. Nascida no município
de Canoinhas.

2.EvelynTerezinhaScholze
- Filha do casal sr. Álvaro
e de dona Tereza Lagoa
Scholze. Nascida nesta
cidade.

3. Leila Maria Carvalho
- Filha do casal sr. Benedito
Therézio de Carvalho Netto
e de dona Lia Irene Proh
mann de Carvalho. Nascida
nesta cidade.

4. Miriam Seleme
- Filha do casal sr. Michel
Nacif Seleme e de dona
Melita Seleme. Nascida
nesta cidade.

5. ,Nora Rita Bojarski
- Filha do casal sr. Fran
cisco Timóteo Bojarski e de .

/ dona Leonor de Paula Bo

jarski.

6. Regina Maria Lassancer
- Filha do casal sr. Dr.
Cláudio Lassancer de Oli
veira e de dona Dilá Las
sancer de Oliveira.

associado para saudar àqueles fun-'
dadores, àqueles que deram de si

pela nossa sociedade e que contí

nuem prestigiando o que nos foi

legado e possamos orgulhar-nos do

Clube Canoinhense.

Seleme, Olimpio Murara, Rodolfó

Scheide, Rivadavia Corrêa da Silva

,e outros.

No ano do cinquentenário, ses

quicentenário 'da independência, a
/

atual Diretoria, conclama a você

PELOS L�RES
e ..Ifm O CO"'t2§ . �

Aniversariantes da Semana
ANIVERSARIAM.SE Ziermann; o senhor Francisco

Carvalho; a senhorita Lucia
Metzge1'; o menino "Samyr
Pedro filho do sr. Adib Sakr.

HOJE: as senhoras donas:
Maria de Lourdes esposa do
SI. Milles Luiz Zanialo e

Hildegard esposa do sr. Oildo AMANHÃ: a senhorita
Elzire Scheuer; os [ooens: Emi
lio e João Tomczyk (gêmeos).

Dia 4: a senhora da. Haly
esposa do sr. Celso Bauer;
os senhores: Jovino Roesler,
Ernesto Kocb e Osvaldo Prust.

Dia 5: a senhora dona
I

Festeje B data grata de seu

ente querido.
Diar.iamente às 14 horas:

Gentilezas.
IA'NOINBAS,

força total em comunicação

Pierina esposa do sr. Wal
domiro Kravchychyn; O senhor
Luiz Santos. Para avisos e anúncios:

UHlidade Pública.Dia 6: o jovem Nivaldo
Wardenski. Diariamente às 12:10.

Rádio 'é' ClanoinbasDia 7: as senhoras donas:
Tecla esposa do sr. Ananias
Petrintchuk e Lídia esposa
do sr. João Movsés; os srs.:

José Allage, Antonio dos
Santos Veiga e Oswaldo To
karski; as senhoritas: Marliza
da Silveira e Rosane Peixoto;
a' menina Inês de Fátima
filha do sr. Alfredo Trapp.

Para seus impressos

PROCURE

Impressora Ouro Verde
Dia 8: o senhor Carlos

Benkendort; a menina Katia
Maria filha da exma. viúva
dona Paulina Kuczinski.

A casa dos bons serviços
Aos aniversariantes, dese

jamos muitas felicidades.

7. SylviaMaria de Miranda
- Filha do casal sr. Eduardo
Dias de Miranda e de dona
Carolina Alzira S. de Miranda.

REGISTRO CIVIL

Edital
Sebastãão Greio COita, Escrivão
de Paz e Oficial do Regiatro
Civil de Maior Vieira, Comarca
de Canqinhae, Estado de Santa
Catarina /Faz laber que pretendam alar:

ADAO STE,MPOSKI e ZffiNIL
DA APARECIDA SCHROEDER
Ele, natural deite Eetado, nascido
em Agudol, nJ,muDicipio. DO dia
24 de março de 1945; lavrador,
sclteieo, domiciliado e residente
Deite município; filho de Joaê
Stemposki e de dooa Emília
Caetaoo da Silva. douiioiliadoe e

relideotel neste município. Ela,
natural deite Estadê, naecida em

Rio Novo, n/município, no dia 29
de dezembro de 1949; domêetícs,
solteíra,

. domiciliada e residente
Deite município: filha de Roberto
Schroeder, falecido e de dona
Lníza Pape Scbroeder, domiciliada
e residente Deite município.

ApreleDtalam OI documental
exigidoe pelo Código Givil art,
180. Se alguém tive., conhecimento
de exiltir algum impedimento
legal, acuse-o para fiol de direito.

Maior Vieira, 30 de agosto de 197Z.

SEBASTIAO, GREIN GOSTA

OfiCiai do Hegistro €ivil
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DIa
Embora prejudicado pelo mau

tempo
e

reinante, com chuvas
intermitentes sábado e domingo,
teve, plena êxito s Cempanha
de Prevenção ao Câncer, com
IÍlilhares de atendimentos.

X x x

Elaborado já o extenso pro
grama dos festejos do Sesqui
centenário de nossa indepen
dência, dístríbuido em toda a

cidade.

da Madeira, uma promoção do
Sindicato Medeireíro e Federa

ção das Indústrias do Paraná.

x x x

As turmas Heinz Fischer e

Clemente Dambroskí encerraram
- a temporada com mais; uma
boa caçada em Mato Grosso.

x x x

.x x x
Segundo rumores o novo e

.moderno hotel em estudos' para
construção em nossa cidade terá
o nome de HOTEL PLANALTO,
sem dúvida um bonito e suges
tivo nome.

Quarta feira próxima, dia 6,
teremos o tradicional baile de
aníversárlo do 'Clube Csnoí
nhense, com a apresentsção
oficial das debutantes do cor-

r
x x x

rente ano.
Quem quizer se inteirar mes

mo do nosso notável desenvol
vimento é só fazer uma visita
a08 distritos industriais da
COHAB e Campo da Ague'
Verde e ver de perto o colosso
das novas, arnpliacôes das. firmas
Zugman e Zaníolo, afora outras,
como o Frícasa,

'

x x x

-x x x

Esteve em Florianópolis, cumo
prindo antes compromisso em

Blumenau, como Presidente da
AMPLA, o Prefeito sr, Alcides

Schumacher, tendo ali tratado,
juntamente com' o Deputado
Therézio Netto, de vários e

importantes assuntos adminis
trativos.

O início do torneio para ,a
disputa da Táça do Sesquicen
tenário de nossa Independência
foi transferido domingo devido

I

x x X

/ 'Abre-se hoje em Curitiba, no
Parque Btitânia, localizado na

BR. 1 ui, a . La Feir-a Nacíonal o msu tempo.

A NOSSA

RADIO
PATOTA TEM A MELHOR.

�ANOI,NHAS 1350 �

Liga Esportiva
-

Boletim Oficial da L. E. (. Agosto de 1972
1.0 -- No 'próximo domingo. -dia 03/09/72, a parti., daa 14 horaa, no

Centro 'de Educação Física desta cidade, em proaseguimento 110
Torneio Ido Seequicentenârio jogarão:

'

Vencedor do 2:0 jogo do Torneio li: S. E. São Bernardo.
Juiz: Arno José doa Santos.
Auxiliare�1 Nery Sardá e João Maria Guimarílel.

-- Vencedor do 1.0 jogo do Torneio li: Santa Cruz E. G.
,Juiz: Nery Sard,á.
Auxiliares: Arno José dos Santos e Jo�o Maria Guimarães.

2:0 - Os jogos previstll para o dia 27/08/72 serão disputados no

.
próximo ,sábado dia 02/09/72, 00 Gentro de Educeção Física

desta cidade e sob a dieeção do meamo trio de arbitragem previsto
para aquela data.'

O clube que deixar de comparecer pare. disputar- estes jogos, COOIe

quentemente perderá os pontos de classificação.
De acordo com entendimentos mentidos entre os clubes. b'S substitui
ções poderão ser em númeeo de quatro, ou seja, o goleiro mais três
atletas de ataque ou defesa. Em caso de mau tempo ou estado im
pratichel do gramado, as partidas serão decididas pgr sorteio n'a noite
do mesmo dia, às 19 hoeas, D,a/ Sede da Liga Esportiva.

Canoiohes, 30 de agosto de 1972,
AGENOR VIEIRA CÔRTE HERMES GUTTERVILL .
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DA ANT OPOFAGIA
Comemora-se neste ano o cinquentenário

da Semana de Arte Moderna, .que eclodiu em

São Paulo. nos dias 13, 15 � 1'7 de fevereiro de
1922. Esse movimento tevl, no' plano intelectual,
a mesma tmpcrtâncís que o grito do Ipiranga
no plano polítíco. Foi um grito de .Iíbertação
contra 08 modelos e a influência estrangetre
nas letras e artes, notadamente a francesa. É
que, naquele tempo, copiávamos os escrttores
e poetas franceses, comíamos pelo cardápio
gaulês. vestíamos pelo figuiino de Paris, falá
vamos frances e não poucos até mesmo adota
vam a francesa ... Visava a Semana chamar a

atenção para a nossa realidade, pau, que se

escrevesse, pintasse e compusesse. sobre assun

tos brasileiros.

-X-

Monteiro Lobato, com o livr-o de contos

"Urupês", lançado em 1918, mostrando que era

possível escrever sobre temas nacionais, foi o

precursor. Em seguida Menotti deI Picchia
(poeta ainda vivo) defende o movimento pela
imprensa. Desde então numerosos' intelectuais
aderem, passando a reunir-se em Hígíenôpolís
(São Paulo), na mansão do milionário Paulo
Prado. Denominavam-se a si próprios "08
antropôfagos" ...

-X-

Paulo Prado 'e sua espo!!a('Marinette, pa
radoxalmente fiancesa, eram os anfitriões. Graça
Aranha liderava o grupo, embora 'mais id090 e
já membro da Academia Br'asileírã de Letras.

- Dele faziam parte Guiomar Novaes, Tarstla 'do
Amoral, Menotti del Pícchía, John Grez, Di
Cavalcanti, Brecheret; Víla-Lôbos, Oswald-: de
Andrade E! Mário de Andrade, este último a

tigura mais importante do grupo, pois foi o

teôríco e o sistematizador dos principias pelos
quais se batiam. Mas todos hoje são nomes

famosos, cada um na sua ativlríade, alguns .até
universalme6te como Vila-LôbolS, Di Cavalcanti
e Cuiomar Novaes.

Fundaram, então, a revista KLAXON
(buzina), que se dizia "revista brastletre de

antropofagia", promoveram conferencias, escre

veram nos jornais, fizeram espostçõea de pin
turas e concertos musicais onde, ao invés de

Chopin, tocavam Vila- Lôbos. O público, aturo
dido ante a novldade, vaiou, comentou, gritou,
aplaudiu; Os jornais entraram, em guerra, 8S'

opiniões se dividiram. Mas oa.objetívos foram
alcaaçadose I} país sentiu que podia críar algu
ma coísa nova e sua. E a Semana de Arte
Modern@ é, nos dias atuais, um 'dos capítulos
mais importantes de nossa-hístóría intelectual
-e porisso justamente festejada neste 8nO ...

-�.-

Mas o pintor mexicano Diego Rivera, se

gundo narra Éiiêo Veríssímo, dava-se à antro

pofagia de maneira mais real. Certa ocasião,
numa entrevista', perguntando se era verdade

que havia comido carne humane, respondeu:
- Já. Tem um gasto levemente adocicado."

Aos descrentes dou a fonte: "México",
pág. 219 ..•

Centrais Elétricas de, S. (atarina SIA

aos

consumidores
A CELESC ..,... Centrais Elétricas de

Santa Catarina S/A., avisa aos seus COn

sumídores que sábado e domingo, dias 2
e 3 de setembro, respectivamente, faltará
energia elétrica no horário das 7,00:, às
17,00 horas, no� seguintes locais:

,

Bairro Alto das Palmelras�
compreendendo 8S ruas Paula Pereira,

, Frei Menandro Karnps, Major Vieira, João
Sabatki e São José.

. .

Bairro Piedade, compre;endendo
as ruas Marechal BondoD, Duque de Ca
xias, Kurt Mendes e Agenor Fabio

Referido desligamento prende-s a
. necessid!l�e, de executar se'rviços,
novos allmentadores da cidade.
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