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E S 1"', I LO S ! ENÉU ITHINÃZIO!
Já dizia o meu amigo HÊLIO BRUMA que o estilo

é como o nariz: cada um .com o seu, qual Deus o fez.
Em que pese, no entanto, tal verdade,' é não menos

verdadeiro que a influência se mostra às vezes tão'

presente a' ponto de alterar o estilo.
X

Quando se lê um livro de CRONIN, por exemplo,
a observação que se faz é da rapidez com que os fatos
ocorrem, da sequência de fatos que enchem um mesmo

capitulo. A preocupação maior é de contar uma história,
relatar acontecimentos, enquanto que as preocupações
meramente literárias parecem estar em segundo plano.
Elas não têm importância fundamental, a frase não é
estudada, o essencial é contar a história, tirando 'todo
o proveito dos Iatos, ,causando ternura, provocando ódio,
enlevando o leitor..E possível que ai esteja o sucesso

de um dos mais lindos escritores do mundo ínteíro, em

bora ne� sempre' bem recebido pela crítica ...
X

, Com o nosso MACHADO DE ASSIS é o oposto que
ocorre. Nele a ação é lenta, às vezes em vários eapí
tuíos nada acontece, exceto a análise de alguns problemas
psicológicos do personagem ou de seus dramas de amor. ,

É o que ocorre no romanse «Ressurreíção s , onde os

personagens parecem Ilustres desocupados ricos que outra
coisa não fazem exceto curtir eternas dores de cotovelo.

,
MACHADO, nesse aspecto,' semelha muito aos es

critores franceses do século passado, como PROUST,
BALZAC e STENDHAL, cujos romances' são parados,
tranquilos na ação, e tentío como cenário, em muitos
casos, os ambientes raftnés da sociedade da época.

Nele a frase, o modo de dizer, a beleza da compo
sição é que valem. Cada linha parece' ser estudada, .

pensada, analisada uma centena de vezes antes de pas
sar ao papel. É o estilista, o clássico. Mas, lamento dizê-lo,
parece que dele os leitores a cada dia mais se afastam.

X !

�
LIMA BARRETO é inconfundível Seu estilo como

já se observou tantas vezes, é deliberadamente mal aea
bado, dando sempre a impressão de que não passou
pelo pente fino. Nele as redundâncias são propositadas,
como forma de acentuar o que afirma; as' repetições são

con�cientes, mas feitars de uma forma como só ele po
dería fazer. Isso o levou à incompreensão dos críticos
por muito tempo. O grande AGR'lPINO GRlECO, foi o

primeiro a entendê-lo; a ele coube o primeiro' alerta e
aos poucos a análise foi levando à consagração.

,

"

- X -

_

.

E MONTEIRO LOBATO?, perguntará o leitor, Eis,
um caso único nas nossas letras. Ele já nasceu vitorioso,
pois que os <Urupês» bateram todos os récordes de
vendagem de Iívros. O estilo meio acaboclado, aproxi
mado do linguajar do povo e a propriedade expressão
sem igual na nossa literatura, sempre foram motivos de
irresistivel atração para os leitores. No entanto, os livros
onde o autor mais sofreu a influência de CAMILO CAS
TELO BRANCO, são os .menos lidos e os que menos
se vendem.

'

Tados eles, CRONIN, MACHADO, LIMA BARRETO
eu MONTEIRO LOBATO são mais lidos onde eles são
mais eles próprios, livres de influências .outras. Esses
livros, de cada um deles, são justamente os mais com

prados, cujas edições se repetem semp're. I

Sinal de, que cada' um deve preservar o, nariz que
Deus lhe deu. Exceto alguma plástica para limpá-lo das
gafeiras e batatas gramaticais..
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4 Higesa agora em fUDcionamento 'com a sua grande Fábrica
madamente 14.000 hectares com

diversas espécies florestais, prín
cipalmente com espécies dos
Gêneros Pínus e Araucária.

A tualmente, encontram-se em

- fase inicial de produção,' aqui
em Três Barras, instalações in
dustriais constitutdas de uma

fábrica de celulose de madeira,
ums fábrica de papel tipo "Kraft"
e um conjunto de recuperação
dos produtos químicos e de, cal
Usados no processo, de onde, já
nos próximos meses, espere-se
retrrar cerca, de 150 toneladas
de papel. a cada 24 horas de
produção.

'

/Fo�am adquiridos e instalados

equrpementos, os mais modernos,
a fim de se acompanhar os pro
Ct!I!SOl!l e técnicas usadas, atual
mente, nas maíores fábricas de

papel do mundo.
.

I

Correio do Norte - A madeíra
resultante das

plantações será.então, toda trans
formada em celulose e papel?
Rigesa - Normalmente' não, o

Departamento Flores-.
tal tem uma administração in

dependente d� da .l!'ábrica de
Três Barras e orienta suas ati
vidades no sentido de conseguir
os melhores resultados possíveis
do uso de terras de que dispõe,

.

procurando obter, no devido
tempo, produtos como postes.
madeira para serraria,. para la
minação, enfim, produtos mais
'nobres que lhe proporcionem
maiores receitas; procedimento
esse que irá contribuir para uma

maior arrecadação de impostos
e também para fortalecer o

mercado nacional de madeira.
Assim, à produção de c�lulose

e de papel, será destinado ape
nas o produto dos desbastes
das plantações que, atualmente,
já irá., constituir cerca de 60%
da madeira necessária para
produzir 150 toneladas diárias
de papel.
Correio doNorte-Sabemosque

a Rigesa irá
consumir lenha, isso não irá pro
vocar a devastação dessa área?

Rigesa' - Não, A Fábrica -de
,

Três Barras, realmen
te, irá produzir vapor e energia '

a partir da lenha, além do que
produzirá queimando óleo com-

-

bustíve l ,ou ainda queímandc
seus próprios resíduos, Embora,
à primeira vl&ta, o volume de
lenha a ser queimado na caldei
ra de forca pareça elevado, ele
será insignificante para Causar

a devsstação dá- cobertura flo- .

'restai de, uma região, uma VI"Z
,

que 4 spenss a madeira que se

corta anualmente, para a expan-
são das áreas de agricultura é
muito mais do que poderá ser

usado pela Fábrícede Três Bar.
ral. E, hoje, eS&8 madeira' é

simplesmente queítnade no csm

po ou deixada lá, apodrecendo.
Deve ser ressaltado ainda que a

. Rigesa usará parte dessa madeira
dura, comum, para também fa
bricar papel e, tão logo se torne
econômico, ela substituirá a le
nha pelo óleo combustível em
SUBS caldeíras,

-

Correio do Norte - V. Sas.
,

afirmaram que
a madeira retirada das planta
ções irá aténder 60% das neces-

-,

sidades, e, de onde virão os

outros 40%?
(conclue DI 28. págiDa)

Após um longo período de

expectativa de mais de 3 lustros,
podemos, enfim, antever o fun
cionamento das fábricas de ce

lulose e de papel da Rige!l8,' no
vizinho Município de Três Barras.

Fspt'culações sobre os já pal
páveis benefícios e sobre possí
veis mconvenientes decorrentes
desse empreendimento, nos le
varam a procurar a Direção da
Fábrica de Três Barras, com

quem realizamos a lentrevista
que agora divulgamos.

. �

Correio do Norte - Onde e

como atua a

Rige ... , .no Brasil?

Rigesa - 1\ -Rigesa, Celulose,
Papel e Embalagens

Ltda ,tem sua sede em Vahnhos,
no Estado de São Paulo, onde
localtzou instalações iodustriais
que produzem atualmente: celu
lose, papel, papelão corrugado,
ceíxes e sacos multifoliados.

Além de SU8S atívídedes nesta
reg;ão de Três Barras, mantém
,ainda escritórios de vendes nas

cídsdes de São Paulo, Rio de
Janeiro, Porto Alegre, Blume
DaU E', recentemente, em Curi
tiba. Poesuí

-

-31 8nos de expe
riência na fabricação de papel
e Ide caixas de papelão ot:lsUiado
operando hoje uma das fábricas
de embalagens mais modernas
d

\ ,

.

a.8 �XlsJentes.
C.ofreio do Norte - E parti

cularmente
,em Seata Catarina?
Rigesa - A Riges.� ao contrário

.

do prccedímento nor-

mal das Indústrras, procurou
antes de tudo, estabelecer suas

reservas de matéria prima e,
para isso desenvolveu, desde
1956, um programa florestal que,
iniciado aateriormente à politica
governamental dos incentivos
fisG.8is, exigiu a aplicação de

grande' volume de recursos hu
manos, materiais e técnicos, na

escolha das espécies -florestais
mais adequadas a esta regrão e

às fIDelidades tndustrtats ; na

determinação de práticas de cul
tivo tais como: tipos de mudas,
preparo ,de 8010, épocas de plan-.
tio, espaçamento e uma série
de outras sobre as quaís.mesmo
09 Orgãos do Governo não dis

punham de ínformeeões na época;
e 'na importação de equipamento
pesado ainda Inexístente no Pais,
a fim de que agora, quando sua

fábrica começasse a produzir,
ela já dispusesse oa maior parte
,de matêrte prima necessária.

Assim, desde 1956, está a Ri
gesa �eaplicando nes�a região
de Santa Cataripa, praticamente
os, resultados obtidos em suas

operações no Brasil, havendo
realizado o plantio de sproxí-

o' nosso Semanário'
Colenda Câma·ra

nos' Anais da
Municipal

o Dobre Vereador, sr. Frederico Haag, apresentou em

nosso Legtslativo, V0toS de congre tulaçôes pelo aniversário do

Correio. do Norte, ocorrido dia 29 último, A respeito, recebemos
do Presidente daquela Casa, o seguinte oficio, que agradecemos
peuhqrados:

'

«Senhor Diretor;
Pé lo presente, 'tenho 8 satisfação de participar que, por

propcsto do Vereador Frederico Hesg, este Poder Legislativo
conSIgnou em seus Anais, voto de congretuleçõ es, ao Jornal cCor

rei� do: Nortes pelo transcurso dia 29 próximo passado, de seu

27. anívereárto de fundação e circulação e, com vasta bagagem
de b.ons serviços prestados à comunidade canoínhense.

.' Aproveito a oportunidade para apresentar os meus pro-
testos de real apreço e distinta consideração.

",
. '(

Atenciosamente'
NIVALDO ROEDER - Presidente da Câmara Municipal:t

Enlace matrimonial'
.

Unem.se hoje, p,elos laços sagrados do matrimônio, os
jovens CLAR.A SIDORAK e ORLANDO FROEHNER,
ela filha da exma. viúvrl Dona Ma,ia de .Lourdes
Kraiiing Sidorak e nossa colega de seroiço, e ele filho
do casal Rodolto e Leopoldina Frõehner residente em
M 'I' D'

"

{l,CZ to tas.'
.

"

Ao jovem '.par; 'nossos cumprimentos com votos de

perenes felicidades.

12 de junho ,:: Dia dos Namorados
Presenteie seu amor

/'

com os lindos e sugestivos CIJ.�TÕES daCONVITE-

As NORMALISTAS 74, têm o prazer de convidar
V. S.a. e Exma. Família, para participarem de um baile a

realízar-se no dia 15 de junho próximo, no Standr Tiro em
Marcilio Dias, que terá início às 22 "horas. Impressora Ouro Verde ttda.

COMPAREÇAM!

limpeza -da 'c-ruade.
-,

"�é<-' c i (i-' li"ue I i "ri-d--a."--'-��
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CORREIO DO NORTE 08-06-1974

A Rigesa em funcionamento comagora
(conclusae da la. lIáglna)

Rlges. - Além do produto dos
desbastes das planta

çõeS próprias, a Rigesa deverá
adquirir madeira de fibra longa,
ou seja, de pinho, de terceiros,
constituida de pontas de pinhei
ros e, prtncípalmente, de resíduos
das serraria's desta região que
assim passBUl a ter suas eficiên
cias aumentadas em muito.

Correio do Norte - Quantos
empregos

seria criados com o funciona
mento da indústria?

Rigesa .;;. A Fébrl�a de Três
Barres foi instalada

com equipamentos modernos que
permítíram um certo nível de

automação, mes ainda assim,
veio criar 30b novos empregos
diretos, para mão de obra espe
cializada, parte dela obtida nesta'
região, através do curso de
treinamento que envolveu mais

. de 750 pessoas interessadas.

Indiretamente, criou .- opor
tunidade d'e trabalho para um

grande número de pessoas que
estão senuo ocupades no corte,
preparação e trllnspotte da ma

deira consumida, além de cauaar

o aumento de funclonártoe do

Departamento Florestal qUI:!, de
220, passará a empreg-r 426
pessoas.
Contando os dependentes, 8

Fábrica está, causando 8 duplí-

cação dos habitantea de Três
Barras.
Correio do N'orte - Como fo-

ram resol
vidos os problemas que esse

aumento de população criou?

Riges. - Os problemas, infe-
lizmente, não estão

resolvidos e, embora os Orgãos
Estaduais e Municipais tenham
se esforçado para sclucíonâ-Ios,
coube à Rigesa fazer despesas
não previstas no programa de

seu empreendimento, ecnstruín-
I do um segundo núcleo residencial
que já conta com 40 unidades,
instalando um novo cabo tele
fônico entre 8 Fábrica e Canot
@8S, construindo aloj ementas
para estadia provisória de fun
cionários, enfim, dispendendo
recursos que poderiam ser apli
cados na atividade industrial.

Devemos ressalver o� esforços
do Sr. Prefetto de Três Barras,
de Autoridades Estaduais e de

Dirigentes, de Õrgãos oficiais
ccmo js COHA3-SC, a CASAN
e outros que estão procurando
realizar obras essenciais à esta

região, como a construção de

maís um núcleo r estdencial, II

'instalação as rede de Iornecí
menta de águe, a construção e

instalação do -Colégto Estadual,
além da construção e melhore
menta das eslra(Jas, linha de'
transmissão de energIa e, pos- '

sivelmente, da Central 'I'elefôní-

ca de Três Barras.
Aióda assim restaria • ser

equecionado e resolvido o pro
blem'a de assistência à saúde
pública.
Correio do Norte - lt sensível

o aumento
da arrecadação' da Prefeitura
local e do movimento comercial
nas praças de Três 'Barras e

Csuotnhas, 'já causados pela',
instah.ção da Fábrica, mas, a

par desses beneficios, crescem

as especuleçõaa sobre lOS passi
veis inconvenientes da po lu tção
dos cursos da é'gua e da atmos
fera da região. especulações que
foram estipuladas com a noticia'
do fechamento, da Fábrica da

Borregeard, no Rio Grande do
Sul. O que há de concreto aobre.o
essunto, com referência à Rigesli?

Rigesa, - A preocupscão em

evitar a poluição do
meio ambiente é, aotelS. de todos,
da prôprrs Rigess.
O Projeto da Fábrica de Trêa

Barras ja inclui um sistema de
\

recuperação aos produtos quí-
micos usados no processo, con�
tituido, prtncípalmente, de mo

derna caldeira de recuperação
e de forno contínuo- de cal que
irão permitir a recupereção
daquetes produtos. Assim, os

resíduos retirados dos digestoru
que processam 8 madeire, spós
serem concentrados" em evspo-

a sua .grande 'Fábrica
radores, 'são queimados como

combustível na : caldeira de re

cuperação, de onde OI produtos
químicos, após serem reatívadce,
voltam ao processo, nos díges
tores. Nada Dobra para ser lan
çado às éguas do Rio Negro.
Mesmo em casos de par.lização
do sistema, para fins de reparos
e limpeza, 08 resíduos não serão
laoçados ao rio" pois, para isso'
foi cavaqo um reservatório que
artnezensrâ esses resíduos até
que o sístems de recuperação
volte a functonar.
Além da preocupação d'e se

evitar poluir os rtos.há a preo
cupação de cunho econômico' de
se reduzir 08 custos do processo.

Correio do Norte - E o cheiro?

Rigesa - A caldeira de recupe-
rscão tnstalada Da,

Fábrica de Três Barras é das
mais modernas e ir-á trabalhar
com um volume de resíduos
,abaixo de SU8 capacidade mas,
mesmo assim, _

haverá algum
cheiro satndo de suas chaminés.
Entretanto, como jfl efirma

mos, a Rtgese foi a primeira a

,se preocupar com o problema
(1a poluição e, para isso, man
teve 8 coleta diária de informa
ções meteorológicas, desde 1958"
localizando sua Fàbrtca em uma

posição de onde os ventos nor

mais, da região, levam o cheiro
em' direção diferente da de Ca.

��. _ Veôde:seOFuscaus� '-_ '

daq�a proíessoraque SÓu�
of a para iraaula. >À,_'/

Quando v. compra um
Fusca usado no seu

'

RevendedorAutorizado
VW, ele lhe é entregue
completamente revisado,
em.condições ideais de
uso e acompanhado de
um Livrete de Serviços

,
Técnicos que lhe dá direito
a duas revisões gratuitas
e à garantia de 2 meses ou
3.000 quilômetros.

.

.

V. sabe a procedência do'
veículo que está comprando.
E na nora de trocar, v.

vai comprovar qU,e um'
.

) Volks 'usado, adquirido no
seu Revendedor

'

Autorizado, obtém sempre
maIor valor de revenda.

Antes de ândar por aí
atrás daquele Fusca da
professora, do padre ou do
médico, venha conversar
conosco.

Revendedor Autorizado
Volkswagen é segurança.

Ramos,
Santa

-

Catariná
1195

Revendedor
Autorizado

, '"1,0,:."

noínhes ou de Três Barras. So
mente em condições especiais é
que o cheiro será sentido �m
Csnotnhes.

'

Correio do Norte - Qual .ser'
a ,arrecadaçAo

de I C M, proporcionada pela
Fábrica?

Rlgesa - A capacidade inicial
da Fábrica de Três

Barras será a de 150 toneladas
de papel por dia que, a preços
atuGis, darão um volume de
faturamento anual de.eproxlma
demente Cr$ 162.000.000,00 que,
por SU8 VfZ, irá exigir o reco:"
lhtmento oe Cr$ 21.060,000,00
de IeM, por ·8no.

) ,

Correio do Norte - O desen-
. .

volvímento
atual do Brasil tem. praticamente,
exigido a nformulação dltodos
os projetos, industriais. A, Rlg�s8
já cogita da expansão de SUaS

ativ·idadu?

Riges. - Sim.
,

A Rtgesa, a foxemplo
de quase todos 08 grandes Gru
pos industriais do Pais, possuí
estudos sobre as possibilidades
de expansão em 'todos os seus

setores d� atividade, prevendo
já, mesmo antes. do inicio do
seu funcíonsmentc, 8 expansão
da, Fébrica de Três Barras que,
a médio prazei, terá sua capaci
dade de produção duplicada e

conttnuarâ expandindo de acordo
com 88 possibilidades do mer

cado e da obtenção de matéria

prima.'
.

U'sando o sábio mecanismo do

FUNDESC, criado pelo Governo
Cs tartnense, desde o inicio da

� produção da Fabrtce 1 de Três
Barres, irá a Rigese acumular
recursoa que s";rão' usados na

írnple.ntação de nova unidade
índustrte), continuando asstm a

contribuir, com, -todss as SU8S

possrbílrdàdes, para 0- desenvol
vim ...nto 'd� nosso País,

P,efei�ura M. de (anoin�;.s
EDITAL I_

A Prefeiturs Municipal �e Ca·
noinbes, 'E�tado de Santa C'tárina,
visando maior facilida.de i melhor
conser va das estradas dó interior
do Município, 'comuni6a 8 todos
os proprietários' �u; possuem
im6véi!l rure is Da necessidáde de
ROÇAREM: ditas prbpr,iedades ao

longo das estr8d8� II}oboicipais. Duma
largura de três m�tros fm ambos
08 lados, no pr8�6 de 40 dias ou

seja, até o dia �O de junho. do

corrente aDO, sendo que os que
não atendereof ao, presente comu

nicado. o servoiço ser.á executado
ii' ,

por est� Mu,lcipalidade e cobraqo
o seus custo �os respectivos faltosos.
Registre.sfl/puhlique-seecumpra,se·
CaDoinlles, 20 de maio de 1974.

Alfredo Ide. Oliveir� Garcindo
P.refelto MUOlc1pal .

Este Edital foi registrado e pu·

bliCIlt,?dO"
DO Deparbmento Admi

nistrat' o, na 'dsta �upr8.

J
'
é Bonifácio Fudado

, iretor Administrativo 1

Carteira de Identidade
, extraviada �'

Silvestre Teod_.st:evicz de
clara que fqi"ex:traviada sua

Carteira�:,.� Identidade, fi

c�g'1-"'� mesma sem 'efeito
por haver requerido a 2.a via.

Não soltem balões!
Os 'balões incendeiam flo,,:
restas e plantações, des
truindo a fauna, causando
a pobreza e, incendeiam
lares matand<;> crianças.

IBDF'-SC
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PREF�ITUR A 'M lJNICI
PAL \DE CANOINHAS

Obr�s concluídàs;
Posto do IB\DF (Convênio) I

Inspetoria do Departamento 'de' Caça fe Pesca
Calçamento a'paralelepípedo no Cemitério�unicipalRevestimento \ Serra do Lucinda I
Revestimento na localidade de Imbuia (B. V(' do Toldo)Iluminação pública a mercúrio

Ilumínação a mercúrio nas Praças Layro Müller
e Osvaldo de Oliveira ,I
Arborização das ruas da cidade (1.0 ano)
Extensão dos cursos do MOBRAL (Convênio)
Extensão dos serviços da CAFASC /(Convênio)
Instalação dá Gurda-Urbana Noturna j (Convêmo)
Calçamento a paralelepípedo do pátio 1a Prefeitura
Pavimentação asf�ltica de sete quaqrr,s '

Revestimento estrada de Valinhos '

Instalação de britador em Valinhos (Díst, F. Schmídt)
- . Iluminação públíca do Distrito de Paula Pereira

Iluminação pública do Dist, de Marcílio Dias (Conv.)
Destacamento agrícola de 286 alqueires

,

Conservação de estradas municipais com construção
.

de novas pontes, pontilhões e boaíros com tubos
Ampliação da Escol� do Alto da Tijuca
Incentivos industriais (doação de tmóveís)
Aquisição de 3 tratores de esteira
Aquisição de 2 motoniveladoras "Huber-Warco"
Aquisição Retro-Escavadeira "Poclaín" ,

Recuperação de todas as máquinas rodoviárias
Recuperação de. camínhões-caçambas

- .Pa vimentação asfáltíca nas Praças Lauro Müller
e Osvaldo de Oliveira

- Computação de dados �,letrlôpicos
- Nova Planta Cadastral

Novo Códígo Tributário
- Aterro no Rio d'Areia de 'CiPla (Díst. Bela V. Toldo)

Revestimento da rua Alv�no Voigt
Revestimento da estrada do Parado

Alárgamento da estrada de Volta Grande (Distrito
de Paula Pereira)
Obelisco na Praça Lauro Müller (Incentivo)
Sinalização da cidade c/instalação de Semáforos novos
Balizaçâo dos logradouros públicos a acrílico

Aquisição de 4 novos caminhões caçambas
Abertura na rua Vene�uela,
Abertura da rua Barão do Rio Branco (prolongamento)

Obrgs em execução: '

,

Rede deAbá"steccimento d'Agua (CQnv. c/G9V. doEstado)
- Alargamento e abertura de novas ruas no J. Esperança
Alargamento da rua São José e vIcmais

- Muro de pedra na Praça Lauro Müller
- Extensão da ilumin�ção públiéa
- Construção do Gin{lsio de Esportes
- Instalação de britador em Santa I"eocádia COistrito
de Paula .�ereira) II

'

Continuação da pavimentação asfáltica da cidade
Muro .de pedras na fachada do Cemitério Municipal

- Abertura de canais de drenagem no Campo d'Agua V.
- Pontes de concreto sobre o rio Agua Verde (duas)
- Escola de alven�ria em Barra Mansa (Dist. Pinheiros)
- E,c'ola de alveQaria em Lageado (Oist Félipe Schmidt)
- Destacamento agrícola
- RevestimentQ em /!.nta Gorda (Dist. Paula Pereira)
- Laboratório de sementes de batatas certificapas(Incent.)
Construção j'do Canoinhas Pal&ce Hotel (Incentivo)
Construção( de ponte na divisa Irineópolis-Canoi
nh!!ls (convênio) "-

Conservação das rodovias mumcIpais
Constr. da estrada deTaquarizal-novas ponte:; e boeiros

- Constr1tção da Garagem da Prefeitura'
- Construção da fabrica de tubos de 1,50
- Revestimento e alargamento da Co.lônia Ouro Vér-
de (Distrito de Bela Vista do Toldo)

I
- Iluminação pública da rua Alvino Voigt(Campo Agua V.)
- Abertura da rua Bolívia com a rua Roberto Elke

Prefeilura
EDITAL

MU'nicipal ,de Canoinhas
DE CONCORRÊ:NCIA 06/74

o Prefeito Municipal de Ca.
noinhas, Estado de Santa Catarin9,
torna público. pata conhecimento
dos intereseados, que fará 'r,alizar
DO dia 20 de junho próximo. às 9
.horae, no Edifício desta Munici-
palidade, Concorrência Pública,
Da forma da, legislação: vígente,

- d b \
di

-

para exeeuçao e o r. e con lçoee
.baixo:

'

1. OBRA: Execução de mito de
obra para: conclusão da estrutura
em coàereéo e execução doa pisos
e arquibancadas do Ginásio de
Esportea - Padrão C - Convênio
entre Governo do Eatado e

\ Pre
feitura Municipal de Canoinhu,
num volume de obra da ordem de:
a) Formas • 60000 m2
b) Ferragem • 1500,00 kg
c) Concreto ".200,00 m3
d) EscAVação normal • 300,OOmS
e) Obaervaçlo: deverito ler forne
cido. igualmente o custo de hora./
homens trabalbadas de: servente,
-pedreiros, cerpinteiroe, armadores,
mestre, 'pata execução de .erviço.
não CODs�'lDtee acima, da ordem
de 500 bora. cada.

2. CONDIÇÕES: 8) Inicio dos
.erviços -15 dias ap69 a expedição \

da� ordero de seeviço e com COD

clusi!o ap6� 90 dias; b) Apresenta·
,ção da razão social da firma.

3. JUtlGAMENTO: Será prq
ceslado

.

tê o dia 21/6/74, reser- ,

vaodo-ee 8 Prefeitura o direito
de _aceitar a que, lhe perecer mais
conveniente, anular total ou par.

N.

I cialment'e a presente concorrência,
sem que caiba aos preponentes o

direito de interpelação de qualquer
espécie. .

Observação: Plantae e outraa
informações poderlIo ser obtidas
no D.V.O. da Prefeitura e no lo�

cal da obra pode,rá 'ser constatada
a situação atual da' mesma.

Canoinhas, 4 de junho d�4.
Alfredo de Oliveira 8arcindo ,

Prefeito Municipal
Visto: Dr. Leone 8relpel

Engenheiro Chefe do D.V.0.

MarlI - Decora�ões
\

,-.-------_-._----,.

Rua Alberto Torres, 93 CURITIBA.PR.

,Vende-se uma Ko no- '

62. Tratar co proprietá- -

rio sr. o 'Dirschnabel. na

RuaAgenorFábio Gomes, 546

�3ã3&�3�â3�rr&rrr3rrr�3r&3r�r5�3�33���
� .,,' ,�

't, Progresso r .x-DeJe-nv,o�m to Motivação: �
t Prefeitura Municipal d� .

has 3
��������s�����������������������������

Tabelionato
Paula S. Carvalho
EDITAL

En,:ontram- s@ em Cartório na

Rua Vidal Ramos, Edificio do
Foruro, para serem prctestados,
OI! 8 e-guintes títulos: .

,

Duplicata nO 005, vencida pm

20.03.74, no v810r de Cr$/364,OO
(Uú<entos e sessenta e quatro
cruzeíros), emftida .

por Posto
Atlantic, contra JOS� WALDE
MIRO STEIDEL.

Duplicatas nO.!! 2176/73 e 4003-
E, vencídes em, c/apresentação
e 10.0574. nos valores de Cr$
'102,95 "(cento e doia cruzeiros e

noventa e cinco centevosj e Cr $
,270,00 (duz-ntos e setenta cru
zetres] respectivamente, a pri
meira de "missão de Basilio Hu
'menhuk & Cla. Ltds.,' e a segun
da de Mallon & Cia, ambas
contra DIONIsIO KU .xt. <Ó.

Por nio ter 'sido passivei
,encontrar os referido8 respon�

,

sáveis, pf<'lo presente os in'timo

para no prazo de três (3) dias
útéis a contar da publlcação
deste jornal cCorreio do Norte», /

virem psgef. ou· dar a8 razões
por que nio o fazem e, ao

mesmo tempo, no caso de nio
ler atendida 'esta intimação, 08

notifiCO do competent� protesto.
Canoinh ,s, 30 de maio de 1974.

PAULA S, CARVALHO-T8b�lii

- ..".

Está aceitando serviços de colocação de PÁPEL'"DE
PAREDE nesta praça. Trabalha com artigos nacíonaís
e estrangeiros. Inf�rmações: com Milton �Humenhuk,
fone__ 145: CANOINHAS-SC.

Vende-se lotes,

Polída Militar , 3.0 .BPM

NOT

"Jan'uário Côrtes"

A

,

Situados na pa.rte maJs.-
alta do \ Campo da_/Ag!la
Verde, com frente: para a

Rua dos Expedicionários e

Rua Alfredo Mélyer.
Tr...atar com o sr. Adolfo

He�er.
-

,

2

,Vende-se

Seja um Soldado di Polf.cia Militur
do Estado de Santa Catarina

Ter bom .estado de sanidade
mental, robustez e aptidão física;
B08 conduta civll e militar.VANTAGENS:

Vencimentos - Adicional por
Tempo de Serviço - Fardamentos
- Calcados - Cursos - Dispensas -

Fértas- Assistência: Médica, Den
tária e

-

Hospitalar.
REQUISITOS NECF.SSARIOS:
Ser brasileiro Dato; Ter n� má
XI:DO '25 'anos de Idade; Ter co
nhecírnentos gerais correspcn
dentes ao curso primârio comple
to; Ser solteiro de. preferência;

. Seja um Policial Militar e proteja
os direitos do povo catarínense,

INFORMAÇOES: Em Canoinhas
no 3 o BP_M, e nas Companhias
de: Porto União, Rio do Sul,
Curitibanos e Lages.
Outral localidades: Nas Delega
cias de Policia.

Iascrjções até 15 de julho de 1974.

Cine Ver a Cruz (O cinema do povo)
I ,A p' R E S E N TA'

HOJ.E, ,\a 20,15bora•• cen,ur. 14 ano.':" progr.� duplo
}.O fllm� Meu leal Companheiro Um achorrl

\ nho líndo para arlDar confusões ... mas que mtgão. �

2.° f.lme: 'IAs Máquln.ns Quentes com �(l)bert
1t

..

edíord. Rápido, áspero, excitante!

umai.te.;rpretaçio, b�,ilhant. num filme espetacular. '.
,

AMANHÃ. a. 13,45 hora. - eensure livre -j em'matinê
Meu LealCompenhelro Um_!!. produyllo Walt Di'lney
em dua••e••õ�.: a. 19,15 e 21,15 hor..! '

Cha'mam-me Aleluia �8tá do ladb certo ..• eltá do
lado errado... está de qualquer lado contando 9.�em lhe dê lucro.

Este filjDe reprlsa segunda. e terçt)·feira às 20 horas.

DIA 12, 4a. feira ••• 20,00 hora. - lenlura 14 ano.
, "Sellão da. Moçaa"

BondUls
I

DIA
\

-

13, '58. feira •.à. 20,00 hóra. t- cen.ura 14 ano.

Aventura em Tumucumaque
A fuga desesperada e o encontro po último refúgio..:

Es�e lUme repri8� sexta-feira às 20 horal.I

SABADO, 15/06, •• 20,00 h • cen.,14 .no. - prog. duplo
1.0 filme: Baguncell'o Arrumadlnho

,

2,° filme: Viva, o Ga�ot6q ProdígiO
Dia 16, domingo. em dual .e••Õe., •• 19,00 � 21.00 h

lI, J I

Nha Barblna, SimpUcio e Sarac'fafm: �RanchoFundo

I Atenção p!lra,o �ovo horário a p�rtir de segunda.feir.: dia 10/6:
de aegunda • lábadó, lellsão if, 20 'horal; Domingo matiaê ia

13,30 horal, à noi", a. 19 e 21 hor... '

-

Cine Jubileu,' O lançador de sucessos
.

� I
,

A P R E S E,N T A
HOIE,Ja. -20,Hi Dora. _,.i. cen.ura l4 ano.

- \... ,.
Os Tigres de Montprac�m c/Ivan Rassimov e

Claudia Oravi. Um �Ume empolgante de aventurai. '

, ,

AMANHÃ, em ".ap�r,." - •• 16 p'(lra. -
Os Tigre, de Montpracem

-

em dual -.ehõe.: a. 19.15 e 21,15 hora. - cen•• 14 àno.

Essa Pequeol\ é uma Pal'�da com Barbara _

Streis8nd e Ryan One!f.l. Uma história de �mor com muitas gar
galhadas. - Es�e film_e reprisa segunda e t�rça-feira às 20 horas

I)ia 12, 4a. feira a. 20,00 hora. - 'l.nlura 1,4 ano.

A Honra do .Dr. GanDoo AClil!ado de sacrificar
uma vida para salrar uma outra.,. Qual seri� a verdade do Dr.
Gannon'? - E8t� fil�e reprlsa guinta e sextaçfeirll, às 20 horas.

"I" \Dia 15, .ábadr� ••• 2:p.00 hora. -, cenl'Va 14 ano.'
. r-t0vldo pelo Odto '.

Dia 16. do�i�g�, em du...ellõe.: .a 19,OO\� 21,00 horae
O Negrl"ho do Pastoreio cOJIl Orfnde Otelo

Atenção pira o horário de inverno do Cine Jubil�u, • iniciar
.egunda.ielra, dia�IO/6: de segunda a sábado a

ser'
sio será à.

2" h; domingo vesperal àll 15,30 h e à noite às 19 e 21 h. '

O Cinema ainda é o melhor e o mais acesslvel divertimento!
Vá sempre e leve seus filhos!

,&
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I LIQUIDIFICADO'RES Walita� Arno, etc. - BICIÇ,LETAS Monark-Bras�il de Ouro - I
I FAQUEIROS 'INOX Hércules -' FOGOES a. Lenha�--e��Q,áS_ -

\ I-
II

'

,
VOCt ENCONTRA PELOS'

,

ME_�_HÓRES' PREÇOS E-
'7

,COt�DIÇOES DE PAGAMENTO NA II

I.O -Eit E L A R · Comércio. �e
.

[Ietro�omésticos lt�a.1
.,. .' .
II RUA VIDAL RAMO� 920 - fONE, 185' C A N o I N H A � - SANTA CAT�RINA II
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••B••••••••••••••••••••••••••

. ', (

Movimento Brasile'iro :de Alfabetizd��O - MOBR&,
•

<,

........_' " ",_,
• ..1'" ", "','

_. _"''''.-
"

1974, Ano da-·er:�ad.i�ação- do Analfabetismo
" •

;"" / 'c,

�nõ� �rEstado ,de Santa' Catarina. "

. i

i'
,

Fotocõp,ias7
Em 'apenas 10 segundos, você' tira FOTOCÓ··
'PIAS, de qualquer documento,. [ornals o�
livros, no 'CARTÓ'RIO O O REGISTRO
C'I V:tL de NEREIDA C. CORTE, no edifício

" '. -' , "
• I;

.....
.

do. FORUM desta cldade..PA,RTICIPEI'
1 b-=====----- ----�--__--__--�

\ ,

.

�
\

REVENJ)EDOR "PARA: TODO NO.RTf: CATARINENSE:
,( ,

Sociedade Industrial e COITlercial' SICOL
'

S. A.
Rua Frei Menandro Kamps, 606 - Telefone, 140

'

-

-

CA N O I N HAS - S. C. (
I

) ,

y. ..
'

\

Jae'ó, João. Car'ar,o '&, (ia: - SIA.
,

A�mblêia Geral Ordinária
E O I T A f\ O E 'C O N'V O C A ç AJ)

! Ficam convoclI...dos os senhores acionistas d�ata#Socie
dade com sede na R'Q8 CeI. Albuquerque n.O, 93'6; em Canoí

nh8s.�C. par. a 'AsseàílQléla Geral Ord�'OA,ria'''a realizar-se no

dia 30 Qe junho de 19:7-4, às 10 ho,ra's,> no escritório da
indústria, para delíberarem, sobre fe"seguinte ).,
,\

O R D E ��"O D I A: \,
1.0 - Apresentaçilo, dlts2utÍSão \e aprovação .do balanço .e

demais contas cÓÍ're,spond�t!l,tes ao exercido de 1973 e .

parecer do /Ç�8elho Fiscal. '\�' ',,,

..&� '\, '

2.° - Fixação d.osnonorário8 da diretoria/para o exercíclo de 1974.
",,1' ,I

.

-t,

3.° - Outro,s"'suuntos de interesse da ,8d�iedade. '

,,({l' , ,
'

AVIS_st. Acham-se à disposição dos senheres eclonistal!l na

.Jt sede da Sociedade, os documentos a q�e se refere/
, o art. 99., do Decreto-I, .._l n.? 2627 de 26-11-1940.

Canotnhas, 22 de maío de -1974. �

�
,

2. FRANCISCO CARARO • Diretor

I

'Dra. loé Walkyria Natividade, Seleme
� Cirurgiã Dentls.a� /' >.,

e I c OOSS89159/DEP,
.Ó:

Clíntcs dentária' de senhoras e crianças. _

� ;�"
,,' Especialização em Odontopedíetrfa,

Bora marcada
'

_,/". 'Pr.� LaIUO Müller, 494 -:. FÔDe, 369,

Serviço i�8tantâneo e perieitct.'
, ''''

>,

Instalação,moderrrísaims ,

Prccuré no escritó,rió de Oerby Carlol

'Uili�a,�n, na Praça Lau;'o Müller, 251
'

",'
_,
',\ '-, I

�NOíNH'AS _) Santa Catari�a \
.- "

. ). , ,

,
'

"..

S3
"
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CORREIO 1)0 NORTE 08.06.1974

INSTITUTO '. BR ASILEIRO DE DESEN VOLVIMENTO
" '

(

,Portaria N_ 3.978 - DE/MPor1i)ria N_ ,3_9�5 - DEM
" o Presidente do Instituto Brasileiro de

Desenvolvimento Florestal, no uso das atri
buições que lhe são conferidas no inciso lI,
do artigo 23, do Regimento aprovado pelo D�
ereto n.? 62.018, de ,29 de dezembro de 19tH, e,

Considerando a recomendação da CER
MATE, aprovada em sua' reunião de 11 de

março último, na cidade de Porto Alegre-Bê.,

}{'ESOLVE:

Art. í.o - É fixado o período entre 1. o

de, maio e 30 de setembro, para a colheíta de'

erva-maté, safra 1974, nos Estados do Paraná
e Santa Catarina..

Art. 2.o-Esta Portaria entra em vigor nes
ta data, revogadas as disposições' e� C?ntrário.

/

�(;)''''de Janeiro, 03 de abril de 1974.

/";.iJ ..a)' - Pau!o Azevedo B'erut'ti
. - Presíuente

o' .Presídente .do Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Florestal, no uso das atríbuí-'
ções que lhe são conferidas no inciso' II, do
artigo 23, do Regimento aprovedo pelo Decreto
n.? 62.018, de 29 de dezembro de 1967, e,

Considerando a' recomendação da CER
MATE, aprovada> em sua reunião de 11 de
março último, de melhor remuneração ao pro
dutor, face a maior rentabílídade de produtos

-

, agrícolas,
RESOLVE:,

,

I'" ,

Art. 1.0 - É - fixado em �Cr$ 1,20 (um
cruzeiro e vinte centavos), por 'quilo, o preço
mínimo da' erva-mate caaeheada, sidra 1974, pro
duzida nos Estados do Paraná e Santa Catarina.

Art. 2.0 ,... O preço mínimo de que trata
o artigo anterior entende-se, posto em Curíti-.
ba QU Mêlfra.

Art. 3.0

Merhy Seleme &' (ia. Ltda.
.

,
.

Rua Pa�la ,Perefra, 735' - Telefbne: 365 e 366 - Caixa Postal, 220 - Canolnhas
/

I

FLORESTAL
preço é o fixado nas bases do Art. 1.0, dedu
zidas as despesas de transporte entre as loca
lidades de aquisição e' um dos pontos de refe
rêncía citados no artigo anterior.

Art. 4.0 - Esta Portaria entra em vigor nesta
data,' revogadas as disposições .em contrâlio.

-Bío de Janeiro,,03 de abril dê 1974.

a)' 'Paulo Azevedo Berutt,i,,·
r Presidente2

IdentidadeCarteira de
extraviada

Silvestre Teodorevícz declara que' foi ex-
travíada sua Carteira de Identidade

" ,

o.

efeit
'

requerido ,a

iuuho de 1974 .era realizada a eleição para a comp tição
ds ,I?jrflto�ia, Comelho F�c8r e Delegado. Heprese

f aDt�.
80

CODtelh�1I Federação dOI Trabalhad,orel/li/Rufall
de Siiúta Cef rina, bem como a de leUI respectivoa í6plentel,
Iicendo eb<::rto o prazo de 15 (quínse) dia. par�/.(j. regilt�ol
da. chapaa 0\ Seeretecia, ii,u.e cor.r�ra Ir prl'rti,t""da' data
dell.ta PU�li.C8Çã.o\ tudo de 8cordo_com o a,��igo 64 da Por
taria MIDJ.teflal'\ 0,° "'0, .de 2� dit J�DeIrO de 1965. A.
chapai dllverã.o Ii'�r ,..egil�f8d8� em' "ep8rad�, ��ódo, uma
para OI ca'odldat'JI., à Direteria e ,(:!oOle'JJ'\ Fiscel, com'

OI leUI reepectivos \_uplente. e oifira pus OI Delegado.
Hepresectentee para dI Conselho ;r(:ía Federação e leOI

auprentee, facultada, 8 )�e8igo8çãq' de fucaie.D8'8 ielp�c.tivalÍ
cbepae (§ 5:° do ert., n\ de Pp-rtafis o o 4Q). O.' requeri
meotos para '01 regiltró. il� chóp81 deverão tllf apnleotB.
dp. ,08, Secretaria. em"'t��.! vial, enioado. por :lodoi aí
chodidatc,., pelloel'meote, �r(ío lendo -permitida pera tal
registro .. outorga de procur8ç�o, devendo ler apreseotÍldo.
todo,'· OI tt'quili:to, cootj,{jo,1 'qo paragrafo LO do ,art,,l1
da citada' Portada. O re«l'úerime6�o, acompanhado .de todo.
,OI dado. e, dcoúmeutoa l'xigitlol pQra o registro, lera diri
gido 80 P�e�idfot.� do �iDdieQtot'pódeodo eue requerimecto

" .' )' r \ � ,

ler ellJOado 'pl,r qualquer dOI candidstoe eomponentee da
chapa, A, Secretarra, da Ent:í(Jade. õ'o expediente normal,

> _. , " '-'
'

fornecera ,'maiqÍ'el. çÍetalhel aOI ioterelladoli, echaadrf••e
" \ -, ,. '\

' ',_.

fi�ldo, n� -sede do Siodic,ato, a relação <\0 que __,é obrigaté-
tio' para, o citado ,!}�gi�tro. COlO não leia \Qbtido o' quorum

,em, primeire -: i,f.�a jcoovocada nova eleição \�p pr(!zo de' 15
'(qUlnz'e)' dial, cou} fi presença mínima de 5Q% (eloqüente '

.por cento) d.o., e'ftociadól io,c,ritol., E. não qO{l.:eguiodo o

coeficieut», Rerá frita 8 terceira convocação de.lI'\r� ,do' prezo
de 10 (dez) di8�J com 8 presença mínima de 40% (qu.areota
por-ceoto) pó. {ollúci8d61 insceito •. Pare tanto, 4cllm cou
vocadol !Ulde lia todos 08 8uociarlOl da Eutidade, A,. elei
çõel mão re�;Úzllda. (181 8 (oito] à. 18 (dezoito) hora. de,
cada dia. ? '

.

VG/C8�o�oh8. (SC), 24' de abril de, 1974.
3 EDMAR G. PADILHA Presideute

(
Pre feitura' Múnidpal de C'anoinhas

Aviso impertente ,��
A Prt>f,.iture. Mumctpal de C�()M1ias, ES-I

tsdo de Santo Catsrio9, 8vis'�a""lódos os Inte
ressados em spículture, ct��ç'ã(! de I! belhas, que
8 Cootd!!Dadoria, do ,�ot:rYeoto 8 Produção. Orgão
vinculado à Secr,etiíria, da Agricultura, que
cuida do ramor fará realizar um Curso de

. '<" -,' -', ,

Espacializ!õção' sobre o às�unto, de 15 de outu-
bro a 11 ,�ove�bro próximos, em Florianópolis •

. Assim, os intere!>sados 'em
_
melhorar seus'

c0t!,{jml!ntos no rsmo, dev,l!m procurar �8t8
M Icipl;llidad@, no �l'riodo, �8 tarde, a�im .de

r, ebf:!rem melhores Infúrmaçoes a respeIto.
CaDoinhas, maio de 1974. .' 3

C A ,.ç A D O R E SI,
O ,Ins,titut0 Brasileiro de Desenvolvimento
'Florestai; �xc-epcionalmente'vem per�itindo
a continuidade do tradiçi!onal esporte ,da

, caça. E�pera, assim, q'lle' essa' ativ,idade séj'a
exercida, em Santa Catarina, rigorosamente
dentro da disciplina da Portaria baixada
pela Delegacia Estadual do IBDF .

•BDF-Se
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ANI VERSARIAM-SE"
Amanhã: a senhorita Lili

Marlene Michel; as meninas:
Nadva Regina filha do sr,

Luiz Packer e Siomara Daoine
filha do sr. Nivaldo Damaso.
Dia 10: a senhorita Lueia

M:J"ga,ei Wrubleski; o invem
José Nascimento; (JS meninos:

João Alberto filho do Sr. João
Sczygiel e Luiz Amilton filho
do sr. Oswaldo Sorg.
Dia 11: o sr. Dr. Aroldo

Carneiro de Carvalho; o jo
vem aabr�el El- Koubú; as

garotas: Viviane filha .tlo sr.

Alcides Schumacher, Sueli
filha do sr. R.aimundo PI(!i�sler
e Rosemary fi'lha do senhor
Carlos Metz
'. Dia 12: a sra da. Marguid
esposa .do sr. Oswaldo Sorg;
o sr. Affonso Schroeder; a

srta. Marilete Szczygiel.
'

Dia 13: oS srs:
I

Antonio
K(�rvat e Antonio Melo, resi
dente em Paula

-

Pere;Ta; a

s1la. Marli Ta'cheski,. resi.
dente em Paula Pereira; os '

jovens: Antonio Sérgio Borges
da Silva e R.oberto Rosa; o

menino Antonio Carlos ,'ilho
do sr. Reinaldo Crestani.
Dia 14: o sr. Luiz Valér_io

Silva;, a srta. Martha C,istina
W isniewski.
Aos aniversariantes nossos

melhores cumprimentos.
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� Este ano é você quem vai levantàr o Caneco da 'Cópa �'
m Na Loja ,MERHY SELEME & '·eIA. LTDA.- você compra um fogão m
! a gás "Geral" e leva de graça como brinde, 4 belíssimos Canecos de Chopp. !
ae '

,

'

,'., &D
11 Um présente de MERHY SELEM,E'& elA. LTOA. 3 seus clientes. m

g .

Rua Paula Pere.ira, 7�5 - Tel. 385 e 366 - C A-N O I N H A S - Santa Catarina
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Notícias de

1.0 Tenente Osvaldo
,Conrado Narloch
Dia 28 do p.p, esteve em Papanduva
o 1.0 Tenente sr. Osvaldo Conrado'
Nárloch, Delegado da ia.é Delegacia
do Serviço Militar sediada em Canoi-
nhas. A finalidade foi inspecionar a Eacreven:
Junta de Serviço Militar. Após um Eameraldino M. Almeida
minucioso trabalho especifico na :.- _

. mencionada repartícão do Serviço
Militar, S 8a. eoncluíu por julgar que os trabalhos se encontram
plenamente em dia e rigorosamente em ordem. O ilustre represen
tante das Forças Armadas, regressou no mesmo dia' a Oanoinhaa
onde é Delegado da 13a. Delegacia do Serviço Militar.

Cooperação mútua entre Prefeitos
Ainda está viva na memória de todos os brasileiros a idéia do

ex-Presidente Garrastazu Médici, do MUTIRÃO que toi realizado em

quase a totalidade do território brasileiro, trazendo reais benefícios
à comunidade nacional. Agora os Prefeitos srs. AJoiRio Partala, por
Papanduva e Odilon Davet, por Major Vieira, deram prosseguimento
80 Mutirão (ou muxirum) e os resultados já estão palpáveis. Assim,
os municípios de menos recursos e relativa possíbíhdades vão avan

çando em busca de evolução e progresso. Realmente uma aímpatíea ,

e patriótica atitude que deveria ser posta em prática 'por outros
municipios brasileiros.

Oficina Auto Mecânica de Cláudio Novak
Colaborando com o crescente progresso do município, vem de

ser instalada na Rua Nereu Ramos, uma moderna e bem equipada
oficina mecãníca em geral. O responsável pela mesma é o sr. Olàudlo
Novak, competente técnico em mecânica geral e já com longos anos
de experiência. A mesma tem em estoque variado sortimento de
peças e acessôrios, Inclusive serviços especializados de encanamén
tos, etc. Portanto, os proprietários rte veículos agora não vão esperar
para que seja atendido na sua pretenção de vistoria em seu veículo.
Por outro lado, a oficina conta com um técnico para reparos em

Tratores, o que aliás o município conta com grande quantidade de
viaturas dessa natureza.

Ministro nega novo aumento para gasolina
o Ministro das Minas e Energia, sr, Shlgeaki Ueki, revelou em

-;

Silo Paulo que "a curto e médio prazo está afastada qualquer hipó
tese de novo aumento nos preços da gasolina." O Ministro insistiu
na atírtnação de que "todos podem ficar tranquilos pois não se co

gita de novo aumento para li gasóltna,' mas voltou a pedir que
"todos devem eeonomízar gasolina, medida necessária ao beneficio
geral." Disse que 80 por cento do petróleo consumldo pelo Brasil
lião importados e isto representa um grande sacrifício para o pais,
dai a necessidade de se ec�nomizar combustível. (Gazeta do Povo)

Eletrônica Guairacá
Recentemente foi instalada na Rua Tte. Ary Rauen n." 847 a

Eletrônica Guaíraeá, de propriedade de Maria K. Ribeiro. A moderna
casa .na sua Iunção especifica está em condições de atender com

presteza consertos e reformas de rádios; televisores, toca-discos,
gravadores, amplificadores de som; etc., dando garantia na reposição
de peçaseventuãlmente substituídas. Assim a cidade conta com mail
uma casa especíalízade em artigos eletrônicos, justificando o que
sempre tem se- dito que, Papanduva está crescendo e jamais sofrerá
solução de continuidade.

Geisel ina4gura Microondas
�'Esta obra não é de meu governo, é do governo brasíleiro.tO

-governo Médici e o governo Geisel são um só, porque são govemos
da Revolução". Gom -estas palavras ditas, ao governador Alberto
Silva, o presidente Ernesto Geisel inaugurou .0 sistema de microondas
do Piauí; através de uma ligação direta entre o Palácio do Planalto
e o Palácio Governamental 'em Teresina. (Gazeta do Povo)

, Nascimento
.

Encontra-se em festa o lar do casal. sr, Miguel (Elfal Matíoskí,
com o nascimento de um lindo garoto ocorrído dia 28 p. p. na Ma
ternidade de Rio Negro-Pr., o qual receberá nal Pia Batismal o nome
de lOLMAR MIGUEL. A coluna felicita os pais pelo feliz evento, 1i0

lolmar fellcida.des.
.

Passarela da Sociedade
Dia 10' do cÔl'rente quem estará festejando idade nova é a sra.

Juvelina G. Costa de Almeida, virtuosa esposa do sr' ·João Almdida,
, fazendeiro_aqui 'residente. A aniverssriante-shra. r_nuito �elicitad8 na
sua festiva data. por suas amigas e admiradorlis.
* VERA LUCIA. Dil:!. ,u completando mais um feliz aniversário a:
inteligente garota Vera Lucia, dileta filha do casal sr. Mode!lto
(Silvia) Hirtb,. A Verinha receberá os cumprimentos em sua resi
dência onde serão recepcionados os presentes.
* TANIA MARA. Acontecerá dia 12 a passagem de niver da linda
garotinha Tjl.uia. Mara, filha do distinto casaL sr Jorge (Marise) Ve
cke.rle, ele Diretor da 80u�a Cruz. Os cumprimentos pontificarão em
alto estilo para a aniversariante na cidade de Blllmeuau, onde reside.
* Dia 13 do corrente estará festejando idade nova ó sr. José An
tonio Correia, MO, Agente dos Correios e Telégrafos de nossa cidade.
Pessoa muito estimada pela sua grande amizade que desfruta, rece
berá os mais acalorados abraços e felicitações no seu festivo dia.
* Também na mesma data completando mals um ano de vida -o sr.
Antonio Greffln"chefe de numerosa famitia, cidadão pacato e humilde
na sua bondade, no dia de seu Santo protetor, Santo Antonio, rece
berá as mais justas e merecidas manifestações de amizade e carinho,

UM POR SEMANA - VIDA: A vida não se apresenta de modo
algum como 'um mimo que nos é dado a gozar, mas aates um

dever, uma tarefa que teJ,D. d'e ser cumprida' à força de trabalho ...
.

I (SCHGPENHf\UER)
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extraviada
Silvestre Teodorovicz de

clara que foi extraviada suá
Carteira de Identidade. fi
cando. a mesma sem efeito

,p"haver requerido a 2.a via.
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NOTAS ESPAR,SAS- -

o Banco do Brasil acaba de I
.

Esteve em n08S8 cid'ade, 8

autorizar o BESC, Banco dó. serviço do Ministério da Agei
Est&9.0 de Santa Catartne, a cultura, o engenhetro agrônomo
instalar um Posto de' Serviço no Dr. Htperídes Farias.
víztnho munícípío de Três Bar- x x ]L

ras. O aludido Poato deverá O Banco Nacíonal de Habite-
funcionar nas dependêncras da ç�o acaba de autcrtzsr' grande
Prefeitura Municiptrl. fin8nci8m�nto destinado a Jn;e.�>

x x x Ihortas no NÚcleo da, COHAB,
O engenhetro Dr. Alfredo ,·no bairro do Frigoftfico e 88fal-.

Scultetus viajou à Europa, scom- tamento até, 'o local" partindo
panhado de sua exms. �spo8a, da R9,.&:'Roberto Ehlke.
devendo visitar vár�o8 paf.ses .do __;,A// x. x x

velho mundo, ínclustve 8881stind9-/' O industrial sr. Estl'fano Wru
alguos Jogos. do Brastl dU�l'lte bleakl, também participando do
a, Copa. / atual desenvolvimento de nOSS8

X
.

x �/ cidade, iniciou a construção, na
A filial das Lp.jiís Susín, com Rua Vidal Ramos, de um bonito

matriz fim MIl-frá, foi Inaugurada" edifício, destinado a epsrtamen
!!8�ado Úl�riío, na Praça Lauro tos e, lojas.
Muller. ' x x x -

Neste número. estamos plJ'bH
cando uma completa reportagem,
entrevlsta, eizendo tudo sobre
o grande complexo índustrtsl
da Rtgesa, tmplantado no vizi
nho munícípiode T. Barras e.sua
in; portâncrs psre a nossa re,gião.

x x x

O sr, Hugo Peixoto já tem
em mãos o projeto para a aID.

plíscão do conhecido e tradleío-
-

.

nal Hotel Scholtz.
x x x

Pela Taça Governador Colombo
Machado' Salles, terminado o

turno, tivemQ��guinte elas- ..

sific&çfftÇ-afGfa o clássico dOI
élássiéos da cidade, Santa Cruz
e São

.

Bernardo, que jogam
amanhã no, Municipal. Em pri
meiros: Santa Cruz e Pery de
Mdn,' com 2 pontos perdtdos,
dois empates, em 2.°, São Ber
nardo com 4; em 3.°, Operário
e Continental de Rio Negrinho,
com 5 e em último o Botafogo,
com 10: Vamos todos, mínha
gente. prestigiar o grande elas
sico de amanhã.

Domingo último, em nOSS8
cidade, o Botafogo jogando de

igual pua igual, com mais chan
ces de marcar, foi derrotado pelo
Operárto de Mlifra por 1 a O,
enquento que em Msfralo Pery .

não foi além de" empate de 1 a

1 com o Continental de Rio
Negrinho. Aproveitando 8 folga-,
o Saotá Cruz excurstonou a São
Mateus, onda foi abatido pelo
A tlético local por 3 a 2.

x x x

firme Dambrosk! já 8e íns
lsndo na área tndustrtsl do

Campo da Agua Verde.
c
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Dia 'dos Nemcredos
�. 12 de junho �
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Present.es -que agradam
ERLITA
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ii . revisados pronta e.ntrega: SE
.. para ••

F. Marca Ano· !!
Ü O 1800 G L 1973!!-ii '. odge .

ran uxo 55
li Dodge Dart Gran Coupê 1973 ii
n Dodge Charger RIT 1.912 D
n Dodge' Dart 4 portas 1970 ii
ii Carrlloneta, Chevrolet ,1971 ii
H Volkswagén Sedan 1962 ii
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" n

li MERHY SELEME & CI'A. LTOA. lifi Revendedor Autorizado Chrysler <:io Brasil 5:
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