
Um livro de ENÉAS ATHANÁZIO:

«O Peão Negro»
Alvir Riesemberg

,

Os campos que, entreco�tados por largos tratos de florestas, se e.stendem.do Paraná ao RIO Grande do Sul, ao ocidente daCordilheira Marítima, são regiões de rara beleza. Não constituemchapadas monótonas de horizontes retilíneos, mas ondeiam em coxtthas s�cesslvas, em lineamento fi vivos e variados. Varia é tambéma proieçao da fl�ra da superfície movimentada: aqui, a espichar-seda floresta clrcuniacente, avança sobre o estendal verde das gramíneasuma ponta densa de mato; ali, no fundo das eanhadas, a protegera nascente dos arroios bulhentos, espaíha-se a mancha verde escura dos capões; e além, por largas extenções, a vegetação se dis-persa em savanas ralas. '

, Na vasta superfície desnuda o vento rola sem pelas' e nos!I0rlzontes dilatados a vista vara fundo o espaço. O corpo se enri
]a e a alma se derrame livremente.

,

Sobre esta paisagem formosa desenvolveu-se uma socieda-de de caracter�sticas Interessantes. Além do campo. que condícíonou a. pestorícía com se�8 «modus vivendi» todo peculiar, a distância .fol fator Importantíssímo na sua gênese. O sentimento de posseapõía-se largo e forte, na extenção dominada e o sentimento demando brota naturalmente da vastidão da propriedade. Estes elementos fun�amentals teceram estruturas Individuais e sociais peculiares.O ,patrIarca, o déspota, o chefe politico encontraram condiçõesde expansão naquele melo. "

Qua��o as cidades plantadas na extenção imensa, vieram
organizar polítícamente aquelas populações desatadas estes elementos influiram fortemente na sua estruturação, dando-lhes feiçõesInteressantes.' -

, ; Todavia, restringem-se cada vez mais as áreas de campodestinadas à pecuária com o desenvolvimento crescente da agricultura na região e os, núcleos urbanos se expandem progressivamente em indústria e comércio. A própria pecuária toma novos rumos.
•

É, pois, tod.a uma cultura que se transforma. Urge fixá-IR
na títeretura brasíleíra, nos seus lineamentos primitivos e nas peculiaridades de suas vtvêncías; os seus tipos humanos devem ser
pintados pelos que ainda podem fazê-lo ao vivo, aflm de completarem seus detalhes, no,quadro da história nacional, o' grande mosaíco
brasileiro.

'

ENÉAS ATHANÁZIO descende de fazendeiros do planaltocatarinense e viveu suficIentemente a vida pastoril para poder realizar esta tarefa,. preenchendo os claros ainda existentes
neste setor da literatura de Santa Catarina, onde ainda são raros
os trabalhos neste sentido. E foi o que ele fez, com muito talento,
em seu livro - «O Peão Negro».

«O Peão Negro» é uma série de dez contos tecidos com .oa
elementos da cultura pecuária' e agradavelmente escritos. Os seus
personagens resumem as características do tipo regional e, agemdentro daquela vivência vigorosa. Observador a;guto, o autor soube
Apanhar, com propriedade e graça modos pessoais que caracterizam,
sobre o padrão geral, curiosas expressões, humanas, evítandc desta
forma, a monotonia da vida comum. A teimosia de Nho Rico e 8S
turras do Major Líca acabam incisivamente o perfllamento daquelas
figuras e dão movimento ao cenário social.

Certos episódios, como as eleições de São Simão e as cor
ridas de cavalo e certos hábitos como o chimarrão matutino na
varanda das casas, retratam com fidelidade a vida regional. As ci
dades campesinas, que o progresso já vai tumultuando, aínda apare
cem tranquilas e dorminhocas ao sol - documento, vivo de dias
que já se vão. '

_
O regionalismo, visto por este ângulo, não significa v�s

guelra patriótica, porque se prende fortemente ao complexo nacio
nal, como um 'fio de colorido próprio daquele tecido de culturas de
que falava João Ribeiro.

ENÉAS ATHANAzIO escreveu um belo l1vro, realizando ao
mesmo tempo um trabalho útil à literatura catarinense e nacional.

(Tranerito, do �ornal «Traço de Uniio», de
Porto União da Vitória, 20/07/74).
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FORMANDOS
CANOINHENSES

Rf'gistramo!"
-

também com

satisfação, -mais os seguintes
formandos, pela Fundação Fa
culdade de Filosofis, Cíências e

Letras, da vizinha' cidade de
União da Vitória, Paraná:

CURSO DE LETRAS
Inglês - Màrli Josefina Lemos
Wiese, Norma Seleme Wiese,
Nair EDely Dallanhol Coutinho
e Vera Lúcia. Stulzer Lopes.
CUR.SO DE GEOGRAFIA
GerSOD Irandír Kohler - Orador,
Lení Leandro - Carvalho, Maria
Tereza Isphaír Kovalchuk e

Terezínha Seleme..
CURSO DE PEDAGVGIA

ADa MarciDichem, EveliDa
Schoroeder Buscker, Flérides
Italte Beltoní Bitencourt, Firmi
Da Cassimira de Paula e SIlva,
Tereza Favaretto 'e EliaDe
JJIacinelli.
CURSO DE HISTORIA
Judith de Oliveira Kresztnskí,
Maria Salete Sachwech e Maria
Emely Koneski,

O Pareninfo da turma foi o

Prefeito de União da Vitória, o

eanoínhense dr. ALCIDES FER
NANDES ,LUIZ, que na sua

bonita oração, bastante aplau
dida, disse que também se for-

,

mara pela mesma Faculdade, há
dez aD9S. Alcides, segundo ín-

, formes de todos, fui pródigo Da

hospitalidade aos seus cODter-'
râoeos, oferecendo uma grande
churrascada a todos os forman
dos - da aludida Faculdade, no
Baú Clube de Campo de Uoião
da Vitória, sendo que as solem
dsdes de formatura foram rea

lizadas no Clube Concórdia, de
Porto-UDião.

A todos, nOS80S cumprimentos.

Quem é Notícia (QEN)
Quem comprou casa com financiamento doe agentes finan
ceiros do BNH, vai receber de volta com correção monetá
ria, dez por cento do valor das prestações pagas durante
1974. O benefício será mantido em 1975. A regulamentação
foi aprovada pela Administração do BNH. O pagamento dos
10%, será efetuado em março.

x X X
A melhor noticia de 1974 foi a descoberta de dois' grandes
poços petrolíferos na cidade de Campos, Estado do Rio de
Janeiro. O último poço revelou uma, produção média de
1.550 barris por dia e está numa' profundidade de 3.150 me
tros. Não está muito longe. a independência nacional no se
tor petrolífero, reunindo toda a produção brasileira, os pai
ses da América querem até pagar adiantadamente e firmar
contratos com o Brasil para o fornecimento de petróleo
mesmo para o futuro. É realmente a melhor notícia para
este inicio dê ano.

. .X X �
,

O Prefeito Alfredo de Oliveira Garcindo, está reunindo do
cumentação para o financiamento de Cr$ 3.00_0,000,00, para a

construção da estação rodoviária e plano viário. Jâ autori
zado pelo Senado a contrair a divida, resgatável em 6 anos
com um ano de carência, o requerimento foi encaminhado
ao Banco Central da República em 1973. A solução se deu
em novembro de 1974.

X X X
Canoinhas que em 1974 foi o Municipio que mais obras pú
blicas realizou e que foi classificado o número um entre
197, foi o único de Santa Catarina que .teve o pedido de
financiamento para construção de uma rodoviária, homolo
gado pelo Senado da República.

, X X X
Até o fim do corrente mês deverá estar concluido o aterro
da rua Caetano- Costa que liga a futura SC-21. A ponte de
concreto armado já está pronta. Obra da Prefeitura de Ca
noinhas, revela coragem da atual' administração municipal.
Aterro e ponte estão orçados em Cr$ 350.000,00.

X X X
Eleva-se a 8.922 o número de estabelecimentos indústriais
apurados pelo Cadastro Industrial de Santa Catarina, envol
vendo um total de 152.312 pessoas empregadas, das quais107 mil integram 304 empresas com mais de 100 operários e
7.458 trabalham em indústrias com menos de 11) operários.
Segundo o Cadastro, cs setores mais representívos da in
dústria catarinense são a têxtil, com al.506 empregados;
madereiro, com 3l.126 trabalhadores; alimentar, com 18.702;
minerais não metálicos com 14. 224; e-metalurgia" com
12.029 operários. Canoínhas participa desse Cadastro com
4.689 trabalhadores em todos os setores.

emCoral Canoinhense
Corais, realiza.do

I

conquista l_°' lugar
em POEto Uniã.o da

concurso ,-de
23�lt-74

Sob o patrocínio do Oolégío Estadual Túlio de
FraDça de União da Vitória_, realizou-se nas «Gême
as do Iguaçú>, o Segundo Concurso de Cor�is .do
Vale do Iguaçú, no qusffoí aclamado em prrmeiro
lugar o Coral Canoinhense, que participou do cer

tame' dessa natureza, pela 1.a vez em sua existência,
vencendo outros quatro fortes concorrentes.

Por se tratar de acontecimento cultural que
veio uma vez mais eDaltecer 'e propagar com �U8

vitória o nome de CaDoiDhas, passamos a relatar

aqui, para conhecímento do público e dos ama�tes
da arte musical, alguns pormenores do que fOI o

concurso, seu regulamento, números apresentados,
componentes do Coral, prêmios recebidos, etc.

O Concurso de Corais do Vale do Igusçú, é

regido por um regulamento, cujos ,pri��ipais iteD�
transcrevemos para 011 arquivos oos, I.Dteressados.
Tem por fínalídade o incentivo da, musice de Co
rais do Vale' do Iguaçú e será realtzado .aDualmeDte
em União da Vitória ou em uma das cI�ades pa�
tícípantes, podendo se inscrever os C�rals das CI

dades de UDião da Vitória e Porto União, além d�s
cODvidadas em número compatível com ai cODdl
ções fiDaD�eiras da entidlóde patrocinadora.

Os corais participaDtes executarAo �aDtos,
obrigatoriamente «à capella», de duas ou mail .vo
zes, de qUBlquf'r gênero, st'indo no. eDtaDto obrIga
tório, ao menos um do folclore DaclOnal·.O CODcur-

10 será julgado por cinco membros con�ldados pel.o
Colégio patrociDador, que possuam notóriOS CODhecI
meDtos musicais, cujo juri levará e� cODt� os, se

guintes aspectos: 1 _ AflDação, 2 - �I�çã.o, 3 - rItmo,
4 _ emissão, 5 _ interpretaçAo, 6 - dl�amlca de con

JUDtO, 7 • �omogeneidade e m.le�bIhdade do COD

junto e, 8 _ obedIência à regênCia, sendo que os

aspectos 1,2 e 3, terão peso 2 e os demais, peso 1; poden
do a comissão julgadora levar em consideração ou-

- tros aspectos. Cada membro do juri atribuirá a ca
da coral, sobre cada aspecto, notas de z-ero a, dez.
O juri functonará não em mesa conjunta mas em

meses índívíduaís e separadas, distribuidas DO audi
tório, sem comunicação entre si.

-

Aos três primeiros colocados será conferido
um troféu e aos membros do primeiro colocado e

seu regente, uma medalha individual, além da sn

trega da Teça Rotativa, que ficará em poder do
primeiro colocado até o próximo CODCUrsO e será
entregue definitivamente ao coral que, em três con
cursos coosecutivos ou Dão, obtiver o primeiro lugar.

Da apresentação; Participaram do concurso, os

seguintes corais, em ordem crescente de classifica
ção pelo [urí; Corel da Igreja Adventista do 7.° Dia
de U. da _Vitória, que apresentou Luar do Sertão,
a 4 v. mistas, de Catulo da Paixão Cearense e arr.
de E. Braga, Ele, 4' v. mistas, de Richar MullsD e

Jack- Rlchards, arr. de Alfred Reed e Grande é
Jeová, o Soberano dos Céus, 4 v. mistas, arr.
de C H.G., cODquistaDdo 348 pODtOE'. Coral do Colé
gio Estadual Tulio de FraDça de U. da Vitória, que
caDtou Hino à Noite, de L. van Beethoven, Lucra
na, de PauliDho Tapajós, arr. F. Cesar LeiniDg e

Os Céus Proclamam, de L. vaD BeethcveD, todos
a 4 vozes mistas cODquistaDdo 390 pODtOS. Coral da
Igreja EvaDgélica LutheraDa de P. UniAo, que -caD
tou Adeus' Sarita, de S. Rod .. igues e B. Toledo,
arr. S. Friedburg, Voarido nas Asas da Aguia,
de F. Hansler e Es I.ggin Nacht und Graus die
Erde, de H. G. Negali e George GessDer, todos 8
4 vozes mistas, teDao cODquistado o terceiro lugar,
com 413 pontos. Coral Santa Cecilia de P. UDião,

Vit.ória, em
que cantou Na Gr:uta de Belém, de' balo Todes
chiní, Samba lê- lê, popular brasileira arr. Regtnel
do Carvalho e Hino dos Cativos Hebreus. da
Ôpera Nebuco de G. Verdi, arr. Pe. Frederico Mau
te, todos a 4 v. mistas, ecuqulstandc o 2.0 lugar,
com 425 pontos, Coral Oancínhense, que cantou
Engenho Novo folclore nordestíno, arr. de E. Bra
ga, Tempestade - Bonança - Porto Feliz, de Fa
bíano Fioravante e Noite Feliz, de Fr. Gruber, arr,
Aloysio Soares de Carv.alho,' todos a 4 vozes mistas,
tendo sido eleito primeiro colocado, com 459 pODtOS.

São merecedores de DOSSO aplauso 'e admira
ção os seguintes componentes do Coral Oancínben
se, que arrebataram com garbo os prêmios mencio
nados: SOPRANOS- Clara Sidorak Froehner, Dóris
Cecilia Raquel Bartníck de Carvalho, Gerda Steln .

Loeffler, Ignêz Soarei de Carvalho, Izolde Bartníck
Soares de Carvalho, Ludomila Bojsrskí, Maria Do
lores da Luz Tadra, Maria Herminia Moreschi Zíem
mann, Maria Licéa Kohler, Maria Thereza Soares
Machado, Marly Burgardt Fuck e Rose Damaso da
Silveira Fuck. CONTRALTOS., Aloysio HeDriqueSoares de Carvalho «Mascotu, DeDize Burgardt,Ingrid Voigt, Lúcia Sidorsk, Maria Bojarski Stockler
PiDto, Mal.. la Luiza Voigt, Olinda Bosse Burgardt,Rita Stockler PiD�o e Yara Bojarski. TENORES
Aluir ,ZeDzura,' Gildázio do SacrameDto FraDça, Gui
do Fuck, Marcos Süssenbach e Niceto Fuck. BAIXOS
Cila8 Lourival ZiemmaDD, Fábio Nabor �uck, Júlio
José de ADdrade e Mário João Maver.

, �

O Coral Q8poinheDse, recebeu Da qualidade de
primeiro colocado, uma medalha de Hoara ao Mé
rito para cada componeD�e, um troféu permaneDte
de primeiro colocado, \Im troféu alusivo ao

.

melhor
regente do concurso e a Taça Rotativa.

.
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Sou por um

bom governo
ARLINDO SCHEFFLER

Jesus exorta aos cristãos com 8S palavras: «Assim
brilhe 8 vossa luz diante dos homens para que vejam
as vossas boas obres e glorifiquem a vosso Pai que est'

no céu». Estas palavras do Divino Mestre não se referem
somente à vida religiosa dos cristãos, mas também na

área politica 'não se omite. O cristão Interesse-se pela
mesma por que sabe que o goveq:lo é ull2a ínstítutcão
divina. O' governo foi instituído per Deus para segurança
e bem estar do homem. Pela sua formação de' caráter,
pela sua consciência inata, o cristão não foge e não se

esconde, mas fica para cumprir com 8 SU8 missão, para
- der conta de sua responsabilidade. Podemos enquadrar
nossa opinião dentro de : 4 tôpícos; 6 AUTORIDADE,
IN3TI1'UrçÃ9 DIVINA, a FUNÇÃO, o CIDADÃO.

Tomando por bese as palavras do ap6stolo Paulo
80S Romanos em 13:1-7 porque revelam 80 cristão o

pensamento de Deus sobre o governo. Em prtmeiro lugar
«não existe autoridade que não proceda de Deuss. O

governo existe pela permissão, providência e vontade de

Deus. Limites territoriais são ,estabelecidos e restabeleci
doe porque Deus, assim o permite. Deus é um Deus da
história. :E.: ele quem dirige o surgimento e a queda das

nações. Atrás d@ cada posse de um 'governante está
Deus. Se fôr -bom é para o bem e felicidade de seu povo,
se fôr mau para punição dos que praticam a maldade.

INSTITurçA0 DIVINA: As autoridadee que existem
foram por Deus instituídas. O estado, a igreja, a famílie,
são instituições divinas. Deus quer um bom' governo.
Mas Deus não' ditou a forme de governo. Baseado DOS

prtncípíos bíblicos o homem deve elaborar a forma de

governo que melhor lhe convier. Os homens que gover
nam 08 povos deveriam ser homens .que vivessem con

forme a vontade de Deus. Mas isso nem sempre acontece.
Tomamos o ·exemplo do ímperador romano que dominou
o mundo na �ra apostólica, era NERO. :E.: difícil compre
ender como Deus permitiu que um vilão como NERO e

, outros tantos tiranos subissem ao trono. NERO no trono

do poder, envenenou sua mãe e seu padrasto; tocava e

cantáva enquanto Roma ardia em chamas que ele mesmo

causou; se comprazia e se deleitava em alimenta� leões ;

com carne dos crístãoa. Deus sabia porque isso acontecia .

. Ele tióha um objetivo. O cristão sabe também que estes

igualmente .estão sob seu juizo. Assim como' toda. e

qualquer pessoa deverá prestar contas .a Deus por �lU8S

ações, esses tiranos. também o deverão fazer.

A FUNÇÃO: De acordo com psh..vrss do apôstclc
Paulo na carta aos cristãos de Roma, a autoridade' foi
ínetítuida para o nosso bem ..O governo deve promover
o bem para os habitantes do país. Esta é a vontade de
Deus, se não o fizer incorre em desobediência divina.
Porque 'o governo, a autoridade, não existe para castigar
e oprimir, humilhar ou vingar, destruír, defraudar e

afligir. Se isso acontecer não está cumprindo com

sua missão; porque o governo deve fazer o bem a todos
os hsbitantes de seu país. Mas quando apltca a justiça
àquele que não quer viver de acordo com 8 ordem
estabelecida, está cumprindo com o que Deus espera.

Por fim O CIDADÃO -tambêm tem deveres e

responsabilidades para. com o governo de seu pais, para
com aquele que protege SUas vidas.' Os cidadãos devem
obedecer as ordens e leis estsbelecídes pelo governo.
Quem não obedece a8 leis governamentais, está-se insur
gindo contra a própria ordem divina. O cristão, e. o povo
brasileiro é considerado crístão, como cidadão responsável,
honra e respeita o governo e paga tributo e impostos,
porque esta é a ordem divina. A aplicação do dinheiro
público é de responsahllldade dos homens da governo,
que devem prestar contas do mesmo a quem de direito.
Por isso o cristão sempre ora: «Divino Salvador, contem
pla c�m fervor nosso pais. Dâ- rios interna paz, governo
bom, capsz, dita que 8atisfllz, sorte feliz».

Certificado extraviado ,

)

o Expresso Sa�ta Catarina declara que Foi extraviado
0- certilicado de propriedade n.? 56452l, de. sua

jamanta Rosseti 1968, placa GR 0187. 2

O mesmo Fica sem eFeito por haver requerido 2a. via.

COM ADUBOS
EM

PLANTAN,DO
A'RMAZEM

DA
TOKARSKIESTOQUE NO

(ao lado da loja de Eletrodomésticos Tokarskl & ela. Ltda.)
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Carteira extraviada (ertificado extraviado
Mario Edson Frõehner, de
clara que extraviou certifIcado
de propriedade n.? 4tH592 de
seu automóvel Volkswsgen, pla
ca CA-0680. chassis B8-433215.
O mesmo fica sem efeito por
haver requerido a 2.a via.

José Joel Nidio, residente
em São Mateus do Sul-Paraná,
declara ter extraviada Carteira
Nacional de Habilitação núme
ro 174.902 SC.
A mesma fica sem efeito por
ter sido requeríds a 2.a via.

FOTOCÓPIAS XEJ\OX
Serviço instantâneo e perfeito.

'. orio de Derby Carlos
Praça Lauro Müller, 251

Santa Catarina

0« Te Ie scóP io»
NOS BASTIDORES

Iniciamos 1975 com «bons prenúncíos s nas
lides esportivas de nossa cidade. Jã mar
cados para o próximo domingo, dois jogos
pelo 1.0 turno do Torneio de Verão, pro
gramado pela Liga Esportiva Canotnhense
"LEC", quando se defrontarão na parte da
tarde Olaria Prust x Real e Benfica x Na
cional.
A abertura do referido campeonato realizou
se no último domingo de 1974, com a par
ticipação de 16 Clubes inscritos, Iícando
classificado como campeão do Torneio ini
cio a AREP - Associação Recreativa Pro
copiack e como vice o Real do Bairro São
Cristóvão.
- Taça do Torneio Inicio: oferta do Super-

FALECIMENTO I Grupo-
O conheçido grupo OLSEN, cOm atividades em Curitiba e Canoinha.'

confraternizou·se pelas festas natalinas e de fim de âno, domingo, dia 22'
em Marcilio Dias, ali comparecendo todos seus empregados de Curitiba em
número superior ao 500. Antee, na parte da manhã, após °a entrega de peemios e presentee, aeonteeeu o anunciado jogo, OLSEN, campeão do SESI de
Paruná e São Bernardo, partida bem disputada, com ba!!tante ardor e tam·
bém ineeti'fada pela grande torcida presente.

.&. vitória sorriu ao. locais, pelo marcador de "oa I Depois, o grande
e gostoso churrasco, no Stand de Tiro, seguido de várias eompetiçõea. '

Autoridades e algune convidados e�peciais participaram do aeontecimento.

De mal súbido, faleceu em Curitiba,
na tarde do dia 2S último, o senhor
IUC!\RDO DE OLIVEIRA, bastante
conhecido e relacionado em n08SO

meio, principalmente em Trê. Barras,
onde residiu muitos anos, exercendo
as funções de Escrivão de Paz. Tam
bém foi Vereador à n08sa Calenda
tâmara ManlciplIl, pelo então distl'ito.

MOBIIOS pesares
o

à família enlutada.

o SOL. E desejamos que em cada seu despontar surja um

.

_
novo dia �Ieto de Paz, Alegria e Amor.

.

Pena que o nosso concorrente tenha suas horas de descanso.••

. .,.

CENTRAIS ElETRICAS DE SANTA CATARINA S/A rri!
�

P.

DO
Frank

'ESPORTE
mercado Ouro Verde de Lauro Gonçalves.

- Iniciativa da LEC, representada no Tor
neio Inicio por Orestes Golanovski.

Organização da Tabela e supervisão de
Pedro Ferreira.
Mesa dos jogos presidida por Bubi Witlich.

Arbitragens excelentes de Mario Muller,
José Vieira, Rodolfo. Becker, Henrique
Schinboski, Egon JarscheI, Sabino e Fran
cisco Lessak.
Partidas de 30 minutos com virada nos pri ..
meiros 15 minutos.
Bom número de espeetadores apesar do
tempo meio chuvoso.

OLSEN confraterniza-se

Amanhã, V8stibolar na
Amanhã, 113 candidatos estarão fazendo se Vestibu

lar na Faculdade de Administração de Canoin as, sendo
que 105 farão Administração de Empresae, "

1 Engenharia Química, de Blume tau
1 Eogt'oharia Civil, de Blumena
1 Direito, de Itajai
1 Administração, de Lages
-1 Pedagogia, de Videira I..

o

o

2 Educação Física, de Blumenau/Joinville
I Letras, Ih

Blumena�
o

1. INSrRUçÕES
.As provas terão seu início a anhã às 8,00 da ma-

nhã, mas os csndídatoe terão q estar na Faculdade 30
o
minutos antes do inicio das provas. Serão preenchidos os

o

cartões da DEI tamec, tipo lott}lia esportiva' e 08 referidos
serão entregues ao Sr. Luiz {Freitas todas as

o

maD�As an
tes das provas pelo Comandante do Batelhão, onde en
contram-se depositados. ,2. DAS .PROVA

As provas do Co�c(Írso Vestibular Estadusl Unificado
de 1975, abrangendO�das as matérias e disciplinas do nú
cleo comum obrtgatê ia do enstno de 2.0 grau, segundo o
item III, artigo 5.· � Portaria 0.° 723-A· BSB de 29 de de- _

,

zembro, de 1973, t�ão caráter clasaífieatôrlo e serão rea-
lizadas nos seguintes dias e horários: o

la. etapa
-

\

Dia 5 d@ 'snt'iro de 1975, às 8,00 horas
COMUN AÇAO E EXPRESSÃO (Língue ' Portu

guesa e LHe o tura Brasileira, Inglês, Francês, Alemão ou
Italiano).

28. e APA
Dia de janeiro de 1975 às 8,00 horas
rts CA E MATEMATICA
3 • ,ETAPA
D a -7 de janeiro de 1975, às 9,00 horas
STUDOS SOCIAIS (HI!>tória, Geografia, Organiza
ocíal é Politica do Brsstí).
48. ETAPA
Dia 8 de janeiro de 19'?5 às 8,00 horas
QUIMICA E BIOLOGIA.
Os _candidatos para as provas deverão levar lápis

borracha.
As informações foram gentilmente fornecidas pelo

r. Luiz Freitas, coordenador do Vestibular em Canoinhas,
PJ. reportagem do jornal «Correio do Norte», seguirá

unto com os diretores da FUNPLOC a Curitiba, pare
compsohar o resultado das provas, que terá seu resul
tado divulgado dia 9 na Funploc.

A todos boa sorte,
Para o Correio do Norte, Mauricio Nascimento.

João Cararo s. A.
Oanoínhae, 03 de janeiro de 1975

AO
SINDlGATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DACONSTRUÇÃO E DO MOBILIARIO DE

CANOJN7AS
' o

Nesta :- o

Senhor Presidente: 'F"
I

ReI.: D/Emprega��r. Augusto Cubas
Com a presente levamos ao conh!l'êlmento de V. 8a .• queo empregado referenciado não comp_a;ê'ce ao trabalho desde o

_

dia dois (02) de dezembro do ano_,.píiBsado e não apresentou du
rante este periodo qualquer jUBjificativa legal, ocasionando trans
tornos no andamento normaJ.;:.d1l fábrica.

Cumpre frizar tam!?;éril que Sr. Augusto Cubas, será con
vidado para apreseIitar�é em nOSS8 empresa, através de aviso
que será publicado n6"Jornal cCarreio do Norte» em 04/01/75,
para regularizar '/wa sítuacão.

.

PortaD;t0x-ylJfé acôrdo com o que faculta o art. 482 da G.L.T.,está rescingymo o contrato de trabalho entre n/empresa e o
emp�eferenclado.

Sem outro particular, lirmamo-nol'
Atenciosamente

Francisco Cararo Diretor

Jacó. &:. Cia�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE

®®®®®®®@®®®®®®®®s®®®®�®®®®@®®®®®®®®@®@®®®®®®®® ®®®

i No Departamento' de Veículos Us' I
i de Miguel 'Procopia'k Comê o de i
i Veículos Ltda., você e otrará !
I para

pron�a
e ({ega: I

� Marca Ano �
� Caminl)ão Cl)ev lei 1971 �
I Pick-up Cl)evr ei C-lO 1972 ®

� Pick-up C!)eu olei C-15 1971 ,!
= Corcel cou ê' 1972�'
I Cl)evetie 1974 �
� Kombi 1966 �
I Opala S 1972:
� Opal coupê luxo 1972 �
I Fus ão 1973 �
= O la luxo 1969 �® �

'I L PROCOPIAK COM. DE VEíCULOS LTDA. �
® �@ / Rua Major Vieira, 2 8 � iiiiii

�� C a n o i n h as -:- Santa Catarina ®®. ®
®®'®®®®®®®®S®�®®S®®®®®®®®®®®®®8®®®®®®®®®®®®@®®®®®®

04.01.1974

Prefeitura luniEipal de Três Barras
Decreto ·D.·314 de 26 de dezembro de 1974

Estabelece luto oficial por três dias eD1."",ta
JOSÉ FELICIO DE SOUZA, Art. ,1.,Ó ....:'�Fi'éã�Sbeled�oPrefeito Municiosl de TR:ES luto oflC'ud em todo o território
BARRAS, E8tad� de Santa Ca- mJJJili�al n08 dias 26, 27 e 28

tuioa, no uso de suas atríbuí-, 4� dezeinbro. ,

ções fez saber que, em vipúde Art, 2.0 _ Este decreto entra
do falecimento de Rmi\RDo em vigor na data de sua pu
GONÇALVES DE ...€1Í.IVEIRA, bltcsção, revogadas as dísposí
Cidadão Honorárió"'" do Munici- ções em contrárto.
pio, ex-Vereado! por três man-

datos e corl larga folha de
serviços pr,ltadol! a Três Barras,
ocorrido ntem em Curitiba,
Ali· Rei. endum da

.

Câmera
Muni' al

DECRETA

Prefeitura Municipal de Três
Barras, 26/12/74,

JOSÉ FELICIO DE SOUZA
Prefeito Municipal

EUZÉBIO FARIAN
Secretário

Fotocópias1
Em apenas 10 segundos, '(o�OCO.
PIAS, _de qualq��i6mento, jornais ou

livros, no C � R I O O O R E G 1ST R O
I V I NEREIDA C. CORTE, .ne edifício

FORUM desta cidade.

Toca Fitas
, l

para automóveis

Eletrodomésticos Tokarski

abertura de rual no loteamento Rodolfo Bollauf;
nova torre TV-canal 3;
reoonetrução Escols Campo dai Moças (Felipe 'chmidt);inspetoria do departamento de caça e pelca;. ·1

. - , bli d E ·1· S h ItReda

d.e abaltecimento�ágUa
�C()nv. c/Governo do . I ummaçao pu toa a rua mino c o z·

E,tado�; calçamento a paralelepípedo no Cemitério Municipal; alargamento e couelusão rua .Bento dAt Lima (Campoalargamento e abertura de oval ruol no J. Esperança; reveetimeato Serra do Lucindo,' da AgulII Verde; - / '

extensão da iluminação públio�; revestimento na [ccelidede de Imbuia (Bela V. do Toldo); alargamento rua México; L .. �.,construção do Ç;inálio de E.pott�; iluminação a mercúrio nal Praçal Laura Muller e aquisição de um trator de �eira 14.500 kg.;
continuação da pavimentação adá'ltica da cidade; Oevsldo de Oliveira; aqui lição de uma pá carreRtldeira Michi�an modelo 55.S;àbertura de canaie de drenagem no C�po d'Ague Yerde; erboriseção dai ruas da cidade (2.0 ano); Ponte Capão do Erva ",f-Matão;
pontes de concreto lobre o Rio Agua Verde (uma); extensão do. CUrlOI do MOBRAL (convênio);' instaleção do Bane do livro (convênlo]:
escola de' 'venari« em Barra Manu (Dilfr. Pinheiros); extensão dOI .erviçol da CAFASC (coDvêoio�: . inetelsçãe do cur MOBRAL CULTURAL (convênio�j
eecola de alvenaria em Logeado (Distr. de Felipe Sohmidt); instalação da Guarda Urbana Notuene (couvênioê: abertura de r�. loteamentoWatzko (Campo de Agua V.D;

. " calçamento a paralelepípedo do pátio da Prefeitura; Ilbe_rtura0de..rual loteamento Pedro Alve. Vieira;destocemento 6grícola - pro.seguimento; ""
'- iluminaç- , pública Bairro Souêgo;

.

.

A G D P I P
•

)' pavimentação aifáltica de onze quadrae: 1 V (I"' d A V d)
revesumento em nta orde ( i.tr. 8U a ereua;"". . '. . • , idemy' rua AviDO oigt �8mpo agua er e ;laboratório de sementee de' batatal certificadas Gincent,);"",,- reveltlmento ertrsde de Vehnhol Cdlltr. Felipe Schmidt): at�o da ponte sobre o Rio Agua Verde (prolongsmen-
con.trução do Cenoiuhae Palace Hotel (Incentivo);' '-,jnltalação de britador em Va-linhol (Diatr. Felipe

/::.
, da rue Paula Pereira);

.1 r' Sehmidt}; estrada de Taquarizal (35 km);con .•ervação daI rodoviaa municipais; , ,.

P L M Iiluml�ção pública do Diatrito de Paula Pereira; / �uro d_e !?edra?a faça auro ui er;
.conatrução da garagem da Prefeitura; -, - t I d b t d S ta L ád·iluminação pública do Diatr. de Marcílio Dia. (conv�10); Ins a açao e fi a or em ao eo,c .

Ia,conltroç'ão da fábrica de tubo. de 1,50; "._, ,. . /' abertura e .. largamente da rua Mexlco entre a rUIreveetimento e alargamento da Colônia Ouro Verde
deetocamente.

-;�flcola de 521. a!qu.etre. (2. o ,p�;_ '

Barão do Rio Branco até o Frigorífico;
�Di.trito de Bela Vieta do Toldo); cODlervaçílo de e..t�ad�1 mUDlc�pall com c9Bltruçao "de idem rua João AlIage da rua Emílio Scholze até a rua

nova. p,onte., pO�I",b.oel e boeuo. com Jubos; Bolívia,·
.

iluminação pública rua México; "",-incentivoI indultriai. rd.!?ação de im6v",si.); idem rua Uruguai até a ·rua João Allage;aterro ponte rio Agua Verde (prolo[Jgamen. CaetaDo COita); .. -

d 4 :.li.'
·d Cb'l Mé

.

J AlI6qUIIIIÇ�� e tratorel ue..�te1fa;// ". _ � em rua
.

I e en�re a rua XIÇO até a �ua oíl.o· age;alargamento e reveltimeoto' eltrada Valinhol-Bogetel; con.truçao de 1 (ums} ponte';�concreto lobre o riO Idem rua Pengual entre a rua MéXICO até a tuaalargamento e abertura de novai rual Campo da Agua Agua Verde �P!olong8mento � rQa Paula Pereira); João AlIage;Verde. aquiuição de duai (2) motoniveladõr-Itl «Buber..Warco»; ,dem rua Bolívi.. até a rua Roberto Ehlke;a.feltamento, retificação e drenagem do núcleo
J

da aquieição uma (1) Retro-�í�avadeira eF-oclain»; idem rua Argentina eotre 8 rua João Allage até a rua
COBAB; recupenção de todal al/máquinaD rodoviÜia,s; México;
,alargamento e reveltimento do bairro Piedade; recuperação de 2 c.Camjrlhõee-caçambal; � idem rua PaDamá;
alaraamento e reveltimento em Rio Bonl·to �DI·ltr.. pavimentã'ção atfálJica Dal Praça.' Lauro MuHel'<,-.."e idem rua Emílio Scholze entre a rua Roberto Ehlke'" � O.valdo de Oliveirá; ."". até a rua BdDardo 018en:Bela Vilta do Toldo; computação' de �1Ído. eletrônicol; ",idem rua Tomaschitz entre a rua Roberto Ehlke atépOltO de inleminaçãoartificial: nova planta c!tdastral; ,

..",,- o loteamtloto Brandes;pOlto de carrapatecida: novo códigoÁibutário MuoicipaJ; id� rua Guatemala;
rede telefônica lobterrânea - DDD (convênio); aterro no_I(io da Areia de Cima (Diltr. Bela V. do ToLdo); id;;1b1! Honduras;' -

alargamento da eltrada Parado/Matãoj reveltju(ento da rua Alvino Voigt; idem rua"'Gil COIta;
rev}latimeoto de eltrada do Parado;

. • !dem rua P� RitzmanD;alargamento da elltrada da Fartura: ,'1IÍrgamento da eltrada de Volta Grande (DI.trlto de 'Idem ('ua Jorge,Weggerabertura da IDa Alfredo Meyer; /'Pauls Pereira; idem rua Paul RUfis;eonltrução da EBtação Rodoviária;
,

,/ alargamento e prolongamento rua Emílio Scholtz; idem rua Alois St�e,ber; _

iluminação no loteamento MalllaDeiro; /-. o.beli�co _na Pf8�a Lauro. Mollllr_ (jucentivo� ,�dem rua Valde.miro (9.��eD;iluminação no loteamento Antonio Salomon;" lIo�hz85ao do Cidade. cl In.�ala.çao de .e�áforol novo.; �dem rua BeorJ�ue ZugmaDn;
., . _ . ,

-

. / ballzaçao dOI logradouro. pubhcol a acríhco; Idem' rua FrederiCO Kohle ...;hU�lDa�ao _dO pe,nmetro luburbono da �lda9 ; equi.ição de 4 novo. caminhõel caçamb8l; 'alargamento da rua São Jo� e reve.timento;pavlmentaçao da rua Doq�e de Caxl,�. extensão 2 abertura da rua Venezuela; muro de pedrei na fachada �, Cemitério Municipál;Kml, até o Alto dai Palmeiral; �/ .

abertura da roa Buão do Rio BroDco (prolongamento); ponte de madeia na divi.a Felipe Schmidt- I.rineÓpolil;eletrificação rural Serrito - CatrsgQ,8tá e Fartur&-; variante Santa Leocádie;
_

baIla na divila de. Felipe Schmidt cem o mUbicípio depavimentação' alfáltica rua R�ê{tO Elke até Avenida c�nltração d_e doi. mata·burro. em Anta Gorda (extin. �aul? F�ontin • Pr,;
-Senador Ivo d'Aqaino;

,

/' Cao. de portoa.):
. IlumlDaçao do Solto da Agua Verde;'

cODltrução de uma Praça /� rua Maior Vieira vartante Paula' P�reua à Anta' Gorda;
•

abertura de rual ne loteamento Mallaneiro aCampo
bifurcação com- a eltra DOl!a FraDcilca aterro e reveltlmento eltrada Serra do Lucmdo a �a Agua Verde);

.

•

,Barra Mania; Id'dm loteamento Odilon Pazda (Campo da Agua Verde'; .conltrução eltrada manduá (3 kml�; remoção e reconltração de 23 calai Campo d'Agua abertura de rual no loteamento Antonio SalomoDcon.traçãoZ
Serra dOI Borge., Verde e cidade para alargamento e abertura de rua I; (Alto dai Palmeiral).

Obras em Execução Posto do IBDF (convênio);

Obras Concluídas

com a limp
I 'I' _______--;-

m/Jld ,e

7/
_._--

_/

.e 00 p e r e

Cidade
e
_ _.z d d a

cidade I i

Cidad
--------

n da.
e. '
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i55X
E ECONÔMICO

.
. Caracterís cas avança

das, excepcional robustez e

grande economla operacio
nal são-fato es que garantem
ao MF 5 X um 'superior
desempe . o durante longos

i. anos.

Ai aa mais, a sua quali
dade

'

Massey F�rguson.

Venha ver o MF' 55 X em
nossa revenda. Aqui você en

contrará mecânicos treinados
pela fábrica, peças' genuínas

,. MF e um atendimento à altura
.

do produto que você está ad..
-

.

qulrlndo,
,

*Ma�y�FergusondoBrasil S.A.

Mi;lsSey.._Ferguson

i'_

omércio ., Indústria « S CDA D E C I� Ltdu.
�., i'

teua Caetano Costa,", 1122 .... Fone, 178
Caixa Postal, 263 .... Ca n o i 1).l) a s .8 C

, I

I

D{a. Zoé Wal�yria Natividade Seleme
Cirurgiã Dentista, �
c I C OOS589159/DE��

.

'. .�$',
Clínica dentária de sel:\bo-ras'-e- crianças.

..<"""",,"'''·'''''·''''�-E8pe'cialização em Odontopedía trts.
Hora maréâaa

"

----- P�ata Laaro MiiIler, 494 -
- Foae, 369

F,o to�ç_ÓJi�"""""" ,

'Novo e mode'fíiÕ sist.ema Japonês Hashua' 230
/� "

'

. ....-preço por
.: Fotocópia Cr$ 1,00

Rua Paula Pereira, 375 (ao lado Loteria Esportiva) - Vaneinhas

Reéebemos
. agradecemos as

'.

um

. «CORREIO DO NORTE)�

Jornal

a serviço, de\ Canoln'has

Hegistro Civil,

EDITAL'
Sebastíão

ufin
Costa; OIic;al do

Registro Civil' o município de Ma
,jor. Vieira, Co rca de Oanotnhas,
Estado, de San ,Catarina
Faz saber qu pretendem casar:

ANTONI01 EL' ANDO WIGINESKI
e ItUGUfNA K ASKI.

.

Ele, natural este Estado, nascido
em Paiól Velho neste município. no
dia 14 de julh de H152, lavrador,
solteiro, domic Iíado e residente
nl município; fi ho de José Romão
Wiginéski e lnê Maiorkl Wigineski.
Ela, natural d ste Estado: nascida

em Serra Preta, neste município, no
dia �2 de outub Ó de 1953, doméstt
ca, solteira, do

'

ciliada e residente
neste município, filha de Vitor Ko
askí e Rosa Kic iléski K08Ski.

Apresentaram os doeumeatos e
xigidos pelo Có igp Civil art. 180.
Se alglJém s,oub de existit:. algum
impedimento le I, acuse-g para
Uns de direito.

Aniversariantes
da. .Semana

NASCIMENTO
Em testas o la� do casal ÀLBINO
(ROS,JCLE!?J TOKAR,SK1; com ó
nascimento de sua filha, ocorrido dia
24 de dezembro último, que recebeu o
bonito nome de ANDR,EA.

.

Nossos parobéns:

NOlVADO
Estrearam alianças na mão direità
dia 24 de dezembro pp., os jovens
ERASMO AL J(ES MASSANEIRO e
EDéNIR, LEONI VOGT.
Felicidades.

Federação dos Trabalhadores na Agricul
tura do Estado de Sta. Catarina, Centrais
Elétricas de Santa Catarida SIA, Gaston
Mário Ca·zarDajou Bojarskí, Agro�Florestal

.

Olsen S.A., Câmara Municipal de, Canoi
nhas, Sociedade Esportiva São Bernardo,
Benedito Therézio de Carvalho Neto, Mi
guel Procopíak Comércio d� Veículos Ltda.,
Juarez Fu rtadc - Prefeito Mun. de Lages,

'

,Associação Comercial e Industrie! de
Canoiohas, Ney Pachéco de Miranda Lima,
Zeno Beneditd Ribeiro da Silva, ' Orlando
Gat�, Her"bert P. Woehl, dr. Paulo Eduar-
do Rachá Faria - Vice-Préfeito d'e Canoi-'. A sra. Ma�ciana esposa do sr. Ladislaunhas, IBM do' Brasil Ltda., Fundação das I Dambroski; O sr. Victor Borges, resi»
Escolas do Planalto Norte CatarineDse, dente em Major, Vieira. -.

Nivaldo Burgardt e Família, Grupo Fi-
Cumprimentos do «Correio do Norte-,.nencelro BESC, J. Côrte, Irmãos Mühl-

mano & Cia., Parker Pen tio Brasll- Ind.
e C?m. Ltdà.; E. Kellner & Cia. Ltd'i.,
Zaiden Emiliano' Saleme, Zoé ·Walkyria N.
Seleme, G!áucia Helena Seleme, Basilló
Humenhuk & Cia. Ltda., Aroldo Carvalho
e Famllie•. Altr�do de 'Oliveira Garcindo

. Prefeito de Caunínhas, 3.° Bats'lhão ,de
Policia Militar, Deputado Abel Avila,
Pia União de Sento �ntonio, Trans-Iguaçu,
Papéis Medi SIA, Dirceu, Carueíro « Vice-

, Prefeito de Lages, Hospital Santa Cruz,
Expresso Cata,rinénse de Transp, Ltda.,

. C_om. Ind. Gráfica FRANCAL Ltda.,
Rotimprex, S.A. I.R.F. Matar'azzo - 'dívísão
produtos químicos, Wildner S.A. Pesca

I
Conserves e Congelados, Antonio, Wilson
(Marildt» Wiese, Com. e Repres. Santa
Helena Ltqa., KSR Comércio e Indústria
de Papel S.A., Serviço Social 'da Indús
tria - SESI,' GeBê-Comércio e' Indústria,
Gráfica Ltda., Carlos Valentim' Filho e

Família, Banco do' Brasil S.A., Silvestre
Hollen @ Família,

'

BIC -- Indústria Esft'rd-"
I gráfica Brasileira S. A., Organizações.
MERCUR, Balões São Roque, Lumicart-

_
. do Paraná - Ind. e Com. de Pspel Ltda.,
Pelikan S.A. - Ind, e Com., 3M. do Bràsil
Ltda., Escolás Profissionais Salesianàs

, e - Impressora IpiraQga SIA.

Vende-se
Umà 'HETRO-ESCAVÀDEIRA

sI í 2, com pouco uso e ótimo
'estado de conservação.
Eotr.e outras finalid8�es a retro
escavaderre é Usada para:
- ,cavar e carregar barro em

ce,l âmíca;
.

-para abertura de valas para
arrozeiras, etc. ,

Tratar na r�� Frei Meaandro Kamps,
268, com o sr. Evaldo 'Goachorovski.

Jocó, ; João'
.
Cararo & Cia� _S/A.

"

IMPRESSOS EN' GERAL, (em uma ou mai. côre.)

,Serviço. rápido e perfeito

IMPRESSORA OURO VERDE LTDA.

I '11I1I.1I>1m••••UIlIll.fII•••IIR••�!I1m.II•••B.III1.1I1I1I1I1
I Participe do cresci�to de suá cida pagando I
,1 elO dia seus< IMPOS,TC;:>S ti"

'

·1 Prefeitura Municipal de Canoi�has I Almanaqúe do. Pensamento
�������������III!11��.�����II�••��III!11�II��� A venda na Impressora Ouro Verde:'Ltda.

- \

Assembléia Geral .. Ordinári
I

'

EDtTAL' DE 'CONVOCA ·ÃO
I -,

Ficam convidados 'os Senhores aCi istas da firmá
JACÓ, JOAO CARARO &; crA. S/A., m sede à Rua
CeI. Albuquerque, 936, na cidade d Canoinhas/RC.,
convocados para reunirem-se em Assembléia Geral 'ardi.;.

.

nária, a realizar-se dia 28 de fevere}lo de 1975� as 10

ho�as, 'na �ede da. so�iedade

�oc:
acima, para

deliberar: sobre a seguinte:
ORDEM DO 'rA

1.0} Apresentação.: discussão
/
e aprovação do, Balanço

Geral e demais contas �orrespondentes ao exercício
de 1974 e parecer do;tonselho Fiscal',

2°.) 'Fixação dos honOr,á9�& da Diretoria p:ra o �xercício
de 1975; I / .

3.°) Eleição da Diretlria;
,f. .

4.O) Outros assun1 d� int�r=sse da socieda�e.
.

AVISO: Acham-�ie' a dls_P0slça() dos Senhores acionistas,
Da se�é da socledade os documentos a que se

tE:fe� ,o artigo 99' do Decreto Lei 2.627 ,de
" 2�1/40.·', I

.

'1, Ç,a-ífuinhas, ,,19 d� ,dezembro; de 1974.
Francisco' -Cararo , Diretor

Major Vieira" de dezemtroj74.
SEB,\STIÃÓ GREIN COSTA
Oficial' do Reglltro Ci;V1l
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Notícias de Convenções só em

agosto· e setembro
O Presidente Geisel sancionou lei que altera a lei
orgânica dos partidos políticos' quanto aos prazos
para as eleições de 1975. Segundo este ano «8S con

venções municipais, regionais e nacionais, para eleí
cão dos diretórios dos partidos polítícos, realizar-se-ão
respectivamente, no segundo domingo de agosto e
no terceiro domingo de setembro de 1975». A lei
orgânica dos pàrtídos políticos estabelecia que essas
datas seriam o 3. domingo de janeiro. o 4. domingo
de março e o 4. domingo de abril. (Gazeta do Povo)

E8creveu: Esmeraldino Maia de Almeida

Ano vai e ano vem
Novamente aqui estamos, com o objetivo de levar
algo que interesse nossos leitores. Neste início de
ano, antes de tudo, reformulamos os n0880S mais
sinceros votos de um 1975 cheio de alegrias e felici
dades, enfim, que sejam 365 dias de paz, saúde, bem
estar social e de prosperidade.

.

EsparsasNotasPassarela da Sociedade
Dia 1. do corrente festejou idade nova o sr, Manuel

.. Furtado, Presidente do MODEBRA local. Ressoa esti
mada por todos, no seuidía festivo muitos foram os

cumprimentos recebídos de seus amigos e familiares.
X X X

MARIA CARLA. Também na mesma data festejou
niver a elegante garotinha, filha do distinto casal,
sr, Alinor [tnez) Euírasto, ele gerente da poderosa
firma Linificio Leslfe SIA. A. Carla recebeu suas ami
guinhas em s.ua residência onde foram recepcionadas.

X X X

Dia 3 do corrente nossa agenda social registrou a

passagem de niver do garotão Aloisio Partala Jr.,
filho do casal Sr. Aloisio Partala e senhora, ele Pre
feito MunicipaL O 'Partaliilha foi muito lembrado no
seu dia natalício.

os SrIJ. dr.
Machado e

procedentes do Rio,
Orty de Magalhães
Ilmo Buss.

X X X

Segundo informes, a Cons
trutora COMASA ganhon . a

concorr�ncia para as primeiras
construções do Centro de Ba
tatas Sementes Certtfícadss,

.

o

bra Il ser iniciada a partir do
dia 15 próximo.

X X X

Vencido mais um ano e pas
satia as festss natalinas, tudo

registrado em nossa últi
ma edição especial, voltamos
'à,S nossas atividades normais,
prosseguindo em nossa tarefa
de bem servir a nossa terra e

8 -nosse gente.
X X X

Lldlo Seccon candidato
a preSidente da AMPLA

O Prefeito de Monte Castelo, Lídío Seccon, em pales
tra com este .colunísta, informou que ser'à candidato,
a presidente da AMPLA - Associação dos Municípios
do Planalto Norte Catarinense, que ainda 'foi mais
longe, dizendo que diversos municípios integrantes
da mesma já manifestaram seu apolo: inclusive'
Oanoínhas e Mafra. Sem favoritismo algum, o candi
dato está na altura de defender os interesses do
Planalto Norte Oatartnense.' Cidadão moço ainda e já
com um lastro de bons serviços prestados a comuni
dade, certamente na direção da AMPLA, tndo fará
para o bom entrosamento e progresso dos municípios
a ela filiados. A eleição será realizada em fevereiro.

o Escritório Líder, de res

ponsabilidade do sr. Odilon
Pazda, vai tranefertr-se ainda
no corrente mês, para a sala
onde funcíonave a Loja DENE
LAR, também à Rua Vidsl Ra

.

me 8, agora mais ampliado e

com novos atendimentos.

X X X

O nosso amigo Abilio
Canto, agora gerente do SESC
em Concórdia, esteve em Ma
naus, viajando na linha aérea
da SADIA.

X X X

Em fé·rias regulamentares, o

MM. Juiz, dr. Geraldo e Pro
motor Público, dto Ené�s, nosso
apreciado colaborador.

X X X

Esteve em nossa cidade, hos
pedado na resldêqcíe do sr,

Vasile Poppa, o agrônomo dr.
Conrad Fmcke, o primeiro téc
nico alemão que para aqui se

deslocou sfim de servir no

AGlPLAN. Mais tarde 'Finck'e
foi transferido 'para Borto Ale
gre e sempre quando pode vem

até nós rever os seus inúmeros

Faleceu em brutal acíden
te automobilístico, o médico
veterinário dr. Jaíme Dotto, um
dos principais responsáveis pela
montegem e funcíonemento do
do FRICASA. O fatal acidente
ocorreu dia 21, quando dr. JaI
me se dirigia à sua terra natal,
Santa Mal'ia, RS', afim de pas
sar o natal com seus familiares.

X X X

O Presidente Geisel sancio
nou a lei número 6124 que
determina a colocação dos «que
bre-molas> (aquelas elevações
rio asfalto) nas ruas onde exis
tam escolas.

X X X

A Prefeitura vem de contratar
os serviços. de um engenheiro
recem-formado, que aqui deve
rá chegar a partir do dia 15.

X X X
E no setor esportivo devere

mos iniciar' a temporada com

o 'I'orneío de verão, promoção
da LEC, entre equipes. de in
dustrtas' e cujo inicio, com gran
de público, teve lugar dia 29,
vencido por penalidades, pela
AREPE, grupo Procopíak.

X X X

Dia 9 do. fluente festejando niver a Exma. Sra. Tere
s'a Almeida Camargo esposa do Dr. Paulo de Tarso
Camargo, .Díretor do Canal 1'2. A aniversariante é
filha deste. colunista. Os cumprimentos põntífícarão
em alto estilo para a aniversariante que reside em
Curitiba.'

.

X X X

Mulher chora e

recolhe as lágrimas
Logo o Brasil vai ler um livro que é sucesso garan
tido: «cem receitas para fazer sua mulher shorar e
recolher-lhe aS lágrimas». Na Escócia, onde a obra
foi lançada por um químico de.Glasgow, a venda é
espetacular. Essa receptividade tem uma explicação:
o cientista descobriu que as lágrimas são alimentícias;
que contêm proteínas com igual valor ao das que
constituem a fração mais nutritiva de carnes e cereais.
Vai haver mais ehoradeíra por aí do que nunca e
muitas experiências a respeito. (Entrelinhas)

Também na mesma data completando mais um ano
. de vida o garoto Regís, filho do casal Olimpio (Tere
sa) Schadeck. ele Gerente da Filial do Grupo Scha
deck, na cidade de Oanoínhas. A alegria 'pontificará
no dia do seu aniversário onde a mirim-guarda esta
rá presente.

X X X

ROSI MARI. Colherá mais uma flor no alegre jardim
de sua vida, dia 9, a senhorita Rosi Mari Antoniazzi,
filha da Sra. lone Antoniazzi da Silva, secretária da
Paróquia. A Rosí será alvo das maís calorosas maní
festações de carinho e amizade por parte de suas

ínümsres coleguinhas.
A coluna assocíando-se as felicitações aos natalícían.,
tes, deseja tudo de bom com muitos anos de vida.

Festa do padroeiro, dia 19
Já com várias equipes em atividades, tevê ínícío os

preparativos para a grande festa de São Sebastião,
padroeiro de Papanduva. Este ano com um significado
todo especial, pois também é comemorado o Ano
Santo no mundo ínteíro.. O bem elaborado programa
aíustvo a' tradicional festa do Soldado Sebastião, terá
muitas surpresas que muito contribuirão para a total
satisfação e alegria não só de seus paroquianos, mas
também, de todos os ro-meiros que aqui vêm todos \
os anos perll agradecer os favores e graças recebidas
durante o ano que findou, renovando seus pedidos
para o corrente ano.

UM POR SEMANA: «Não' podemos impedir que as
aves da amargura voem sobre nossas cabeças,
mas podemos evitar que façam ninho em
nOSS08 cabelos». (Provérbio Chinês)

Divulgue!
(�OrganizaçãQ
Matecap Ltda.��

.

.
. /. <'

Propulsionada por vigorosa vontade de bem atender
e. volumosa bagagem de experiência de 'eus compo
nentes, a Organização Matecap Ltdf.j estabelecidaà Rua Felipe Schmídt, 387, no Prédio Clemente

. Pieczarka, ao lado do Doce Mun,do, baseada nos

princípios de honestidade e dedíéação ao trabalho,
está atendendo ps' interesse�sl povo Canoínhense
na matéria que segue:, '

Advocacia: Planejamentos Direito Trabalhista -

Inventário - jQuestões - Desquites -

C�ntratos - ;eQbranças - etc;'

Contabilidade: AbertuJ7� de firmas - Escrituração
Triblit6s - Análise de balanços;

I
Imobiliária: Vendas/e locações de casas, lotes ur

banes 'terrenos rurais, apartamentos, etc;
Desenho e Topo'rafia: Loteamentos, medições de

.

terrenos urbanos e rurais,
Projetos de construções,
croquizes, mapas e côpías; .

. ,
r . .

Despachante.. Preenchimento de guias diversas, ta-
,

xa rodoviária única, declaração de

rendimentos, encaminhamento de pa
péis para Carteira de Motorista e

Identidade, escrituras e registro de
armas e aposentadorias;

.

Seguros em geral
Classificação de pessoal para empresas

Leia! Assine!
amigos.

Correio do Norte X X X

Também nO,ssa cidade,em

�__A N O TA ç Õ E-5 por. mauncio__�
Empresa, 109 canclj.datos estarão concorrendo
a (50 vages. Os alunos deverão estar na Fa
culdade 30 minutos antes das provas, ou

seja' às 7,30 horas, Um lembrete à turma
do vestiba: não se deixe dominar pelo medo,
se achar que a prova está difícil. Se tiver
medo, não se deixe impressionar. Seus cole

gas devem estar sentindo a mesma coisa.
Tenha copfiança em si mesmo. Se você
estudou, confie no su�esso.-

Jamais haverá ano novo se você continuar
copiando os erros do ano velho.

"

Para os Deputados Wilmar .Dsllanhol, Bene
dito Therézio e Elgydio Lunardí, mais Aste
róide S, da Silva e Esposa, Donato Cunha é'
Família, Beno Brandes e. Família, Dr. Zaiden
E. Seleme, fi)rs. ZL)é Walkyria N. Seleme,
srtas, Gláucia Helena Saleme ,Marilse e Lur
dínhs Silva, Fírmes: Basilio Humenhuk &
Cia. Ltds. e· Posto Atlaotic, de Camboriú a

Familiil Wiegando Fischer. A todos vocês
que 1975 seja' repleto de alegria e paz.

Baile
o baile de fim de ano no Canoinhense, teve
seu ponto alto, pelo menos uma vez o con

junto Fliston deu seu recado certinho à
sociedade presente. Casais que com muita
elegância pontificaram: dr. Antonio (Carmen)
Weinfurter, Luíz (Rosi) Freitas, Oldemar
(Helena) Mussi, Grímalde (Zen.) Furtado. O
acontecimento prolongou-se até Q amanhecer.

Broto
o broto que pontifira em nossa coluna, hoje,
é Lucinha Sprott. Um broto sensacional e

que amanhã estará tentando seu ingresso na

lVumeradas em destaque
1.0) Dr. Zaiden Emiliano e esposa, passando

as festas de fim de ano em Curitiba,
ao lado de sua filha Gláucia Helena.

Ms'I'Ía H. Murara, acompanhada de sua

mãe Anita, passando uns dias na Capital'
Paulista. * Mário Wiese e sua esposa
acontecendo na praia de Caiobá.

Rosângela Olsen - Mies Canoinh8s/74,
com 8 sua patota muito animada e j�
estão preparando o bloco para o cama
vaI. Vai ser um sucesso,

Uma observacão: o SESI Canoínhes, na
minha opinião, deveria realizar um cur
so para garçom. Os restaurantes e bares
só ssírtem ganhando, pois da maneira
que está não dá para continuar. Péssimo
at@ndimento, falta de boas maneiras e

tudo o mais. A sugestão fica para o
SESI aproveitar.

Até semana que vem.

Faculdade de Administração. Muito elegante,
gosta de boa música e bons livros para pss
sall o tempo. Sua preocupação maior é o

futuro, onde seus planos lião gemaís.

AdubadeiraSemeadeiras com

Armazém J o�-ars�i Vestibular
Amanhã, na Faculdade de Administração de
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