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Informa-me a -Editora do Escritor que o meu

livro de contos O' PEÃO NEGRO deverá ser lançado
em São Paulo. Terá capa' de André Carneiro, pre
fácio de Péricles Prade e cerca de cem páginas.

,�
Esse livrinho nasceu por acaso, sem planejamento

prévio. Os contos foram surgindo no decorrer do
tempo e quando -vi o livro estava pronto. Havia entre

; as estórias estranha ligação de época e de lugar.
São narrativas singelas; de gente do interior: todas

elas relacionadas com uma fictícia cidade, São Simão.

x- -

Um dos contos foi, examinado pela escritora e

crítica Lásínha Luis Carlos, que o aplaudiu em carta

que. me dirigiu, Outro foi publicado, no suplemento
literário de "A Gazeta" e dois deles no mesmo su

plemento de "O Estado", todos de Florianópolis.
Várias deles foram publicados' em jornais di ver

sos, uns resumidos, em forma de crônica, ou em

seu texto integral.
"

Alguns são antigos, publicados e alterados várias
vezes; outros são recentes e inéditos e aparecerão no

livro pela primeira vez. �ntre eles nenhum foi escri
to nesta cidade, todos são anteriores à minha chegada.
No próximo livro hei de incluir algum, produzido
em Canoínhas.

Sobre o livro se manifestaram Péricles Prade, o
'grande entusiasta de sua publicação, Nêodo Noronha
Dias, Francisco, Borges, Júlio Fernandes e César

Ouríques, entre outros. Paulo Barreto analízou um

dos 'contos cuja estória é relacionada com sua espe
cialidade : psicologia policial. Todos opinaram pela
edição da obra. '

x

A sorte está lançada: livro publicado foge, ao

domínio e à vontade do autor para viver existência

própria. Vejamos em que darão as passagens da,

pobre gente de São Simão.,'.
Pretendemos também lançá-lo nesta cidade, em

ocasião e lugar que serão anunciados. E para tanto

espero contar com a presença' de todos.

o
o Ministério da Saúde

submeteu ao Presidente da

República o projeto de
decreto-lei dispondo sobre a

'

viabilidade da interiorização
da assistência médica do

país, dos princípios básicos
do Plano Nacional de Saúde
- em fase de implantação.
Os Ministérios da Fazenda
e do Planejamento se

manifestarão quanto à

composição do sistema de
financiamento. O estudante,
de medicina, farmácia,
odontologia e veterinária

poderá optar pela prestação
do serviço militar após a

conclusão do curso e o

ATENÇAO �

A Prefeitura Municipal de Canoinhas - lIetor do INCBA - eomuníee
a todos 011 proprietáriol de Imóveis Rurais, que OI avi80S de débitol do Im·

posio Territorial Bural - INCRA - referente ao ano de 1973. estão adis·

posição dos lenhorel contribuintel na Prefeitura Municipal, e o ,PI'IIZO; para
pagamento lerá até o dia 29 de ,..arço do corrente ano, 11810 Juulta.

,
Para receber o aviso de débito, ea,Ia, proprietário deverá apresentar o

eomproTante de, entrega,que recebeuquaniló entregou o reeadsltrlllilento de 1972.
Cópia da Declaração de 1_IDPosto de Reada e um documento de identidade.

Canoinhall, 17Ade janeiro de 1974,

AL��DO'M, FRANCO - Enearregado do INCRA

Yúlo: NtFREDO DE OLIVElRA GARCINDO - Prefeito Municipal

Ano XXVII- - CanoiJ''Ihas Santa Catarina, 26 de janeiro de 1974 - Número 1258

CAIXA POSTAL, 2 FONE, 128

Rubens Ribeiro
I

da Silva
CIRCULA AOS SÁBADOS

Diretor:

.TRISTE
A

REALIDADE
, .'

�

PERDURA AINDA O �ROBLEMA ENERGÉTICO'
(" Esta a triste realidade, perdura ainda

em nosso meio o fantasma do problema
energético, que esperávamos solucionado
e superado para sempre.

Tudo começou no principio de ja- '

neíro.após a euforia justificada dos festejos
natalinos e de fim de ano, ano de grande
desenvolvimento e progresso,

f,

Um defeito na linha Canoinhas-Mafra,
inaugurada recentemente, interrompeu a

energia elétrica' durante toda uma tarde
e parte da noite, com prejuízos incalcu
láveis em todos os setores, o industrial,
o mais' atingido.

Agcra, para a frustração de todos, o
problema se repetiu, mais grave e angus
tiante. Outro defeito na aludida linha e a'

interrupção iniciou na tarde de 380. feira,
pelas l5 horas e só foi solucionado na

'( madrugada de 5a. feira. Grandes indústrias
completamente paradas e o Frigorífico
com seu estoque perdido, além de outros

setores também atíngídos, O nosso desen
volvimento, é óbvio, não suporta mais
este estado de coisas.

A cidade, parada e triste e os in
dustriais e -o Prefeito perplexos, já ante
vem um colapso em "nosso parque indus-'
trial, formado e expandido, com tanto
sacrifício e boa vontade.

'

A respeito, o sr, Alfredo de Oliveira

I
I

Garcindo, radiografou ao Presidente da
CEL:ESC, nos seguintes termos, .

afora
outros expedientes enviados pela Asso
ciação Industrial e Comercial:

I

�, I

'I
"Radiograma. ' URGENTE

Canoínhas, 23 de janeiro de 1974

Dr. Osvaldo Moreíra Douat' -

DD. Diretor Presidente CELESC
FLORIANÓPOLIS -

Lamentavelmente devemos comunicar
V. Exa. situação deplorável fornecimento
energia elétrica nossa cidade pt Somente
corrente mês houveram duas interrupções
fornecimento vg a primeira. princípios
janeiro corrente vg durante uma tarde e

parte da noite e a segunda ontem a partir
das quinze horas sem solução até o mo
mento vg exatamente quatorze e trinta
horas vg acarretando 'prejuízos ínealeu
láveís setor industrial e Frigorífico como
o comércio pt Receiamos vg diante situa-

.

ção vg _colapso total nosso parque indus
trial formado e em expansão com, grande
sacrifício pt Para grandes males vg
grandes remédios pt E o que esperamos
e

-

aguardamos de V. Exa. com a brevida
de que o problema exige e reclama pt \

,Atenciosas Saudações
ALFRE'DO DE 'OLIVEIRA GARCINDO

I

Prefeito Municipal"

C_ G_ C. M_ F. D_O 83_188.110/001

senhores acionistas a se

reunirem em assembléia
geral ordinária, em sua sede,
social, na Estrada da Fartura
Km 2, nesta cidade de Ca
noinhas, dia 28 de fevereiro
de 1974, às 10 horas, para
deliberarem sobre a seguinte

Ordem do Dia:

1 - Exame, discussão e

aprovação do balanço geral, '

conta de lucros e perdas,
parecer ,do conselho fiscal
e demais documentos refe
rentes ao éçercício encerrado
em 31 de outubro de 1973'.

Ficam

Médicos para
de �OO estagiários entre os

t
- F R I C A S A,.,

-

convocados, para o serviço A CENTRAIS ELÉTRICAS
militar e considerados exce- DE SA'NTA CATARINA S. A.
dentes pelas Forças Arma- - CELESC, através da Admi

.das, O estágio será de um nístração Regional-de Canoi- ASSE M B Lt I A G E R A L O R D I N A R I A,
nhas, comunica que a inter-

ano, podendo ser, prorroga- rupção de energia elétrica I

do a pedido do interessado. havida nos dias 22 e 23 do PdmeiraSerão oferecidas como van- corrente, foi" motivada pela
tagens: remuneração de 10 quebra de isoladores na Linha

salários mínimos regionai; de Transmissão, Mafra a Ca
noinhas, em quatro (4) torres

prioridade para ingresso distribuidas naquela LT.
no Serviço ,públ.ico; conta

gem de pontos relativamen
te ao' título de estagiários

. em concursos públícos e

cursos de pós-graduação.

Informa, outrossim, que não
mediu esforços no sentido de
solucionar a ocorrência, com
a maior brevidade possível,
e que, para tanto, mobilizou
servidores' de Canoínhas,

.

Mafra e Joinville.

Esclarece, ainda, que 'tais
anormalidades são provocadas,
na maioria das vezes, por
intempéries, com a queda de
faiscas elétricas sobre' as

linhas, danüicando sua isola
ção, fato esse que pode causar
danos não apenas imediatos,
como também posteriores.

Canoinhas, 24 de janeiro
de 1974.

'

A ADMINISTRAÇÃO

Segunda Convocação
convidados

A DIRETORIA . 3

tória, conselho fiscal e seus

suplentes,
os

3 .. Fixação de vencimen
tos da diretoria e outros
assuntos; de interesse saciáL

AVISO

\ Se não' houver número

suficiente na prímeíra con

vocação será convocada a

segunda com qualquer nú

mero, às 14 heras do mes

mo dia.

Canoinhas, 24 de janeiro
de 1974.

2 - Eleição da nova' díre-

� ��_.º,�R<�e�r�����".ç,�,! ��� __

'.
a

-

Cidade Lt rn p e,
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CORREIO DO NORTE 26.01.1974

,

.

CONVITE
o GRUPO DE TRABALHO' DO GREMIO XV
DE JULHO vem por intermédio deste convidar
V. Sa. e - Exma. Fa�.ília para participarem das

promo�õe. empreendídea por esta agremiação
para o exercício de 1974, iniciando:

DIA 02/02 B'AILÉ "GRITO DE CARNAVAL"
• •

SARAU

ATOMICOS"

DIA 03/02

CONJUNTO • "OS

LOCAL' S. B. o. 2

Negócio\ ' I
de' ocáslêo

\ i

\ I'

Vend�s-e �ú troca-se por
uma proPf�,edade em Ca
noinhas udla casa com 2

; '\
lotes, bem" síbuada no bairro

Coral n,lcidad�e Lages .

Base dtt negócio Cr$. . .

45.000;(00. Informa ões nesta
r \

r�ea,
iio ou na AveniQ.a ',LUiZde· amões, 1736 (ou\caixa

p stal, 498) em La�e�. "\.,

Declaração
Declaro que foram extraviados

os documentos do automóvel
marca, Volkswegen, ano de fa
bricação 1968, placa CA· 08a, cor
bt'j8 nilo, chessrs n.O BF.537747,
Certificado Oe Proprreos ce 0.°

307279- SC, deminha proprtedaoe.

Ficam os mesmos sem efeito

por ter sido requertdo 2a. via.

Canoíohas, 17 de janeiro de 1974:

2 SAUL CHUNY ZUI3MAN

FOTOCÓPIAS XEROX
Serviço instantâneo e perfeito.

/

Instalação ,.moderníssim9,

Procure no 'e.critório de Oerby Carlos

Ulhmanó, na' Praça Lauro Müller, 251
,

CANOINHAS - Santa Catarina

� "

:::::1:::===:::::==::::==:111=::::=.:::::::1:::::::::::::==-=:::::======::::::::=======

ii ii

R Ora. Zoé'Walkyria Natividade Seleme H
-

..

H /' Cirurgia �eDtlsta 55
55 ,

C�I c OOS589159/DI:P $i
'I:· I'> � ::

5E Clfnica dentária de aenhores e crianças. 5i
•• /. '.1".

, ••

i5 / Espf!cializaçAo em Odontopedíat..ta. Ia
:: Hbra marcada ::
•• /..1 .••

::

l" Prap La_ Müller,' 4'40 - FODe, 36' u
='

' ,

, ::
.. '

�

..

=:=.:=:::::=::::=::==::::::::::::::::::::=::::�::::::�:::::::::::==:::::::::::!:=,III::CI:::::

Lar e Escola

Procedimento das �oças
haj!t8 sentido, às vezes, uma me

lancolia inesplicâvel ou uma exu

berâocis que dificilmente podes
reprimir. Talvez tenhas, dei, coo.

,duído que en8' de um feitio
excepoional ou pensando que nin

guém era cepaz de compreeuder te.
Foste prese de penssmeneos vegos
nos quais 88 te demoraste Da

enâlise de teus sentimentos, des
ccbriete uma vaga precisâo de
emar e ser amada. Fica sabendo
que eates são 08 indicies ceetos
de que vai!! deixar de 8er menine

pera te fazeres mulher. Não é só
por e8sell motivos que eS8ee mo.

vimeotos desoedenados da imegi
nação que podes reconhecer a8

mudança8 cpeeadas em ti mas por
'

indício li de teu organiswo, bem
, A

I

como por feoômenoe estranh08

'que pelas primeiras veze" te apa
recem, que são "inais de saúde
para ti. Isto é muito normal na
menina meça.
,_. Assim é que perder." men

salmente 'um pouco de lIaogue. Não
precises frear inquieta nem per
turbada. Etite pouco, de sangue
quer dizer que teu corpo é, já. o

de urna mulber», Aproveita, se dar'
'as primeira8 orientaçõ�s de higiêne

\ , lo
•

neces- arla oesse8 pe. iodos, com

toda a cautela e, recato.

«A mulher traz, com efeito, em
si, ovários prcdutores de óvulo8
que, periodicamente, se despeen
dem e se destinam a gerar firhoe,
Esta atividade olga')jca, torna,
quase sempre, a muiher fatigads,
nervosa .e impressionável. E' pre
ciso, assim, que ela aprende a

dominar-se, E' o melhor meio de

preparar-se para lIer sempre calma
e senhora de si, como o há
de lIer a mulher que deseje levar
ao seu lar 88 fontel! da psz e ria
altgriA ».

cE' preciso que te acauteleI!'
contra 08 perigos que ora tens de
combater....UlÍJa moça é, nstural
mente, vaidosa e gosta de agradar.
Se não estivere8 de sobre avia0,
'iráe ser, mais ou menos, pertur
bada pelos rapazes e homeus, e

por pouco que um deles, meemo

honesto, porém iaescrupuloeo, dê
tento di810, procurerá. .. custa de

pequeno. manejos, PI!Ome8••e�
lisonjal, galaotei08. exercer sobre
ti &ua influêocia. Se, por iDfelici.
dade, t" deixares levar pqr amor

próprio ou fraqueza de coesção,
correris o risco de não poder 8air,
de8Sa aventura sem grandes sofri
mentol ou errol graveu. •

«80m é que a�iba8' que a be
leza tem;,.ido, pare- mUltaI moça.,
cauea de erros !lentimrJntaie. Se
queres Ber bone8ta e, um 'dia,
eleita por hClmem capaz de te
oferecer um amor fiel, trate de
preservar, carinhosamente, o re

cato e a modéstia, virtudes Dri·
mordiais de um� moça».

-

(Conclue no p�óximo númeroD

A mie falará às fjlhu de ma-
'

neire um pouco diversa. Depoie
de Ihe8 haver subministrado, como
o pai aos filhos alguns esclareci
mentes geraia destinados a mostrar

como quis Deus que 011 filhos
nasceseem do amor de um ao

outre inspirem pai ti mãe, acree

(!entar':
«f; posaivel, minha filha, que

PreFeitura �u�icipal. de: )'J1oinhas,
, Época de Pagamento )� Imposto
Janeiro e Fever,eiro: A�VÁRA DE LICENÇA

I

'/\
•

Março: La parcela cio" Irrposto predial-Territorial
I.,..

_ _�r.
OBS.: A partir de, 'janeiro" mensalmente é recolhidc

o

.

Impos�ó;' Sobre Qualquer Natureza (ISS),
. f' \

Comércio e Mão de Obra. Os profissionais
L�/9'ê'fais e Autônomos, a primeira pr.estaçã�,
/.rec9Ihida no mês de março.

,

QuemconsertaumFuSqlem
qualqu�rp<?Ha,perde�sdíresos,

. odinheiro e a paClenCla.
"

Traga seu Volks '

en

à nossa oficina, onde se

direitos, seu dinheiro e sua:

paciência são preservados.
Somos Revendedor

Autorizado Volkswagen
e lhe asseguramos o direito
de ter orçamentos prévios
e prazos determinados

'

para entrega do veículo.
Utilizamos ferramentas '

e equipamentos especiais,
e mantemos mecânicos
atualizados pela Fábrica.
Com isso, poupamos

seu dinheiro.
E damos garantia de

6 meses ou 10.000
,

quilômetros sobre serviços
e peças. O que nós

fa:zemos, nadamais é do
que respeitar seus direitos.
Não os perca em um

lugar qualquer. '

Revendedor Autorizado
'Volkswagen é segurança_

R él mIo 5,
I

SANTA' -CATARINA '\

Revendedor'
Autórizado

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CO'RRlIO DO 'NORTE

dos Trabalhadores Ru'rais de éanolnhas (OOPERATIVA AGRO PECUÂRIA DE CANOINHAS LTDA.

c, - A,SSEMBLÉI�\GERAL ORDINARIA
'

onvocacao �".'
'/

_

, Edita de Convececêc
Geral Extraordinária

.

De acord com os Estatuto! Sociais, ficam cunvo�adol1 os

senhores associados da Cooperativa Agro Pecuária de Canoinhas

Ltda., em Plen,o gOZO'�de
seus

àire,itos
soctaís, para a Assembléia

Geral Ordinária, 8 ser realízada no dia 13, de março de' 1974, na

sua eede social. sih na us Paulo Rrtzmann 0.° 20, neste ctdade

de Cam.inhas, Estedo de nta Catarme. ã" 7 horas em PRIMEIRA

CQNVOCAÇÃO com o mf��m6 de 2/3 de seus associados, às 8

horas em SEGUNDA CONVVCAÇ�O com o mínimo da me tade

e mais um de seus al'lsociados; às 9 hores em TERCEIRA CON·

VOCAÇAo com a presença de no mínimo 10 !dez) assocíados,
no qual havendo número legal, &Iuá discutida a seguinte

,

\" ORDEM Db" DIA:
1) Apresentação, discussão e julgam-ento do Balanço Geral e

dt'mais documentos .do exercício de.. 1973.
Parecer do Consélhó FisCal e o Rt'l�,ório dI! Diretoria.

'

2) Destinação das Sqb;as e Perdas verificade no exercício de 1973.

,

ssemblêiê;
Pelo presente' Edital de Convocação, o Sindicato

es Trabalhadores RUF!iis de Canoinhas, na forma do

apitulo IV, 'Cio artigo n.? 17 dos seus estatutos, convida
seus associados a se fa�ererri presentes à Assembléia
eral ExtraordináriA,' a ser. realizada no dia 28 do mês

e janeiro de 1974, às 8,00. hQras na sede social, na Rua

2 de Setembro n.? 378. esquif\a com a Caetano Costa,
10 primeira convocação com a 'qlaioria legal, ou em se

unda e última convocação, com '\ qualquer número, no

esmo dia às 9,00 noras, no'mesmo local, para to-marem
onhécimento e d�liberarem a respeito, da seguinte

-

ORDEM DO DIA:
- Deliberação sobre os direitos de Bolsas de Estudos; 3) Eleição do Conselho Fiscal e Suplentes para exercício de 1974.

Conheeímento sobre processamentos de aposentadorias;
I - Aprovação de diárias, ajuda de custo e gratificações;
V - Assuntos gerais.

Canoinhas (Se). janeiro de 1974. 1

Edmar Gonçalves Padílha Presidente

F otoc�,p1â's'1
""-.

Em, apenas 1�éiiundos, você tira,

F O T O C C) P1Ã S, de qualquer documento,
CARTÓRIOjornaLs'- u livros,

R ISTRO

CORTE� no edifício do FORUM desta cidade.

no

CIVIL

DO

C.de NEREIDA

�--------------------------__';'I

'e'�

Não fique na cola dó primeiro;
da classe. prê-o.

Não fique parafrás, Nem Venha, enfim, entender
no tempo, nem no espaço. I porque o Dodge 1800 mereceu

Chegou o novo Dodge 1800 este título
- modelo 1974; - o primeiro da classe.

Com 82 hp - amaior
potência entre os carros
médios e pequenos.

O novo Docqe 1800
já está em nossas lojas.

Pronto para você
examinar, provar e vibrar.

, Venha conhecê-lo na

intimidade. Sentir todo o
seu conforto, testar
seu novo carburador,
surpreender-se com
o seu desempenho.

o novo
V

CHRYSlER
do BRASIL

4) Outros assuntos de interesse da Cooperetiv$.

a) OBS.: O r�'gistro de chapas, para concorrerem s eleições 80

c�rgo de Conselho, Fiscal deverão Ser fé4ar. com 30

!1iss após a publicação do Edital de Convoce:�o.
,

'-
'

b) ;:>ar."; efeito de cálculo de quorum p�ra instalação da
-

ssem

b�8, esta Cooperanva t�Dl 4:'10 aseocíedos.

'CaDoinhu, 10 de janeiro de 19'?4.

Waldemlro Noernberg - PRESIDENTE

Grêmio XV "de Julho
, ,

- CONVIT-E -

o Grêmio XV de Julho, convida todos os foliões

para participarem dos Blocos de Carnaval de Rua

deste, ano..

Os interessados poderão entrar em contato com 8

Diretoria GXV pelo fone 122. ou Caixa Postal 28.

,�'í'

com82hp.

RUA PAULA PEREIRA, 735 - rElÊFONE:'365 E 366 � CAIXA 'POSTAL 220 "CANOINH'AS - SC
.

.' \ .: "_,'
_- _'-

. �- -,.
,-_ -

-,-

26-01-1974

Isso .,.

e o

Mobral
É ums Fundação de.tinada à

alfsbetização em ma..a de adultoe
Movimento Braaileiro de Alfab�.
tisacão de Adulto., criada. em

1967, pela lei n,O 5379. Seu sur

gimeuto tornou-se um imperativo
loeial em virtude da gravidade
dramática a:Jquirida pelo proble
ma do anelíebetismo que, quan
do do início do funcionamento do
MOBRAL - 8/09f70 - atingia
o. alarmantes Índice. de 33% .da
nOlla população. Encarado o

problema .ob o aspecto eeonômi
co, a dramaticidade -do quadro
não' era menor, poie não ee pode-
'ria arrancar o paÍl do lubíenvol.
vimento senão integrando aquele
vaato segmento populacional -DO

processo sociel,
r » "

\,
\,

SUB e.. trutura é limple. e en·

genhosa: uma cúpula, coe; poderei
deeisôrioe e normativos - MO.
BRAL Central - e. em llÍvei.
ioferioree, ai Comiseõee Eltaduai.
(COEST.) e Muuicipais (CO·
MUN,) ambal com atribuicõel
executiva. e gosendo de ampla
autonomia operativa. A comuni
dade, porém, é a bale de toda

etividsde do MOBRAL, poie ne

la recolhe a Fundação a eolabo
ração individual (cerca de 20
mil pellOIU nOI prestando, .eni-.

ÇOI gratuitamente]
-

e DUX íioií
material e financeiro eventuai•.

. "�

Somando- le a itlo II excelência
de leUI método! pedegôglcos, a

qualidade do material didático, fÁ

atipieidade feliz da aUa eatruture,
o rigor e funcionalidade dOI leUI

ailteme. de treinamento e super
vilão, justifica••e o conceito in
teruaciouel alcançado pela entida

de, laureadá pela UNESCO' e

tida, como o maior movimento is
m8ue ne, educe.çâo de aJ1ultol em

execução no mundo.

A engenboeldedé de lua e.tru'�
tureção, 8 teDlibilização da opinião
pública, 8, garantia de um fluxo

adequado- �8 reeursoe (Loteria'
Esportive, 'dotação orçamentaria
e dedução do impoeto sobre a

Renda Decreto-lei 1124)
explicam a ex'traordin6ri'a expau
sâo fí.icil do MOBRAL, hoje
presente a todo. OI 3 943 muni
cípioe, e funcionando em perto de
100 mil locail diferente. _.::. dei.
de moderna. laia. da �lOla. à
estâbulce, de penitenciária. a

lJrfanetó., sm igrei8t ou at,é sob
cope. d,e ârvores,

," �

Mal. dentro de rua concepção
integral do homem. o MOBRAL
'Dão .e -limite 8 alfabetizá· lo. AI
.im, 80 lado dOI CUflOI bâeicos
de elfsbetiaeção funcional (cinco
meser) e, de educação inteerada
(coze melee), .prncuru, 'elrové. de
convênio. ,ou projf\tol , especííiooe,
promover a valorização econômica
do homem, pela qualificação da
aUII mão-de-c hra ou por lua inte

gração como agente I! _beneficiário
da' comuoidsde, e ampliar leu

horizonte cultural Para iuo, pro
move a edição. de livros. II repre

.entação' de' peçal teatrai •. publica
jOrDai. (6 milbõe. de exemplare.)
e vem inllolaodo pOltO' culturai.,
fixo. ou emlmlantel, lempre con

liderando o nÍv,el intelectual do
mobraleDl'3. " "

1110 é o MOBRAL que iá aI.
fabetizon cerca de 5 milbôetll de

bralileirol, fllzendo·ol homenl
válido. econômic&-e lociaJmente -

para 8i, IUIll famíii81 e leu paÍl.
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CORREIO 1)0 NORTE,

� d. Santa Catarln.
Seflretaria da Educação

f
8a. C�trden. leglonal de EdDCil�io

C
l • -

d,otqDDIt�aoaO e /'
A Coordenação Estadual do AGIPLAN/SC leva ao As construções serão efetuadas com recursos do Servl·ço da 08/41conhecimento dos interessados que na sede dá Coordena- convênio MA/SID/ÁGIPLAN. O Edital de Inscrição está pu-' .1

.:

ção Central do AGIPLAN - Edifício Venâncio II - 5.0 blicado no Diário Oficial da União de 03 de janeiro de 1974. COIU I. 014/74 f
andar .:_ Con] 501 e 505 e 512-517 - Brasília .-DF,

n y_
serão recebidos até o dia 28 de fevereiro de 1974, pedi- Maiores informações na Sede' da Coordenação Es- O OpORDENÁDORlÍlltGIQ.
dos de inscrição no Registro Cadastral de Habilitação de

NAL �E EDUCAÇ'Ao d. 08
tadual do AGIPLAN!SC na Rua Coronel Mello e Alvin CRE, c m sede. em. ,MAFRA,no

licitantes, destinados as firmas empreiteiras de construções d b
-

I
_

2
uso e �ua!l atrl ul�c;>es egais e

nos termos do Decreto n.? 73.140,de 9 de novembro de 1973. n.? 11 - Florianópolis. em cumprimento 'o que esta.

������������������._��,�������_���������������.����. belecea�ortafia�13/19/11/7�
flx� o cronograma, horário, local e i. normas/de escolha da
carga horária das aulas excedentes

'

de 5s./;1II 8a. séries do
}.O Grau e la. a 3a. séries do 2.° Grau, no,.' -estabelecim@n_
tcs de ensino estaduais subordinado, a 8ri. CRE.
1 --LOCAL - Salão nobre da E B. S�,llt-o ,Ântonio, Rua Cân.
dido de Oliveira Ramos, 146, Mafra (Pr4xiq,io à Igreja Matriz).
2 - CRONOGRAMA E'H()RARIO i /'

- DIAS'
"

HORARIO ,/ _ DISCIPLINAS
01/02/14 09 às 12 - 13,30 às 18 Bsicología, Física, Qui-

mica, ;JiHologl8, Didática, Pro.
grama� de Saúde, Música,
Fuocsmentos da Educação,
Fr,ancê" Eétrutura e Fun.
ci,pnam�nto do Ensino de
l,o Grr.p, Higiene.

04/02/74 09 às I� - 13,30 às 18 ,tducaç�o Artística - Inglês
05/02/74 09, às 12 - 13,30 às 1�:Ed. par� o Lar - Ed. Fisica
06/02/74 09 às 12 - 13,30 à61 18 CIências' - Sccíologte
07/02/74/09 às 12 - 13�30 às l'8 História; - Desenho

08/02/74 09 às 1'2 - 1330 às ,'18 Geografi' - Técn, Comerciais
, 11/02/74 09 às 12 - 13,30 às' t18 Matemátiq�-Técn. Industriais
12/02/74 09 às 12 - 13,30 à� 18 Portuguêt - Técn. Agrícola.
3 - Os caadidatos deverão-observar ATENlI'AMENTE ali nor

mas contidas na Por tarta b,o 13, de 19/11/73, em poder dos

senhores Ooordenedores L9'cais eDir etores dJ',Estabelecimentos.
NOTAS IMPORTANTES: '� ,

1) A Comissão abrirá Ot,_to de eseolha preci88\nPnt� às 09 horas
dos dias 01, 04, 05, 06; 07, 08, 11 e 12 de fEtvereiro de 1974.

2) Atrssendo-se, O ��Ddidato, para a escd�a de vag88, só

poderá t'xercer o dif,�ito de escolha após c!amados todos

os d"msll1, candidat,98 classificados. ,
3) O candtdsto, no ato d� escolhe, deverá e�ibir o cartão

de inscrição e u�/documento de identidade.
\

4) A escolha de/vagas serÁ feita pelo próprio qandidato ou

por Sl'U repre'i7ntaote legal, habilitado por prpcurac;ão, e
,

oever
á

aprI!81'};1tar, se for o caso, f"rmulário \ do censo,

devrdem ..nts ,preem·hido. '"

MBfra, �2 de janeiro de 1!J74.
, :'fLycurgo Aleixo Nora - C R E

Visto em 23/01/74' -

,

,

Leila jéoSSI -� R!'sp. pI Exped'ieote das eLEs',08 e 09

EM TE�'PO: Encamínhem-se ex-mplares à imprensa falad

/I e escrtta, Coordensdortss Locais, Direções de

Est"b'reclO'leotos, Pr- fettus, Câmaras de Vereadores, Vigários
e pfst.ores de �odo� os credos, com a recomendação do

obs/qUlo de amp.a dívulgeçâo. '_ -

Coordenação
'E O I T A L

Ministério da Agricultura
Estadual do AGIPLANjSC

r

DE INSCRIÇAO

•••m••••••B•••••••••••••••••••••••�m•••••••••••••••••••••••••••

I O � __N __

E _llR-,-� Comércio �e IletrB�oméslltll� lt�a.
.. �_.- .

•
tem

I 'TELEVISORES PHILIPS - G., E. - A-DMlRÁL
-

e'" '-ZENITH
,., RUA VIDAL ,RAMOS. 92�--FONE. 185 'c A N O I N H AS .. SANTA CATARINA

·1.B•••••••B•••à.R �•••••••••E••••••B••••••••••••••••••

Sociedade Industrial e Comercial' SICOL S.
Rua Frei Menandro Kamps, 606 .. Tel�fone. 140 - CA N O I N HAS .. S.' C

para você' os melhores

\ ::::::::::::===:::::::::::'::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::=:::=:11:1111::::::::

I �erhY Seleme
.

t
-iI

'

'� Cia. Lida. ,

ii Rua Paufa Pereira; 735 Fone: 366*�65
H. / '

" Departame�o de Veí���os;� Usados

ii Revendedor autorizatfo CHRYSLER DO BRASIL
H _ �

,

II _' '*� �.

ii Tem para pronta:��ntrega - revisados
=: ..«

•
'" .

ii Nas melhores ,,;r-cóndlçÕ't\� de pagamento

ii Dodge D�ptt'- � Coupê> '" --:- _

1973

[ O���4f?port�s
'

'

1970

55 K�an-Guia
"

1972

'II Aero Wyllis 196�
II Caminhão Chevroíst 1967
••

!E:I::::::::::::::�:::==I.II::::::::::::::::::I::::III=::::::::::::::::=:l1li:::::=::•

preços de'
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Nofícias de'�

Prefeito regressa da Capital
Conforme noticiamos em nosso número anterior

o Sr. Pref.ei.to Municip!1l regressou' de Florianópoli�·
onde parttcípou do Prímeíro Congresso de Téeníeos
em Administração Financeira Municipal, órgão criado
pelo Decreto ·n.o SEF 14/11/73 pelo Exmo. Sr. Colombo
Machado Salles, Governador do Estado. Os conheci
mentosje aprimoramento da nova técnica implantada
no programa do ].0 Congresso de Técnicos em Admi
nistração Financeira Municipal. foi sem dúvida de
grande valia pare. os 197 participantes, inclusive outras
autoridades que estiveram presentes no aludido con

clave. O Sf. Prefeito Aloisio Partala, usou da palavra
por quatro vezes no plenário quando abordou assun

tos ligados diretamente a sua administração municipal.

\

Festa do Padroeiro

superou a espectatlva
A festa de São Sebastião, Padroeiro do Municí

pio, realizada dia 20 do corrente, «Dia do Padroeiro»,
superou toda a espectativa. O tempo. chuvoso que
poderia empanar a tradicional festa anual, não foi
suficiente para que a animação fosse total. a multidão
de romeiros, visitantes e devotos do Santo, compare
ceram em número bastante elevado. prestigiando
assim a alegria geral co grande dia festivo. O ma

gestoso Salão Paroquial, em fase de conclusão,
acolheu folgadamente os participantes da festa; a

chuva não arrefeceu a animação dos presentes e a
· festa foi pela noite a dentro, num clima de harmonia,
colaboração e prestigiamento. Aqui fica registrado os

sinceros agradecimentos dos Iesteíros, da Comissão
da Igreja e Padre Vigário a todos que de uma ma

neira ou outra, colaboraram com a grandiosa festa
de São �ebastião. aos doadores de bois um agrade
cimento especial.

Bafômetro chega com. força total

Foi das mais intensas a atuação da Polícia Ro
doviária Federal nestes primeiros dias de fiscalização
nas rodovias federais do Paraná, através do emprego
no «bafômetro». No primeiro dia, sábado, a fiscaliza

ção prolongou-se noite a dentro, e as equipes que se

encontravam na BR-116. de repente apareceram na

BR-277, confluência com. a ligação Curitiba-São Paulo,
onde pararam centenas de veiculos No fim da sema>

na. a operação deverá concentrar-se mais nas rodo
vias das praias, tendo em vista os alarmantes indices
de acidentes que se registraram o ano passado, a

maioria dele!'! causado pela imprudência e atcoousmo.
s Apesar da intensa campanha desenvolvida, 80S autori
dades encarregadas da fiscalização, que faz'parte da

Campanha, não revelaram o índice de motoristas
alcoolízados. Esclarecem apenas que. os que apresen
tarem indices além do considerado permitido. poderão
sofrer sanções, entre as quais a cassação da carteíra
de habilitação por tempo indeterminado. Mas medidas

serão drásticas, como drástico tem sido o registro de
acidentes com vítimas pessoais nas principais rodovias

· brasileiras. (Gazeta do Povo)

Deputado Therézio em Papanduva
o nobre Deputado Benedito Therézlo de Garva

lho Netto. esteve em Papanduva dia 20 do corrente.

S. Sa. veio prestigiar a Iesta do Padroeiro São Sebas

Hão, aqui compartilhou da maior festa do ano, opor
tunidade em que foi muito cumprimentado pelos seus

amigos e correligionários. Papanduva sente se honra

do sempre que a presença do jovem parlamentar é
notada entre nós, a sua aírnplietdade pontificada. pela
sua bondade e prestativa pessoa. que nos dá o prazer
e satisfação de sua presença em Papanduva. Acom-

· panhou em sua visita o sr. Claudio Gadottí, vice-Pre
!eito de Major Vieira. e nosso grande colaborador 'etn
nossas promoções sociais e filantrópica. Nossos since:'
ros agradecimentos aos prezados amigos.

.

Felicitações ainda chegam
É com imensa satisfação que registro as se

guintes felicitações de �atal e ano novo das· seguintes
autoridades: Do Exmo. Sr., Governador do Estado,
Engenheiro Colombo Machado Salles; Dr. Jorge Kon-

.

der Bornhausen, Presidente do Diretório Regional da

,
Escreveu:

Esmeradlino M • .Almeida

ARENA; Exmo. Sr. Irineu Bornhausen, ex-Governador
do Estado e ex-Senador da República.

Talvez o mais,... é catarinense

Talvez o mais jovem e menor' juiz de futebol:
do Brasil esteja funcionando em Joaçaba, Santa

Oatarína. Com 11 anos de idade, pouco mais de 1,60
metros de altura. Carlos' Henrique Stares apita jogos
programados pela Comíssão Municipal de Esportes
daquela cidade catarínense, surgindo também como

bandeirinha. Percebe. como gratificação, a soma men

sal de CrS 15,llO, pouco - para ele que é um garoto
pobre. Conhece .perfeitamente todas as regras' de
futebol de campo e de salão, seu sonho é ver o

Corintlans ganhar um campeonato. Está no 6.V grau,

já fez duas vezes 13 pontos na Loteria Esportiva, no
volante. mas não ganhou. porque o seu pai achou
muito [ógar Cr$ 68,00. (Gazeta do Povo)

Agrádecimanto
O sr, Orlando Vieira e-sua senhora Professora

Lurdes Corrêa Vieira, ele gerente da CELESC. agra
decem sensibilizados por intermédio desta coluna, as

manifestações de carinho e amizade dispensada à
Dona Lurdes, por ocasião de sua enfermidade que a

reteve por algum tempo internada no Hospital de

Florianópolis em tratamento especializado. de sua

saúde, agora quase restabelecida,' encontra-se em seu

lar. A todos os mais reconhecidos agradeci�entos.

Cas�manto
Dia 09 de fevereiro próximo. se unirão pelos

laços sagrados do matrimônio, a srta Luiza Geraldl
com o jovem Inácio Urbanek, ela prendada filha do

easàl Hildebrando lVitória) Glraldí, ele fil!:o do casal

Estantstau Urbanek e senhora. O ato religioso será

às 18 horas .na Matriz de São Sebastião. após os

convidados serão recepcionados no Restaurante

elpírenga» na BR-1l6.· v

Pa�sarela da Sociedade

Dia 29 do corrente festejará idade nova a sra.

Marta, virtuosa esposa do Professor Carlos Kovalskl,
nosso prezado assinante. As felicitações estarão pon
tificando em alto estilo para a aniversariante que

goza de grande amizade onde reside na' localidade
ue Arroto Grande.

.

x x

Dia 02 de fevereiro entrante estará colhendo
mais uma flor no alegre jardim de sua existência, a

srta. Sírley Maria, dileta filha do .easal sr. Albaro
(Deonida) Dias de Morais, ele industrial e Vereador
da ARENA. Os cumprimentos pontificarão 'em alta

rotação para a simpática senhorita.
-

A coluna �e associa às manifestações de sentido
natalício almejando a todos felicidades, saúde e paz.

UM POR SEMANA - Confusão:. Ao amanhecer todas
as ooníusõesv de ontem são
coisas do passado. Hoje inicia
se um novo dia, que nunca

'- existiu., (DINO)

Leia! Assine!· Divulguei

Correio do Norte

Anivérsa-rianles Semana

Amanhã: os srs.: Adolfo

Voigt e Guilherme Prust.

Dia 28: o senhor. Adilson
Zaniolo.

Dia 29: a senltora dona,
Marion Luzi esposa do sr.

Osni Pacheco.

Dia 30: o senhor Ouinthet

,� ANiVERSARIAM-SE

Hoje: o senh,r B � s.i l,i o .

"Humenhuk; o iovem Marcos

L�o Schramm,
.

residénte em

São Paulõ; as garotas: Maria
Angela filha do sr. Salvador

- rernandes, residente em Pa

raíso do, Notte -,. Goiás e

Silvana filha do sr. Pedro
Linkoski.

Ootseltz.

Dia 1.° de fével'eito: o jo
vem Nivaldo Roeder rilh(J; a
garota bídialci de rátima
filha do sr. Alcides Pires.

Aos aniversariante-s ,nossos ,

votos de felicidades.

'·C-i[}·-e-V·e·J·a-C·r·U-z·(·o·c·in·e·m·a·d·olllJ!!po·y·o)·l
HOJE. à. 20,15 h • cen•• l4 ano. - progl'sra duplo
1.0 fUme: um espetacular tar-west americano todo colorido:

Dois Trapaceiros da Pesada
2 .•�lme: JerfY Lewis na super comédia toda cOloriHa: ,

'"�
'A �amílla Fulera Não f'percam!

AMA:�HÃ, à. 13,45. hora. - ceneuea livre - em matinê

\ A Famílla Fulera "

Em ·dd�••euõu a. 19 e 21,15 bora. - cen.U�R 14 Ilno.

A Condo� FUme apresenta um espetac�lar. bang-bsng Italiano

todo cOlo',ido: (). Pistoleiro do I�re�o
Eate

film�i'priea
2a. feira, dia 28/01, 8. 1°,15 hora.

DIA 29, 3a feira. a, 20,15 hora•.
- cenwra 14 ano.

Dois �T-rapacelro� da pes[!daDIA 30, 4a. fçira • à. 20,15 hora. - ce�r�r&', 14 Imo.

"Seuão da. !ttpçall" - Formidável prffgrama duplo
1.0 filme: um festival da música brasileira"apres:9ntando Roberto

Carlos, Wüson SimonaI, :Elis Regina e tantos out os em:

$tom Al,ucinante !
2.° filme: a progremar, . ?

, f
DIAS 31 e O J, 5a. , 6a. feire - a. 20,1 ó horQ' • a programar

sABADO 02/02: a� 20,t!) h - cens, 14 ano. � prog. duplo
1.° filme: Sal'tana uma Pistola e 100 Cruzes

2.· filme: HércuJ�s.�ansão,Maclsle e Ursos

I·
,

UOMINGO C3/02: à� 19 e 2J ,15 hora•• cen.ura 14 ano.

A Condor Filme apresente um dos melheres .tílmea de .ação e

aventuras fUmado até ),loje em magnifico colerído:

O Filho I da Agula. Negra
\

AGUARDEM' PARA I'"iUITO BREVE:

Waldik Soriano no colossal filme nacional: Paixão de um Homem

Ci ne Jubileu Q lançador de sucessos

HOJE, a. 20,15 hora• ..- cen.ul'� 14 ano.,
'I.

Cflossal apresentação da Paramount toda colorída: Ha ta r I
Estrelada por John Wayne, o astro de multas gerações.

E2te filme repri.a domjngo, �. 16 ho�a., em. "e.peral
. �

AMANHÃ. a. 19,15 e 21,15 hOl'a. - ceoeuea 14 anal

O livro que empolgou milhões, é um filme que vai etetrizar"m_ilhões
O Mundo dos Avenlureiros, Filmado em: Techni
coloro Com um elenco de "estrelas", num filme que empolga pelo
realismo e surpreende pela sua ousadia! Não percam!

.

Ecte filme repeisa 2",. fe�ra, dia 28/01, à. 20,15 hOI'B8

Dia. 29 e 30, 38. e 48. feJra - a. 20,15 h - cen•• 14 aDO.

A Columbla Pictures apresenta Albert Finney. Ele quería-resolver
todas as paradas. .. com íuma! arma. .. e muitos macetes ... em

Gushoe J;,leh:'!1ive Parllcular,
Filmado �m cores - Não percam! , ;

,
I \

Dia. 31 e Oi, 511 e 6'-. feil'a\ a. 20,15 h - cen •. 14 anota
� ,

Um drama espetacuYar filma�o em magnífico. colorído :

A, PJ'qcura '�a Verdade '"

Dia 02. .ábad� ..k. 20, t 5 hql'&. - cencUl'a livre

Atenção crianças e �dultos! Um ,Ifilme para o divertimento de
vocês. Inédito ... delíctoso .. : tacínante ... Vocês ficarão maravilhados!

purnstur ia Fl�n.ba Encantada
'.

/. Filmado em maraéílhoso colorido.
.

ATENÇÃO;,': Para que todos pos8a�as8i8tir, este filme repÍisa no

(' domingo em vesperal, àsí)16 horas. Vá e leve séus filho.
/ para assistirem uma fantltsia do estilo do "Mágico de Oz".

Ois 03, domingo ·ae 19,1-5 e 21,i5 hol'u. - censo l4 ano.

Ele ela um ·'policial duro, rígi�o e iqtransigente �om os corruptos.
Seu#métodos eram tão violentos e rElspeitados que ochlliDavam de

t '. O C h e r ii o Colorido
.

,I Ô1linema ainda é o melhot e o maiS acesslvel di,ertimento! 1Vá sempre e leve seus· filbos !

E5�rIO�ro;��:����::co�
�laboração, Supervisão e Qriêntação

'cnica de PROJETOS,�,'
FLORESTAl

AGRICOLA� CF �icu��urâ:' s�ja, trigo" etc.)

PECUARIOS (SuiD�cultura) .

Comercjaliz� Mudas�! KIRl
Agj.UCARIA ANGUStrROLIA (pinheiro brasileiro)

PINUS S�P (pinheiro americaQo)

EUCALIPT�SPPCoro Escritório em CANOINHAS

Rua Coronel Albuquerque, 460 - �one, 192
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- Notas Esparsas
Amanhã, em Lages, oedeua

ção do Pastor João Wunderlich.

Nossos melhores cumprimentes
e também àD� seus familiares.

x x x

Eetá despertando o' mais vive
interesse em toda a região o

anunciado rodeio eriolo a ser

realizado na Soco Hípica Ju110
Budant, em fevereiro próximo,
em colaboração com 8 Prefei
tura Municipal.

x x X

Muitas famBias canoinhenses

em temporada de praias, nos
vártos balneários do nosso litoral.

o Deputado Therézio e!!teve

, na terra natal cumprindo com

promisso social e mantendo

vários contados em Irrneôpolts
e Papanduva,

x x x

CAMP\HHA DOS 25 MIL ELEIT�RES
'CANOINHA"S

,

.,\ ,//

PREtISA·�·VOCÊ
Estamos publicando hoje edital

de concorrência berxaoo pelo
MiUll!lténo da Agricultura para
a construção do Laboratórío de

Sementes em nossa cidade.

x x x

x x x

Grande frustração em toda a

cidade com as continuas inter

rupções no fornecimento de

energia elétrica.

li. X X

. O sr. Delby Machado, o Ve
reador mais votado do vizinho

município de Irmeôpolís, lem

brado por destacados lideres do

aludido munícípío, a candt dato

a Prefeito, no: próximo pleito..

x x x

O J>vovô do nosso futebol, Três

Prefeitura Municipal de Canoinhas

cons� Municipal de Trânsito. Transporte e Sinalização

Tallela de Preços" de Táxi
Mínima

....
ate 1.500 metros

_

Cr$ 4,00
Estradas Municipais e Estaduais revestidas» 0,70 por km

Batizados "pQ.r hora D 20!-go'
>

Casamentos '."" :! /-�O,oo
Funerais � ''',,'

,,/
D 3,0,06

':-..,

Hora comarcial" _

D 15,00
Hora de espera até às,,22 hotás D 10,00, pI hora'

. Hora de espera, após às>�2 horas D 15,00 pI hora
Corrida com hora marcada-, D 6 00
'" l

'

Corrida para o ônibus das '5 'hQras »10,00
� , '�... .

",' . '''".

OBSERVAÇÕES: Com chuva .e estradas ruins, pz.�ço,a tratar com o motorista.

Corric as após às 22 horas terão Um acréscimo de 500/0. até
.

às 2 horas da madrugada;. após esS;a_ hora será cobrado

Cr$ 10,00 a mínima até às 6 horas di'i''''<.(pânhâ.
,,,

CanoillPa's. dezembro de 197:.i. 'c,
,".

Para qualquer reclamação devérá o Senhor passageiro se dirigir'� Conselho

Municipal de Trânsito, Transporta e Siflfd!zação (Prefeitura �nicipal).
.

'\

i' i
I
!

I

(

. E felando em futebol, o São

Bernardo' recebeu domingo úl-'
timo a visita do Estrela, de.
Curitiba, num bom jogo e es

core de 3 a 3.

Barras S. C., se preparando
quietinho, Igual a mineiro, para
o próximo campeonato da LEC.

A respeito 'já contratou os ser

viços de um técnico profissional,
oriundo de Curitiba.

x x x

Diante do novo fato e do

poderio dos esquadrões do Ri

gesa e São Bernardo, com sólida

estrutura e a crise evidente que
estão vivendo Botsfogo e Santa

Cruz, devia haver, num esforço
de alta com preensão, a fusão

de ambos, com outra denomi

nação, Clube Atlético Municip&l

ou Associação Esportiva Muni

cipal, com a necessária e indis

pensável colaboração da Prefei

tura Municipal. As novas cores

seriam, então, às do brasâo da

Municipalidade. Aí a sugestão,
a mais honesta, que esperamos

vingue, para a esperada reden

ção do nosso futebol.

x x x

Colégio Comercial de CaDoi�as
EDITAL /l .'

ordem do Senhor Diretor, «torno 'pú-
blico q e a Secretaria do Colégio.' Comercial
de Canoi lhas, estará atendendo os 'alunos bem

artes interessadas, 8 partir do dia

reiro de 1974, desdé .19,00 horas

para o seg inte: ,:

Inscrição "ara' o. Exame de Seleção
Para a insç�i1ão. ao exame de seleção, ó candi
dato deverá ap,esentar os sf'iguintes

documentos:

Certificado de cànclusão e vida escolar do 1.0 grau
Certidão de nasfimeIito para ser fotocopiada
A testado de .san�ade. �ísico-mental, .

Prová de quitaçã militar para os maiores de

19 anos

.

•

Prova de quitação leitoral para os maiores

de 18 anos

A taxa de inscrição erá de Cr$ 30,00

As provas abran,g:erão �atéria
de,matemática,

português e conhecíme tos gerais.
'.

A s inscrições encerrarão no dia 8 de fevereiro

impretedvelm�,�te. \
'

,

fxames de 8e�unda -época�egUnda
chamada

Os alunos carentes destes exames deverão

igualmente 'procurar a' Secr taria do Colégio
até. o dia t 8 de fevereiro

\'ara
apresentar

seus requerimentos.
/ ,

.

Matrículas . \
As matrículas para todas as sériàs terão início

no dia 1-1 de fevereiro e encerrarã o imprete
rivelme,nte DO dia 20 de fevereiro .

I

Melhores informações, os interessado poderão
obter,' diretamente na Secretaria d Colégio
Comercial a partír do dia lO de feve eira às'

19 horas.
I

'

I Canoinhas, janeiro de 1974 .

/'
:feodoro Sachweh - Secretário

iiVisto: Vinicius M. AJlage - Diretor

\
\

-
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