
Impressões colhidas' pelo caminho

Repórter
Enéàs AjhanáZlo

Meteu na cabeça, a idéia, de ser repórter de jornal. 1\'Da
Iízou-se co� calme, observou-se com seríedade e concluiu que era

uma vocação indiscutivel.Decidiu-se então: seria repórter jornalístico.
Enquanto, estudava a língua, instrumento "de futura pro

fissão, imaginava';;se entrevistando figurões que o tratavam com

afagos de íntimo e lhe davam importância. Começou a ler os livros,
ditos indispensáveis:' «Seja ,repórter», <Corno fazer-se escritor... »
Fez mesmo um curso de jornalismo por correspondencia e, nes
-horas vagas, sonhava com o futuro. Enquanto esperava o sono,
imaginava como explorar um bom «furo» jornalístico, corrigia
defeitos-dos «colegas» e pensava mesmo _ quem sabe o que
nos reserva o futuro? - receber uma espécie de <Premto Essa» ...

o

:Famoso, rico, 8 vidâ mansa ...

Depois de ler e 'reler, pensar e estudar, discutir e teimar,\

julgou-se apto, preparado para enfrentar a sedutora profissão. Ar
regaçou as mangas e começou a procurar emprego. Visitou ini
cialmente os diretores dos grandes jornais que, afavelmente, «de
clinavam .do gentil convite» para com eles trabalhar. Mas continuou,
não desistiu. Foi para os jornais menores. Nada. Insistiu tanto e

já estava a capitular quando encontrou à diretor de' um jornal
de bairro, criado para eleger seu dono ver,eador e de vida efê-
mera. Obteve ali a sU,a chance.

"

Devia entrevistar 8 cantora A. L" de fama internacional,
que em breve visitaria aque,la cidade.

'

Durante um' mês foi só DO que falou, pensou e planejou.
Na noite da entrevista, que seria feita durante um grande

baile, vestido no seu melhor traje, muito elegante, penteado e

perfumado (poderia haver um romance, afinal nada é ímpossível.c] ,

apresentou ao porteiro do clube, que o mirou algo desconfiado;
o seu .cartão de jorn�li!lta credenctsdo, ,',

Depois de muita luta, cotoveladas, pisadas e cotucões,
conseguiu aproximar-se da entrevistada. Despejou' perguntas e

anotou respostas. Feita a entrevista, retirou-se de alma ,lavada e

jogou-se para a redação, onde trabalhou com afinco colocando as

coisas nos seus lugares. Na o'ficina, um compositor sonolento
recebeu a obra-príma, Podia" enfim, dormir feliz.

Antegozando as felicitações que receberia e o renome

qu� havia de obter, imaginava pequenos diálogos de tua em que
a .mãe o apontava ã filha, dizendo:

- Aquele é c 'famoso repórter J. \V...

- Ah! Então é aquele ... repetiria à filha, baba�do admiração.
Assim devaneando, caiu num sono sem sonhos.
No dia seguinte, agarrou com avidez o jornal, ns sôfrega

busca do seu trabalho.
Na primeira página, uma enorme fotografia do candidato,

cercada de letrai garrafais, conclamava o povo a dar-lhe o voto,
pelo seu caráter e excelsas virtudes.

.

Com umà careta foi para a segunda, que estava repleta
de liglas partidárias, mamféstos e mail! candidatos. Na terceira,
finalmente, entre anúncios profissionais, notas esportívas e necro

lógicas, encontrou a sua entreviste, encimada pelo- seguinte título:
Estrevlsta com .a cantora/, A. L.

. Pelo repórter J. V.
P. - Que acha da nossa cidade? E do nosso povo?

, R. - A' cidade é muito elegallt e o povo muito «bacanalt ...
P. - Que foi que 'mais a impressionou, aqui?
R. � O povo, que é formidável! .

P. - Quàntos dias ficará aqui?
R. - Volto para o Rio amanhã:
P. - Que tal o nosso clube?
R. - t «very kar» ...
P. - E o' nosso jornal?
R. - Gra'nde ,! ! !
P. - Deseja enviar alguma mensagem ao nosso povo?
R. - Não, Apenas uma beijoca para todos. Tchau...

,

.

Nota da redaçãc - Publícada em resumo por absoluta falta de espaço.

E assim São Simão, a centenas de quilômetros da /cidade
de sua estréia jornalística, ganhou no repórter um novo habitante.

Verdade é que hoje, na loja da esquina, entrega-se a ati

vidad� menos ingrata que o jornalismo, vendendo veneno contra

a lagarta, vacina para suínos e ferramentas vári�8,· muit,o mais

fazendo pela agro-pecuária do que o vão palavrório de jornal.;

Frota' dai Nova 'Geração da FNM
Quinta, feira, dia 19, pela tarde, a nossa cidade. foi visi

tada pela Frota da Nova Geração da Fábrica Nacional de Moto

res a conhecida lir:iha FNM, Empresa do grupo Alfa Romeu.
, ,

-, A concessionária local, firma Abr.ahão Mussi & Cia.,
atr.avés de um de seus titulares, médico Dr. Mário Musl!i, convi
dou o Prefeito sr. Alcides Schumacher, a visitar 8 frota, estacio
'nada na Praça' Lauro Müller, quando pôde-se verificar do avanço
e da alta técnica da linha FNM, igualando-se 'com euas congêne
res da América do Norte e Europa.

A frota percorreu todo o oeste cstarinense, aqui chegando
naquela tarde, rumando a seguir para Mafra. I
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Assim, a Gazeta' de Curitiba, ,registra o retorno do Advogado Doutor
BENEDITO FELIPE RAUEN. à· Auditoria MUitar:

Com elogios de Buzaid Hauen volta: Exército
ainda devido à sua fina educa
ção e correção de atitudes,
granjeou estima e admiração
pm todos os setores do Minis
tério da Justiça, com os quaís
teve ocasião de relacionar-se,
sendo pois, com referencias

,

elogiosas que dele me despeço".

"O Dr. Benedito Felipe Rauen, - / missões não raro de, caráter
procurador da la. Categoria da sigiloso, que lhe foram éometi

Justiça Militar, ao' deixar o das sempre de forma a revelar

cargo de Assessor do Gabinete fírmeza, descrição, lealdade, e

do Ministério da Justtçe, recen- sentimento da Justiça".
temente, rt!cebéu uma referencia
elogiosa do Ministro Alfredo Fíneliaando, o_mInistro Buzaid
Buzaid, em aviso assinado ao assinaia que "por tais razões e

Procurador 3eral do Exército,
� qual transcrevemos na íntegra:
., Tenho iii -honra de restituir

80 serviço dessa Procuradoria
Geral a pedido o Dr. Benedito

Felipe Rauen, procurador da la.

Categoria da Justiça, Militar

que exerceu a função de asses

sor do meu gabinete .desde 29
de março de 1971 até a pre
sente data. Agradecendo a Vos�
aa Excelencia a presteza com

que o colocou a' disposição deste
Ministério devo consignar' a

eficienéia e o espírito público
com que ele desincumbiu-se das

CoJJ1iouamos firmes
oa

' Iiderao\�a
Na publicação através do Diário
Oficial, da arrecadação do ICM {

em todo o Estado, referente ao

mês de agosto, conttnusmos

tranquilos, liderando a aludida
a_rrecadação na região norte.

I Eis a relação dos Municípios
que compõem a Associação dos

Municípios do Planalto Norte
Catarioeose, AMJ;>LA:

CANOINHAS
Mafra,
Porto União
Papanduva
Itaiópolis
Três Barras
Monte Castelo

Irineópolis
Major Vieira

704,359,00
472.536,47
237.445,55
133.5'17,43
95,993,00
79.137,00'
33.900,00
24887,00
18.980,00

Canoinhas no Pro-

LI�t KOHLER' BAUER
çonsternada com o seu súbito
falecimento, agradece parentes
e amigos que a confortou 'no

, doloroso transe por que passe u. .

Pelo presente Edital, convQca-se
_

todos os associa-

Agradece também pelo êonforto dos ria Casa Ido Trabalhador de Canoinhas - CATRACA
espiritual recebido dos Padres para assembléia geral a realizar-se na sede na Rua Ge
Arnaldo e Hermenigildo, o com- tulio Vargas, prédio João Seleme, dia 11 de novembro
'perecimento dos Membros do do corrente ano, às 10 horas, com a seguinte ordem do dia:
Apostolado da Oração.

Outrossim, convida a todos 1.0 Aprovação das contas do exercício anterior;
para a Missa de 7.0 dia na in-

tenção de sua alma, que será 2.0 Eleição da nova Diretoria:
realizada ba Igreja MatriZ Cristo Não havendo número legal a assembléia será rea-
Rei. dia 30 do corrente mês às
19,00 horas: ' .lízada 30 minutos após com qualquer número.

, 'Por mais este ato de :fé e Canoínhas.: 25 'de outubro de 1972.
caridade cristã. agradece a

família enlutada.

Agradecimento
A familia da saudosa

jeto· de Fr�t�cultura',
,

/

Atendendo desde 'já uma das reivindicações apre
sentadas ao Governador do Estado, Colombo Machado

Salles, quando de sua última visita em nossa cidade, o

nosso município será, incluido, a partir do próximo ano,
no Projeto de Fruticultura do Estado, com a devida
assístencia técnica e financiamento àquele fim. Nesse
sentido, o Prefeito sr. Alcides Schumacher acaba de re

ceber comunicação' oficial' do, Secretário,do Desenvolvi

mento,' Dr. Hoyedo de Gouveia Linz, com a respectiva
cópia da decisão de Secretaria da Agrícultiíra. Sem
dúvida, mais uma grande conquista para a' nossa região,
na diversificaçâo da nossa 'produção. \_

Festa naComunidade Ev.Luterana
Pró construção de nova .Isreja. dia 5 de novembro
PROGRAMA: 8,30 horas, culto festivo, com a presença do

Pastor Regional.
9,30 horas, lançamento da Pedra Fundamental.

Após os atos oficiais, haverá, churrascada, galinhas, com

completo serviço de bar, café, doces, etc.
Funcionarão diversos divertimentos durante a tarde.

CONTAMOS COM Ã. TUA VALIOSA PRESENCA.
A DlRETORIA

,I
, /

/

\

) ,

Casa do Trabalhador de C1anoinhas
I

(CATRACA)

ALFREDO FRANCO - Secretário 2n

Participe
Governo

A

voce

e do

também

Povo,
,

\

e sua

elegendo
família da grande
G A/ R C I N D O ,e

vitória, do

PAULO
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CORHEIO DO NORTE 28.10.1972

!

ção'
DONA CHIQUINHA a

.

encomenda de coroas, f·.,.... ... """
e velas· para FINADO

Também
i \

Continua atende
local: Rua P
Trevisani.

do sua freguesia o mesmo

Pereira, .

ao lado do .lrmâos

Faça já
.

sua encomenda.

DONA CHIQUINHA agradece a preferencia.

NOVENA PODEROSA AO

MENINO JESUS DE�PRAGA
.
Oh! Jesus que disseste: «Peças' e :r:eceberá�,

procures e acharás, bata e a 'porta se ,te abrirá».
Por intermédio �e Maria, vossá Sagrada Mãe, ,bato
e procuro e vos rogo que minha prece seja atendida.

(Mencionar o pedido)
)

Oh! Jesus que disseste: «Tudo que pedires ao

meu Pai -ehl' meu nome Ele atenderá». Por intermé-
dia de M�ú..ia, vossa Sagrada Mãe, eu humildemente
rogo ao I vosso Pai em vosso nome que minha oração
seja ouvida. (Mencionar o pedido)

Oh! Jesus que disseste: «O céu e a terra passa
. rão mas a minha palavra não' passará». Por intermé
dio de Maria, vossa Sagrada Mãe, por, quem rogo
para que minha oração -seja ouvida,

,. (Mencionar' o pedido)
.

,
, Reza-se três Aves Maríàs e duas Salve Rainhas.

'.... I'
. ,

Em casos urgentes reza-se às quinze, horas.

Quem receber alguma graça deve' mandar pu
blicar esta novena.

Graça recebida:
.

T Nr'

'NACIONAL

MARCOS SOSSENBACH

i

Renovação' com vontade de servir.e cooperar

ALIANÇA RENOVADORA

ARENA
PARA VEREADOR:,

Receita Federall

RIF 5 E' s
RIFAS ,e outras operações asse-

.

me lhadali. estRo, proibidas , ...pela
atual legislação, sendo portanto
illle,gais suas realizações. quer por

,

parte 'de peSBOBS jurídicas, natu

reis, aS80ciaçõtJs religiosas. recrea

tivas, esportivas e clubes de serviço,
e a9 mesmas' eerão reprimidas
através de fiscalização intensa' e

peemaneote..
,

1

As entidades intereesadaa em

promover quaisquer das operaçães
mencionadas acima. deve se dirigir
aos órgãos da Receita Federal a

fim de obter' os neceseâeios esels.
-eecimentos em caso de dúvidas,
de vez que os pedidos formulados
em desacordo com a� ex.jgencis8
regula�nt8re8 e legais e ainda

--
.

com' a documentação insuficiente,
não serão recebidos consequente
mente 'não" terâo seguimento nor

mal para a obtenção da autoriza.

ção pleiteada.

'Impressos em geral
(em .uma ou mais cores)

Tod]' e qualquer promoção, a

título de. peopsgends, com distri
buição gratuita de nremios, efe
tuada meaiante sorteio, vale- brinde,
concurso ou operação �,ssemelh�d8
bem como ,alO operecões de capta
ção de poupança popular conhe
cidas como consórcio, fundo mútuo
e outras formas associativas e

assemelhadas, dependem de prévia
sutoeizsção do Ministério da Fs
senda, através, da Secretaria da
Receita Federal,

Os 'pedidos de sutorização de
verão obrigatoriamente ser entre

gues nos órgãos da Secretaria da
Receita Federal do domicílio do
requerente e somente após ore'·,
cebimento do ato de eutoeiasção
o interessado estarÁ legalmente
capacitado para' promover a cam

panha publicitária II que sa }eferir
!l operação ou operações objeto
do pedido.

Os BINGOS, TÔMBOLAS,
I

j .

Quanto à venda \ ou pro�essa ,

de venda' de direitos, inclusive
cotas de propriedades de entidades
civis, tais como: hospitais, motel,
clube, hotel e centro de recreação,

.

que estavam em curso na datà
de 21 de dezembro de 1971, terão
o prBZO até' dia 8 de, novembro
do oorrente ano, para adaptaçên
.às novas instituídas pelo Decreto
.70.591, 'de 9 de agosto de 1972
(Diário Oficial. de 10 de agosto
de ,972), que regulamenta a

matéria. ,

. STUDIO LIVRE

Na Canoinhas
diariamente às 21 :00 horas.

- )

Servic'o ,rápido e perfeito, .

Ouro Verde
A falta de: autorização para

realização das operações, permitidas
ou a realização das operaçõos
proibidas pela legalização. poderá
acarrllltar\ ao infrator, além, da
multa de até 500 vezes o maior
salário mínimo vigente DO país, a

perda dos bens prcmetidos como

premios.

Para avisos e anúncios. Imp.
Utilidade Públlca�

Diariamente às. 12:10 ..

. ,

Rádio' é Vanoinbas

,

Receita e da Despesa referente ao mês de .J (JLHJ),�à,� 1972
Até o mês Ii TO T A L D E ,8 P E S' A II No ,Jerll�té o mês � T dT A'L

============�==============�======���n===�========

RECEITA

Receita Tributária

"Receita Patrimonial

Receita Industríal

Tranaíereuoias Corrente.
.,

29.73�,88
614,43

1.921,80

149.543..01

5.111,53

7.535.54

850.656,78

40.312,12

.I

-, Receita. Diverta.
.

I

Heceítas de Càpital
Tranaferencia. de Cap�tal 25,783.33

I

212.707,98
.

,a!do vindo do exercício anterior

GERAL'

, Poder Leglslati��
Câmara dOI' Ve�eadore. .� .

Pode� E�ecutivo.
it4)43

.#Gabinete do Prefeito""""'-
c9457�'

.

D.epaftamentycf( Adminiltração,.,..4 Departamjlút:o da Fazenda

l,pOO.199)9 . Seto� Segurança Pública .

. ".:8epa amento de Saúde
-

45.423,65 Deputem nto de Educação e Cultura
Setor do Fo' to Agropecuário.
Departamento de br"'l e Viação
Departamento de ServÍÇQ,1 Urbano.
Intendência de Felipe Scii'ifiid!i...
Intendência de Bela Via ta do �Tbl o.
Intendência de Marcílio Dia.
Iutendêocia de Paula Pereira
Iutendência-de Piaheiroe
Crédito. Elpeciái.
Re.tol ti píJgar de 1970
Relto. a pagar de 1971

I

3,566,36

13395,32
8.763,56

20.494,12'
331,35

6.739,80
�2.330�66"
7.528,00

114.224.43
17.223,35

. ,986,66
,

1.040,41
, 215,02
408,00

.

&5.9...00
14.885;8 .

2,879,94

23'5,862,85
"

, '

16:587,45

47.377,65
18.729,13

100144,34
•

1911,50 ..

13,287.84
/ 81.475�60
18:237,50
591.19S.80
172.206,73

'

5.444,01
3.597.28
1.306,52
2,014.00
1647.25
62,967,20
2. 2.42

144,664,,,,"5
1,294.979,67

3�5.082.38

1.78427427

1.784.274.27
Saldo pata o mêa de agosto de' 1972

TO�TAL GERAL

s

20.153:81

60.772,97
27.4.,)2.69
120638,46
2.242,85

20.027,64
103.806,26
25.765,50
705.423,23
189 -130,07
6.430,69
4,637.68
1.521,5"
2.422,00
2.497,25
77,853,07
12.182;42
14754.439 I1.530,�5'r
253.431,75

1.784.274,27

). Witt Contado.,

I

CANOINHAS, 31 DE JULHO DE 1972.

.

' Alcides, Schumacher Prefeito Municipal.
\

'

Reinaldo Crestani - Diret-er da Fazenda
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Plano �e a�ministração �o Camlmato
a Prefeito Yvan José �a· Costa

�. -'

Todo o Brasil Snseia pelo desenvolvi
mente, impulsionado pela alavanca de Liber
tação Econômica da revolução de 1964.

Desenvolver, em termos gerais é crescer.

O Município como um Estado ou um
Pais, cresce e desenvolve sentindo as neces
sidades de seu�povo e resolvendo os proble-
mas econômico regionais. '

.

,

O sr. YVAN"JOS� DA COSTA, industrial, a-,
gricultor � agro-pecuertsta, conhecedor profun
do do �unicipio de Três Barras, àe seus pro
blemas e daquilo que maíe necessita seu

povo, dividiu seu plano de governo, caso
eleito nas eleições de 15 de novembro pró,
xtmo, da seguínte forme:

Projetos prioritários
1 - Estradas internas
2 - Saúde
3 • Educação
4 io Comunicação
5 - Serviços urbanos. ,

1 - Estradas InternDs
Com um· pOUCI) mais' de 200 quilôme

tros de estrades, o Municipio de Três Barras
sente a necessidade premente de melhorar
as, condições de trânsito, inclusive para trans
porte pesado dessas estradas, tornando-as
transitáveis sob qualquer condição de tempo
e aumentando também sua cepactdade, trans
formando-as em verdadeíras estradas, acom
panhado pelo menos de perto o trabalho que
vem se desenvolvendo pelo sr, Ministro dos

Transportes, Dr. Mário Andreszza, e para
isso' no governo do sr, Yvan José da Costa,
ampliar-se-á a capacidade do D.M.E.R. com
a aquisição de maquinário que dê a esse

Departamento autonomia para atacer e re

solver de uma vez O problema, que é cru

ciante, principalmente levando- se em' conta
as .grandes indústrias que se ,instalam no

Munic{pio, e ampliação da agricultura que
se faz sentir prtocipalmente ne regtão de
São João dos. Cavelheíros, Campininha e

Colonia Tigre.
2 - Saúde

Para resolver o problema de saúde em

Três Barras, a primeira provtdencts a ser
.

tomada será a fixação de um médico na

sede do Município, para atendimento a indi

gentes, até que se consiga a instalação de
um Centro de Saúde, mediante convênio com

a Secretariá de Saúde, pois a população
atualmente é atendi da unicamente pela
L B.�., a qual não dispõe de médico. Tam
bém se fllz neceesárto a aquisição de uma

ambulância para socorros de emergêncía e

um ambulatório volante 'dentário

3 • Educação
Não se pode falar em progresso sem

que se pense na educacão.

E como" essa depende da saúd�, o aten
dimento a saúde importa em atendimento a.
educação.

Assim com a solução do problema da

saúde, grande parte do problema educacioo�l
será resolvido. No entanto, as Escolas Muni

cipais serão atendidas tendo à sua disposição
material escolar e untíormes 80S alunos me

nos Iavorecídos pela sorte.

Far-se-á um estudo para facilitar o

transporte de alunos que �esidam no interi!>r
do Munícípío ,

e cursem grau secundár!o,
assim como transporte para professores �ue
lecionem no interior do interior do MUnicí

pio e residam na sede, com a aquisição de

ônibus para tal fim.

Construção de novas escolas onde se fa
çam necessártas e ampliação du já existentes.

Criação da Mérenda Escolar Municipal,
em corcplementação a Merenda Escolar do
Ministério da Educação. ,

Será dado todo o incentivo e apoio,
com material escolar e transporte à alfabeti
zação de adultos; em colaboração total ao

MOBRAL.

4 - Comunic6.ção
Considerando ser São João dos Cava

·lheiroi! a maior concentração populacional do

interior, não servida por serviço postal. será
instalado medillnt.. convêuío com E.C.T. um
posto para atendimento daquela região e

adjacências.
Dotar a Delegacia de Polícia do Muni

cípio, de rádio, o qual servirá não 6Ó para os

serviços ofrcíets da Delege cíe, mas com 8 auto

rização da Secretaria de Segurança e Infor
mações à comunicações e. chamados urgentes.

Ampliação da rede telefônica do plano
da COTESC, para o interior do Mumcípío,
mediante financiamento.

e - Serviços urbanos
Planta cadastral, com previsão do au

mento populacional próximo, na qual já se

incluirá para futuros estudos, o plano de
água e esgoto;

Coleta do lixo domicílíar;
Determinação oficial de pontos de ôni

bus, no perímetro urbano, com o construção
de abrigos para os usuários;

Ampliação da iluminação pública;
Construção de um Jardim Público;
E Da medida do possível, pavímentsção

das ruas da sede, do Município, e eonstrução
de meio ,fios e sargetas onde necessários.

Ainda outras providencias serão toma
das; como a ampliação da patrulha rU�81,
para maior atendimento ao agricultor, _paio
a08 vacinadores do Fomento Agro- Pecuárío
do Estado, para atendimento a pecuária no

Município. construção de um Cemitério PÚ
blico no Núcleo Residencial de São Cristó-
vão e outro na Campiniaha. <,

� de se notar �e demos importância
relevante ao problema das estrades munici

pais, no entanto, um munícípío como Tr�s
Barras que tem sue viqa em razão da ag·fI
cultura e das indústrias, que tem o interior
quase que isolado da sede, não pode falar
Da solução de nenhum outro problema antes
de resolver o das estradas, pois delas depen
dem a economia, o atendimento à saúde e

à educação.
Dando-se condições a que 8 matéria

prima seja extrai da das matas, o produto
agrícola seja I'scoado das coloníes, dá- se con

dições ao desenvolvimento _ econômico do

Município e esse desenvolvimento servirá
como alavanca propulsora do desenvolvimento
que se refletirá na sede do Município, a qual
receberá os benefíciés dai advindos, e só
então a Dama que é a Cidade �erá se

vestir de luxo e ostentar as jóias do traba
lho do seu povo.

Não tenho compromissos a : não ser

com o povo.
Três Barres, outubro de 1972.

Yvan -José' da Costa
Candidato. a Prefeito Municipal de Três Barres
às eleições de 15 de novembro de 1972

os fin 1

. arteira
,1'

documento

ter

Festeje 8 data grata de seu

. ente querido.
Diariamente às 14 horasc

Gentilezas.
'GANOINBAS,

força total em comunicação

\

Novela é com a. Cenclnhas.
Declaração

As 09;00 horas:

A Oltima Testemunha .travíou

Motorista,

CANOINB.lS - .auito mail rádio se torna ;;;ém efei

sido requerida a 2a. vi .

Leial Assine! Divulgue!

·Correio do Norte

teM arrecadado
. A equipe de técnicos da Coordenação da' Organi

zação da Produção e Abastecimento (COPA) da Secreta
ria' da Agricultura, em levantamento efetuado na

Cooperativa Agrícola Mista Cunha Porã constataram que
duranto o 1.0 semestre de 72 �(janeiro à agosto) foi
arrecadado pela Cooperativa a importância de Cr$
358.806.94 representando 36% do total do município,
sendo que no mês de agosto alcançou o percentual de
72% do município.

A NOSSA

RÁDIO
PATOTA TEM A MELHOR.'

CANOINHAS 1350

Plano ad rninistrati vo

apresentado, pelo candidato

a \ prefeito,
Alfredo de Oliveira 'Garcindo
-- Reforma Urbana;

Reforma Administrativa;
Novo Cadastramento;

. Rede de Abastecimento de Agua;
Asfaltamento até Hospital - Praça Hospital;
Instalação do Escrit6rio CASAN;
2a. Festa Nacional do Mate e 3a. Exposição
A gro Pecuária Industrial;
Construção da Estação Rodoviária;'
Construção do Mercado Público Municipal;
Criação e instalação· da Patrulha Moto
Mecanizada;
Cdbrança dos impostos através de computador
eletrônico. Convênio com setores estaduais
para esse fim;
Cooperação e colaboração com o Grêmio XV de
Julho para construção do Ginásio de Esportes;
Atualização do prédio da Prefeitura;
Conclusão do Centro de Educação Física;
Diálogo trimestral com as classes conserva

doras através da Assoc.Comercial e Industrial;
Diálogo com os clubes e entidades religiosas;

I

Lirnpeza urbana noturna;

Qualificação Eleitoral (camparrha para 25
mil eleitores;

- Incentivo à indústria e estímulo ao comércio;
Valorização do Vereador - Intendências
dinâmicas;
Solução pára o problema das zonas alagadi
ças do Campo d'Agua Verde;
Centro de Treinamento de agricultores
cursos de aperfeiçoamento - convênio com
SCAR 25 'de Julho;
Criação e instalação da Secfetaria da Agri
cultura Municipal;
Criação do Horto Florestal Municipal ,para
incentivo ao reflorestamento;
Macadamização

.

de todas as estradas 'muni
cipais e acessos para facilitar o escoamento
da produção;
Posto do IBDF.
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t A.GRADECIMENTO
Esposo, Filhos, genro e netos de Palmira Stange Blosfeld,
Falecida dia 20 de outubro de 1972, agradecem ao médico
Dr. Reneau Cubas, ao Revmo. Pastor Günther Rüeckert, aos

parentes, vizinhos e amigos, pelo atendimento e apoio prestados.

Noticias de

Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida

Campanha de Combate à
Febre Aftosa

CAFASC de Papaoduva tem ainda sob sua

jurisdição de «sub-área» os municípios de
Monte Castelo e M8júr Vieira. Nas suas
atividades relativas com a 7a. etapa de vacinação ficou registrado o se

guinte trabalho: o município de Papanduva vacinou 8.424 bovinos, sendo
assim distribuidos: pela CAFASC 1.761, pelo proprietário 6.663, sendo
a população bovina de 8.796; município de Monte Castelo. vacinados
pela CAFASC 857 bovinos, pelo proprietário 5.516 bovinos em 404
propriedades, totalizando 6.373 vacinados, sendo a população bovina
de 6.577; Major Viêira, vacinados pela CAFASC 1.643 e pelo proprie
tário 7.<87 bovinos em 570 propriedades, totalizando !!.1l30 bovinos
vacinados, sendo a população bovina de 9.312. O total de bovinos
vacinados tem dímlnuído em relação a vaeínação do mês de maio,
pois após esta etapa houve maior número de abates. O número total
de bovinos tem aumentado no município de Major Vieira, embora o
número de bovinos vacinados tenha sido menor, porque coincidiu
com a época' de nascimento dos bezerros. Informação esta prestada
pelo Dr. Dorneles Gerloff, médico veterinário.

Prestigio é primeiro passo para a fortuna
Sobre o título acima o JORNAL DE FINANÇAS, editado em Curltíba
em seu"número 19, ocupa uma página inteira na qual tece comen
tário sobre a vida de DINO ALMEIDA. Impossível seria a transcrição
total do texto, pois o espaço que me sirvo é relativamente pequeno,
contudo transcrevo parte do artigo que começa assim: Não é o

primeiro. Nem será o último. Existem exemplos como são os casos
de Silvio Santos, o homem do Baú, Eron- Alves de Oliveira, um an

tigo vendedor de fazendas, e de tantos outros que começaram pobres,
lutaram e venceram. Aos 33 anos de idade, [ornalista, advogado e

agora homem de negócios, Dino Almeida continua escrevendo sua
coluna. diária para Curitiba e Paraná (o que faz há 18 anos). mas
voltou :la Europa com um objetivo: se transformar num big-shot.
Esta reportagem conta a história de um homem que já fez 13 pontos
duas vezes na Loteria Esportiva .. Aqui começa a história que toma
uma página do jornal. Dou b. seguir algumas'das empresas que Dino
Almetda faz parte e outras como Diretor: Organizações Dino Almeida;
Revista Quatro Estações; Flash/72; Jornal Cinematográfico, exibido
em 282 cidade; Díno Almeida-Promoções e Empreendimentos; Dino
Almeida Produções Artísticas; Beta Editora Paraná; Alfa Editora Pa
raná Ltda.; Díno Almeida Corretora de Seguros; Departamento de
Incentivos Fiscais, afora outras que não consta na, reportagem. E'
mais um catarínense que está brilhando lá fora.

Diferenças fundamentais nas campanhas da
ARENA e do MOS

É interessante comparar os folhetos preparados pela ARENA e pelo
MUB, para a orientação de luas bases na campanha para as eleições
de 15 de novembro. Ressalvado o fato de que ambos foram impres
sos pelo serviço gráfico do Senado, o da ARENA, distribuido há
muitos dias, nada tem a ver com o do MOB. A diferença Iuudamental
se resalta logo à leitura da apresentação de cada um dos documen
tos. Por aí se verifica que a política da AREN A, hoje é não falar
de política, ao passo que a oposição. concentra suas atenções no

que identifica como o grande e desafiador problema político, que
consiste em abrir caminho pará' que «o Brasil novamente se alinhe
entre nações honradas pelo regime democrático». A citação foi ex
traída da mensagem Mm que o presidente e o secretário-geral do
MOB se dirigiram aos correligionários, apresentando-lhes o folheto
do partido. Os deputados Ulisses Guimarães e Tales Ramalho não
dlsíaçam aí suas apreensões quanto ao futuro do MOS, dizendo que a

sobrevívencía da oposição está em causa nesse pleito. (Gazeta do Povo)
Dia das Missões

A Conferencia Nacional dós Bispos do Brasil comemorou no domin
go p. p., dia 22, o Dia Mundial das Missões, cujas festividades foi
asurreeadaçõea de fundos das Igrejas e demais templos religiosos
para serem aplicados em beneficio das missões e construções, obras
assistenciais. Em Papanduva foi comemorado o dia com Santa Missae
durante o oficio religioso realizado coleta para o fim especial do
DIA DAS \,MISSOES.

.

.'

ESPORTES
Dia 22 do corrente muito movimentado o setor futebolístico, é que
o já respeitado e forte conjunto esportivo do Flamengo E.C. da vizi
nha cidade de Canoinhas-SC, aqui veio para medir suas forças com
_0 quadro da casa. Desnecessário é comentar que o quadro vísítante
tem sido um. dos mais destacados valores da LEU. O dia ajudou
para que melhor brilho Ele registrasse na porfia pebolístíca.: O jogo
transcorreu de maneira geral bom, a atuação do juiz foi boa, o

quadro visitante se conduziu com muita cordialidade esportiva, apre
sentando um jogo 'de alto padrão produtivo; já no primeiro tempo
o marcador regtstrava um para o Flamengo e zero para º Papandu
va, e na fase final O' panorama foi alterando quando o placar ficou
de igual para igual, cujo resultado permaneceu até o término do
tempo regulamentar com um empate justo e merecido para ambos
os quadros com apenas um tento para cada um. Foi realmente um
bom [ogo e linda partida que assistimos na baixada.

Passarela da Sociedade
Dia 31 do corrente muita alegria' no Íar do casal, 'I'ercílío (Josefina)
Sonaglio, é que a simpática senhorita MARINEZ estará colhendo
mais uma flor no alegre jardim de sua existencia. Os cumprimentos
pontificarão em alto estilo para a nataliciante.
* Dia 1.0 de novembro estará festejando idade nova a elegante se
nhorita BEATRIZ, prendada filha do casal sr, A,lbaro (Donida) Morais;
a data será comemorada com a presença das coleguinhas, ínclusíve
da jovem guarda que estarão entoando o traàicional «parabéns pra
você» com o sopro das velinhas. -

* Dia 4 de novembro, as atenções da comunidade papanduvense
estarão voltadas para a residencia dos «Sonaglios», ocasião em que
estará comemorando mais um ano de sua preciosa existencia a bon
dosa senhora dona LEO:-lORA SpNAGLlO, virtuosa consorte do sr.
João Sonaglio. Bste colunista almeja às aniversariantes muitas
felicidades, cheia de paz e alegria;"
Uma por semana: Na pohtíea, como na vidadiária, obom
senso é a melhor arma... (Sir Winston Churchill, dando um conselho
para Aristóteles Onassis).

t

P,A R A V E R E A D O RI
VOTE EM

GUILHERME PRUST

2203
(I-obe de Bolão Fantasma

Cano!nhas-SC

oC?s������'2E
BOLÃO FANJtSMA.u9aodo das

atribuições qu lhe conferem os

Estatutos Sociais, art. 27, letra A,
coovcca os 8e�hores 81sociados d
Clube de Bolão para úma Asse -

btêia Geral O ,dinária, a realizar se

DO dia 1 O de� novembro de u 72,
e� sua sed,l Campestre� Ri� no

bairro Apare�td8,

ne8ta�
cd lie de

Ceuoinhae, àtll 20 (vinte) boras,.para deliber�tem o segui te:
A .i( d t·'·a - precla��o o re. torro e

contas <ilj8 Tetiour Ia;
b - Eleição j1c!lO Coosel,o Curador;c - Eleição � da Dre toria,;
d - Outros �S8uot08 de interesse

da sociélíade.

Não hlAVend� nú ero legal
.

em

la. coovocaçãp' f a automatica
mente convocada para 20. convo

cação. meia (1'[2) ora mais tarde.
funcionando �o a presença de
ao mínimo â % dos aesociedos
quites com a

Para que t

mem conhe mente do neesente
E-iital de bo\vocsção, �erá afí-·
xado Da 8 de sccial e pubticado
Da impre sa local..

I

CaooioQa8. 2'4 de outub o de 1972.

Luiz Fernando Freitas - Presidente
Jair (lõrte -:- Secr�tário

ELITE TEHIS CLUBE

Não havendo número legal para
deliberar em la. convocação, fica
desdejá�A I

pera funcionar com qualqu nú-
mero, meia 0/2) hora s tarde.

de �o�lIt!á8"'dbs; o pre.

��It��_a�_ Convocação, lerá
publicado nos jornais locais.

Caooinhas, 24 de outubr� de 1972,
Luiz Fernando Freitas - PresJdeDh

I Jair (lOrte Secretário
I

Para que chegue

I'
V e r a CruzCine

(O LANÇADOR DE SUCESSOS)
APRESENTA

HOJE•.a. h • cena; 14 ano. - duplo
1.0 filme: um d ma da [uventude filmado e

.

deslumbrante
Cinemascope, colorído:

paca
2.0 filme: a Fama llmes apresenta o bras! eíro ANTHONNy'

STEFEEN n super tar-west todo c - orido:

A Ilingo
(

DOMINGO, a. 13,45

A' Ving
- censura livre

DOMINGO, •• 16 hor_.

Nascido

i••e••õe.: a. 19 hora.
ra. -- cenlura 14 aDo,

0,15 hora. - cen•• 14 anoe

DOMINGO, em' dual form dáv
cenaura livre; a. 21,1

DIAS 30 e 31,28. 'e 3a. feira - •

DIA 01, 4a. feira, a. 14 h, e matinê - cenaura livre
GHICO FUMAÇA, o mais perfeito itador de Mazzatopi, na sua

mais recente comê la toda colorida:

o JECA BODE

Mais uma formidável a

a Assassino
DIA 02, 5a. feira • a 20,15 hora•. - cens, 14 &no.

Mais uma espetacular pro, ução romana Iílma a em deslumbrante
colori o - única exibição

O DOS GLA .IADORES·
DIA 03, 68. feira, ae 20,15 horas - cen.

O Santo ce ntra o Fantasma
DIA 04, .ába 0-/8. 20,15 h,-<:en•• 14 anoa - arog, duplo
1.0.�filme, o fa west: Willie Boy - colorido

2.0 filme, o drama: A Menina das Selvas - colorido,

DIA 05, dorrringo, em dual .ellõe.: 19 e 21.15 hora.
Os Sete Comandos do Inferno

, I

ABENA

PA-RA V,EREADOR

vote'

Frederico Haag
o - REPRESENTANTE DA AGRICULTURA

Número 2209
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CORREIO 00 NORTE

PARA
-

PREFEITO'
Ix I Alfredq de Oliveira Gardncio

Para Vice-Prefeito
Paulo Eduardô Rocha Faria

PARA VER'EADOR

Nome do Candidato

ou
\

D
D

\x x Número do C8n�idato _x x x

Iniciais do Partido Ix x· x x x

Vote para Prefeito e Vice-Prefeito assinalando 'o PRIMEIRO quadrinho,
Vote para Vereedor coloca�do o nome ou o número- de seu candidato.

".. , ErQ nt1ai� baratclf,
I n .Ia.s que·b�"ou �ogo.
I T�nlha garantia
e,ag�ra �@O tem:

.

...... E doutor, já não
M fI>I 's� poae cen mar

lO �

emn�nguemCl,

'\

le;" preço iusto.
� E peca original \
VoU<.swagen. . \

Garantia Çle6meses
ou 10.000 km:
-Aindasepode d

confiare
I Iguém. ; j

·1
. "J..

""
,

.. 1

.:.�-> \-

: ' ! ,

_� \, �� i

.. �"- ';:-
,

\.
.. '

',f
•

.

:... �

\:" z

,..;. --, .
�

f'- ......
J

r,}�"
-

;.,
<,

-;

;

-= '-; '-... .' ..

& .�I·
'

.AUTORIZADO

C IA.
Rua- Vidal Ramos, 1195 - CANOINHAS.SC

, .

CASA 'LANGER
Rua Paula Pereira, 799 \_ C Á N O I'N H A S

IFI-OS - RENDAS

em geral

sa r I i ta

Fotocópia$
.

o Cartório do R

..

EGISTRO

C�V._hIL, de NEREIDA

C. R T E, -que funciona ",. FORUM, tem
a grata "stà_ção de info mar -a' todos os seus

cumento,

livr,9I1·...é outros papéis,· em =apenas 10 seg os
� \

.

com nitidez e perfeição Inegualâveís,

ilh·o
Agro pec� avisa

que recebeu H-�íBRIDO, em

'sacas, �e�fêiúilos.
Varie;t?cte C�RGILL, tipo 50Ó
/

.

Rua 'Paula Pereira, 787, bem no centro da cidade

I· A M Ú S I C Al

Sucesso Nota 1350
Diariamente às 15:00 h:

Canolnhas

,
.
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Canoinhas em r tempo de
futuro e d es e n vo.l v i me n to

Para Prefeito . Para Vice Prefeito

Alfredo de Oliveira . Garcindo
Paulo Eduardo Rocha \ Faria '

/

)

Guilôerttie Prust, Niualâo 'Rot={ler, Edmundo Bitietxcoutt. Pedro
dos Santos

.

Corrêa, Frecierico liaao, Francisco Bueno de'

'Siqueira, Peqro 'Reinert, Ueriaelir: tnetaçer, Sebastião 'Romeu/

Cordeiro, Allamíro 'Ricardo' da- Silva, Marcos, Süssenbacf),
, .

'Reinaldo Crestani, Pedro lyska e Nabor Pires_

I

ELEITOR: Votar nos candidatos da Aliança Renovadora Nacional (ARENA), é

assegurar 'o desenvolvimento do teu Município .. Eles têem o apoio do

Presidente Emilio Garrastazú Médici' e do Governador Colombo Machado Salles.
, "

.

,

Esparsas

x x x

o ERON BRASILIA PALACE
HOTEL, o primeiro no Brasil a

se utilizar de elevadores pano
râmicos, contará com 200 apar
tamentos e será inaugurado no

dia 25 de outubro de 1973. Sua
Diretoria é ,. seguinte: Eron
Alves de Oliveira; Vicl.': Augusto
Lins e. Silve; Supermtendentee
Aroldo Carvalho e 'Coordenador
Executivo da Construção: Oní
sío Ludovico.

x x x I, ,

Técnicos Alen;ães; acompa- Quem pretender, possuir o

disco do nosso bonito Hmo donhados de agrônomos dirigentes ' .

Ctnquenteríárto devem procurarda Secretarta da Agricultura,
as diretorias dos Asilos Dr. Ma-estiveram sábado, domingo e
lucellí e Lar de Jesus. Adísnsegunda feira em nossa cidade, -

"

I tamos
.

qU,e a prJcura dos mes-quando vísitaram todas as a-
mos está sendo bem ácentuada.

vouras dos japoneses da rl'gião.
X X X � X X

�

,

O FUNRURAL, já sposenton ,O agrônomo Dr. Waldemiro
mais" de

.

500 colonos em nossa Bubnisk deverá, como convida

região, abrangendo os municípios do; a fazer um estágio na Ale
de Três Berras e MeJor Vieira. manha no próximo ano.

x x " '

O Canal 3, de Blumenau, numa
colaboração da Prefeitura Mu
nicipal, está sendo' captado desde
4a. feira em nossa cidade.

,

e só

Notas
Todos os muníeíploa compo

n-entes da AMPLA foram foca
lizados, em 'grande reportf,lgem,
'pelo Jornal dos Municípios"
editado em São Paulo.

x x x

O sr.jHerbert Wohel, do alto
comércio de União da Vitória,
esteve' sábado último em nossa'

cidade festejanao o seu natal1cio,
com uma boa churrascsda na sede
do Clube de' Bolão Democrata.

x x x

Teremos, domingo próximo, a
anunciada festa do lançamento
da pedrá fundamental da Igreja'
Evangéhce Luterana, com mui-

tas atrações.
--x x x

Os altos dirigentes da AREN 1\,
com a partícípação dos Depute
dos A,roldo Carvalho e Therézio
Netto, realizaram, sábado e do.
mingo, váríos comícios, n88

localidades de Taunay, Ante
Gorda, Pinho, Paula Pereira,
Salsetro e Bela Vista do Toldo,
todos bastante concorridos.

x x x

O conhecido colunista Zury
Machadó, do jornal o' Estado, de
Santa Catarina, fez o seguinte
registro em sua coluna de do

mingo último: "Fernando de
Mirande e

r

Miguel Procopiak
Filho, 'nomes conceituados Da

"índústría de madeira no Peraná
e Santa Catartna, estão círcu
l�ndo na terra de, sol e mar.

Os caixas-altas for�m visto! on

tem, muito bem aéompaohados".
'" JL X X

Pelos Lares e Salões
I

ANIVERSARIAM-SE
, gina filha do sr. Odilon Pazâa.

Hoje: os senhores: Gustavo
'Thiem e' Atiur Burgarâtça-

srta. Edith Teresinha Hauffe.
Amanhã: a senhora dona

Lourdes esposa do sr. t:ran�
cisco Krisan; os senhores:
Fudd Seleme e Antonio E:'
Kohler; a senhorita, Suelv
Fatima Sabatke; o jovem
Otávio Schulka.
Dia 30: Dia do Comerciério;

as senhoras donas: Adelina
espoSa do sr. Narciso Bertnik,
Alice esposa do, sr. Joaquim'
A. Pereira e Carmelina espo
sa do sr. Francisco B. de
Siqueira; o sr. André Doriosl
Spitzner; o jovem Adotar
Paulo; o menino Silvio filho
do sr, Pedro Linkoski.
Dia 31: o senhor Gilberto

Sirineu Zaeiski: 11 senhorita
Ingrid Cecilia Voigt; o meni»
no Acyr filho' do sr. Aziz José
Séleme; a menina Sônia Re-

, \

Aos aniversariantes, os efu
sivos cumprimentos du «Cor
reio do Nor te»,

Dia 1.0 de novembro: a

exma. viúva sra. da. Adelina
Kohler; a. senhora da. Dioair
esposa do sr. Dr. Aroldo C.
de Carvalho, residente em

Bresilia; a senhorita Irene
Lenz; os jovens: Ademir Elias
Freiberger, Oswaldo f)ernandoVoigt e Naylor Wàldemiro
Polomani,

Dia 2:·, as senhoras donas:
Elvira esposa do sr. Antonio
Cordeiro, Nilda esposa do sr:
Edgard Mayer_ e lraci esposa
do sr. lrineu Iarrocheski; os

senhores: Pedro Veiga Sob!
e Emiiio Lemke. '

Dia 3: a senhorita Maria
Lúcia Padilha; o jovem Osni
Lessak.

.

-

loja

F
a ,partir_) dê
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