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HINO �AO MA,R
Enéas Atôanasúo

A fascinação que o mar exercia sobre ERNEST
!IEMINGWAY- fez dele o seu Maior personagem. Na
Impetuosa busca de emoções, o, escritor sentia a volú
pia do desafio, quando avançava pelas verdes águasdo Golfo, com intensidade maior que mesmo na violenta
tourada ou na caça ao elefante. A luta com os enormes
peixes o levo-u a escrever páginas onde se delicia nas
minúcias do combate. '

Na .sua última obra póstuma, -«As Ilhas da
C.orrente", o mar é uma constante. É como que um
hino a ele dedicado, entoado em palavras às vezes
suaves como a brísa ou ásperas como o sol caustican-
te dos dias tórridos. ,

'

.

São três histórias másculas, cuja Iígação é o
pintor Thomas Hudson, figura central do livro, vivendo
situações distintas em Bimini, Cuba e No Mar. Alternam
se raras ocasiões de tranquilidade, com, o pai Hudson
sorvendo seu gin-tônica com angustura, sentindo as
frescas rajadas dos altslos ,e o -leve cantar das casua
rínas, à morte trágica dos filhos e culminado com a
dele próprio n� batalha com os inimigos na guerra.

_

Não é a primeira vez que HEMINGWAY, memo
ríâlísta, se traveste em pintor. Dír-se-ía que é uma
frustração que o impele nesse sentido. «Pércebeu a:
claridade e os troncos cinzentos das palmeiras' reais
surgindo no meio da' bruma matutina. A princípio dis
tinguiu apenas os troncos e as silhuetas dos cimos.
Depois, à medida que a' luz foi ficando mais forte, en.,·

xergou o alto das palmeiras dobrando na ventania e ai
então, quando o sol despontou atrás dos 'morros, elas
se tornaram de um cinza esbranquiçado e os ramos de
um verde claro, e a grama das imediações estava quei
mada com a seca do inverno. Os cumes calcários das
colinas distantes lhes davam um aspecto de crista de
neve.» É pintura em palavras, tela emoldurada num
descritivo fiel.

Há momentos de intensa solidão e difusa sauda
de da fazenda americaná distante. Hudson, desterrado
voluntário, vai aos poucos infundindo a atmosfera nos
tálgica da pátria, que os revezes aconselham esquecer.
Há momentos de intensa vibração, com ,a,ai;egria esfu
ziante do reecontro há muito esperado, aureolados
sempre pela paisagem de tons marcantes dos mares do
sul. Mas também a' guerra destruidora está presente.
Ferido, Thomas Hudson está consciente. «Levantou a

cabeça. Lá estava o céu que sempre amara, Virou para
a grande: laguna que agora, tinha certeza, nunca mais
pintaria...» '

O livro tem técnica, muito diálogo, personagens.
fortes. talento. Só o talento de HEMINGWAYseria capaz
de acomodar, num só volume tanta ação junto a tal
gama de alternados sentimentos.

«As Ilhas da Corrente», em esmerada tradução de
MILTON PERSSON e edição da Nova Fronteira (Rio), foi
um marco no panorama literário de 1974.

ICI "faz réplica ao sensacionalismo
o Presidente da Associação Catarinense de Medicina, Médico Júlio Cordeiro,
race à 'gravidade dos acontecimentos que recentemente estão envolvendo

médicos e hospitais no atendimento à população, encaminhou ao

Excelentissjmo Seahor Presidente da República o segointe Telex:

Associação Catarfnense Mt'dicina face campanha sistemá
'tica impfensa" contra hospitais ét médicos vg divulgando sensa-
.

cionalisticamente passiveis irregularidades atendimento sem devido

julgamento formal vg àpela Vossa Excelência sua interferência.
sustação referida campanha pt

Acentuadas rti!striçõcs atendimento médico pelo próprio
INPS 'Yg acrescido pelá burocracia exagerada et não disciplinada
conveníentemente pelos próprios'órgãos Previdência vg colaboram
confusão atendimento pt,

, Precariedade rede Hospitalar Nacional remunerada com
di�rias' Inferiores' hotéis quinta categoria vg com proftssíoneís
médicos et para médicos remunerados regime fome vg dão atual
sistema' ensejo graves -ocorrêncíss pt

,

Não compactuamos com hOlipitais et médicos que esque-
cidos conduta ética deixam de cumprir seus deveres pt Julgamos
,que essas ínstttuíçõea et profíssíenaís vg após hOBest�" et reg·�.l1ar
processe vg uma vez caracterizada suas culpas vg sejam ,deVida
mente et exemplarmente punidos "'pt' ,

Precárias condições médico hospitalares acima referidas vg

agravadas pelas distorções' oriundas. ens�no médico bra�ile.iro v.g
onde funcionam escolas médíeas defeclentes sem hospítaís um

versitários necessários vg com formação profi�siona�is carent_�s_
ainda completa formação médica dada a inexI�têncla .de pos�
graduação compatível com um mercado trabalho Incapaz absorver
número excessivo profissionais formados vg são f�t�Ies a 8erE!�
considerados órgãos superiores pais vg responsáveis assístêncíe

médica população nacional pt
Confiantes no alto espírito patriótico-- que norteia atu�l

Governo R"'pública estamos convencidos que Vossa E�celêncIa
_ comunga també� nossos mesmos aDseiol em prol da população
et do Brasil pt \

Temos certeza que medidas serão I realizadas finalidad,e

sanar causas que em sua origem são responsáveis já çitadas
. di"torções pt

Com respeitosa estima et consideração pt
DOÜTOR JULIO DA SILV.f\ CORDEI��

Presidente da Associação Catarinense de lr'4�dlclna
,

(
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ClubeHotary
o . 70.0

o RO'TARY CLUBE DE CAN01NHAS. no

diá 23.2.75. vai unir-se a mais de
16.000 Rotary Clubes. em 151- paises �
para comemorar o 70. o, aniversário de
fundação dessa organização de 'serviço
de alcance mundial.

ROTÀRY. o primeiro clube de serviço
para homens de negócios e pr o rãaaí one

í

e ,

foi organizado por PAUL HARRIS (C�noi
nhas se prestou-lhe homenagem com. a

denominaç.ão de uma de suas ruas). advo
gado de Chi cago - EUA. no dia 2,;3 de fe
vereiro de 1905.

Para cpmbater a solidão que encon

trou na grande 'cidade. ele pr-opôs sua

idéia de um clube a três outros' indi
v
í

duos , respeçt
í

vament e , um comerciante
'de carvão. um engenhe-í r o de minas e um

alfaiate.

Seis meses depois.' o clube tinha
21 sócios. Em 1910. havia 16 Rotary
Clubes e aproximada�ente 1.500 rotari· '

ancs , Nesse mesmo ano , foi fundado o
(

pr
í

ae
í

r.o Clube fora dos Estados Unidos,
em Vinnipeg. 0.0 'Canadá.

.

ijoje. há mais de 750.000 homens de
negócios e profission�is. no mundo in-

�.

'N.O avulso Cr$ 1,20

.Canoiuhas

de Hotary :

comemora

t e
í

r o , qne usam o distintivo de Rotary.
Participam de atividades em todos os

niv�is. desde grupos d� escoteiros até
projt:ttos e construções de hospitais -e

escolas. para exemplificar.
A Fundação Rotári.a. que subsiste

exclusivame;nte com os donativos de ro

tarianos e outras pessoas. abr-Lga um

ampl o. programa de bolsas de estudos
educacionais. para que estudanteS uni- �

versitários. téçnicos e professores de

excepcionais possam ir estudar em outros
paises. No decorrer' do ano rotârio 74/75 .•

fOram ,concedidas 800 bolsas. num valor
.

total de US$ 4.500.000.00. Outro progra
ma. o de inte.rcâmbio dE! grupos de 9S

tudo. dá a pOSSibilidade a j'ovens homens
_

de negócios e 'prbfissioo<üS de o�tr:os
,paises. .

O ROTARY CLUBE DE CANOINHAS foi
fundado em 11 de maiO de 1949 e conta.
-em seu atual quadro social. coa

.

dois.
dos sócios. fundadores:·ãeste Clube: JOÃO
SELEME e Dr. OSVALDO SEGUNDO OLIVEIRA.
Quando comemoramos o 10. o aniversário
de Rotary. també'm a e1e.s nosso ap'Lauae
e nossa homenagem!!

'

Canoinhas se. 23 de fevereiro de 1975
.

).-

/

ROTARY_ CLUBE DE CANOINH'AS.

,

A ECONOMIA REGIONAL· VISTA ,SOB I O PRISMA
DO FRIGORíFICO CANOINHAS S/A

Em uma de suas últimas reuniões
findo, o Rotary GLube de Canoiohas
com a preença do Sr.. kgenor Cristófoli,
do Frigorífico Caaoínhas SIA.

.

dO'BDO
contou
Diretor

)
Na ocasíão, Q Sr. Agenor brindou os rote

rianos com interessante palestra, �ersando sobre
assunto de capttal importância 'e, mais do que
nunca, de marcante atualidade: «A PEcuARIA
EM GERAL E A PEcuARIA EM FUN'çAO
DO . FRIGORtFICO CANOINHaS SI'" _! FRI
CASA»�

Com brilhantismo e profundo conhecímen- .

to da matéria, o Palestrante desenvotveu o

tema, adordando aspectos vários, dOI quais, por
se, revestirem, de interesse coletivo, permitimo
nos extrair os seguintes:

ASPECTOS GE'RAIS:
BOVINOS - 80% do efetiYo nacional de

bovinos concentra-se nos esta-
.

dos de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São
Paulo, Mato Grosso, Goiás, Bahia e Paraná.
-O desenvolvimento do rebanho bovino deu-se

após o Ingresso de novfl� raças, como o Nelore,
o Gir, o Guzerá e outros, objetivando a me

lhoria 'genética do plantel nacional, pois, até
então, predominavam as espécies cujas earac

terísticas eram a rusticidade e o fácil manejo,
apresentando, porém, baixe rendimento ,indus
trial.

Pastagens _ O mais grave problema da pe
, � cuárta nacienal e regional não
define-se pelo mercado de preços baixos, .mas

sim pelo -rendimento e Inexpressívo desfrute,
que reduzém.a lucratividaçie. A. alimentação
do gado, -no sistema tradíctonal, é farta no

verão 'e deficiente no inverno; os acréscimos
de peso, alcançados durante a estação quente,
são consumidos na auto-manutencão do rebanho, '

nos meses de inverno. No Rio Grande do· Sul,
.

estado produtor por excelência, costuma-se dizer
que o gaúcho àlh:nenta seu gado, no inverno, com
o alimento mais caro do mundo: a carne que
,foi acumulada . nos, períodos de bons pastos..,,-_ \.

1_
-

"l

Confinamento _' Os moderaos conhE'cimentos
�' sobre nut.rição, a1im'7ntos e

alimentação de bovinos estão oferecendo me�

lhores possibilidades de criar 9 gado em áreas
reduzidas, como já. acontece com aves e suinos.

, ,

O confinamento semente tornou-se viável
para a' criação de gado de- corte, graças às
descobertas de certas vitaminas; de novas con

quistas na nutrição; do melhoramento genético
e da defesa sanitéria de instalaçõelll e manejos.
Em decorrência desse. fatores e, 'também, da
alimentação uníforme, preparada e balanceada
em bases técnicas, ao longo' dos anos," está
sendo possível r.eduzJr substancialmente a idade
de abate.

.

,

SUINOS - A criação de suínos, ·no Brasil,
eetá voltada ao consumo Interno- e é efetuada,
via de regra, por pequenos produtores. Houve,'
ultimame-nte uma modificação ,nas formas de
criação, com a introdução de novos processos,
em pequenas propriedades, !lssoCiadas à produ-
ção de insumo!!. ' .

A criação, hoje em dia, está sendo orien
ta9a para a produção do suíno tipo carne, em
razão do ingresso de óleos vegetAis no mercado,
a preços competitivos' com a gordura animal,

. aliado 8 uma demanda crescente por ,carnes e

derivados, .nos grandes centros consumidores.
O efetivo nacional concentra-se, quase na

totalidade, nos estados do Paraná, Minas Ge
raís.r'Río Grande do Sul, Santa Catarina e

Bahia. Praticada em pequenas propriedades,
caracteriza-se a suinocultura como uma das
,principais atividades econômicas da Região Sul.

Oemanda interna de eames - A nível de
mercado in-

\ terno, há indicação de que 8 taxa de cresci
'mento da demanda de carnes situa-se em tor
no de 4 a 5%, ao ano. Justificam tais percen
tagens o aumento da população e a maior
procura, nos grandes centros, onde a renda!
«peJ:'-cepita» e os hábitos de consumo dirigem-

/ se a produtos nobres, com elevado teor de
proteínas. Somente o eixo Rio' de Janeiro-São
Paulo absorve 70% da produção Dacional de
carnes.

Tecnologia: lucro na suinocultura _ Em
t!)da a atividade'

J

agropecuária, a produção (
moderna e tecnificada apresenta-se mais lucra
tiva. Em criação de suinos, esta verdade é ainda
mais flagrante: na atualidade, nio mais se pode
entender suinocultura lucrativa, dissociada da

•

I

CONT1NUA NA 5.. PÁOINA
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CORREIO 00 NORTE 22.02.1975·

Hôspital .S.anta Cruz
CO�VOCAçAor .-

De conformidade com o artigo 19.0 dos Estatutos
. Sociais, convocamos' OI. Srs. Associados para' a Assem
bléia Geral Ordinária, a ser realizada no próximo dia 16
de março, às 9,00' horas, no Hospital Santa Cruz afim
de serem tratados os, seguintes assuntos..

1) - Leitura e apreciação dos relatórios da Direto
ria e 'lBalanço referente ao exercício de 1974.

2) - Eleição da diretoria para o biênio 1975/1977.
-

\"
I

7.2.
\

.

A pequena �trevida luz; q,,�
insistia dentro de mim, de
repente tende a !lpagar.
Hoje, sinto-me

\

vazis.,; sem

amor... stm oida. Mas impele
em mim este infinito. «Por.
que», ..Porque».: /

IÉ noite, ninguém me ouve.

Os únicos a dar-me respos»
ta, nestes gritos soluços que

d
' -

. saco em meu ser, sao os

insetos. 1 ,

No entanto' é tudo tão
incomprensioel que nem sua

linguagem entendo.
De repente, criaturas que

não' conheça., criaturas que
[amais me' d�$pe,ta'l:am ami
zade; crieturas distantes, cri
aturas iá mortas, me catiua»
vamo

,

De repente' veio nos can» Do onte,,! e

tores, compositores) maestr os, /

tez-se o hoje.
poetas, o mais fiel a11'.igo,\ J!IIII--' I IIII!

partithando com sua arte,
minha tristeza.

Hoie seria para mini um

dia diferente. Prometia tanto.

Eu, apaixonada o aguar»
dei durante 72 horas. Horas
de angústia, de ansiedade; de
tênue magia e de'medo, medo,
medo... ,

-

. No entanto ó ponteiro se

apr:oxima do novo dia, e -eu

estou morrendo na mais re

cessa desilusão.

.

\.
Do antes. e do depois tez-,

se Q agora.:
Da interrogação e das reti

ciências tez-se a, resposta .

E diante de mim surgiu
a vida..

'

E diante da vida surgiu
vOC�•.

Você e eu tormamos a pia:!
teia e a vida f07mou a teta.

Você é' o protagonista' mu- .

do e surdo que diz implacável.
« Volé nunca foi, não é, e

-nada será para mim» .

\ '

E neste instante a-gota de
orvalho se tornou rubra, a

rosa que dessbrocaoa âesto-'
lhou .

sem hehurn grito de
misertcárdia, num. pequeno
adeus sem aceno.

D� repente a incerteza que
não era boa nem ruim, se

tránsformou numa certeza'
que me machuca.

.

É como se eu. estivesse
imersa, e quando submergis
SI o mundo tivesse desapa»
recido e eu estaria só.

Uma ilusão, a que-um oo

cabuldrio I caprichoso e in
consciente adicionou 'algumas
letras «Desilusão».
De que serve tanto amor,

se a' cada instante, tenho que
trauar

.

luta comigo, tiara
sufocá-lo dentro de mim.

Hoie do irreal tez-se o real.

Do sonhe fez-se a realidade.
Das I quimeras tez-se o

presente.

3) - Outros assuntos de interesse do Hõspital. \

. ,

OBS.: As chapas, que desejarem concorrer as eleições,
"deverão ser apresentadas até às 9,00 horas' do
dia

.

da Assembléia. �
.' 2-

Canoínhas, 16 de fevereiro de 1975 ..

cei.Milton Mello
Presidente MARIZA,

10-08·74
do amanhã

No Departamento de Veículos Usados
, de, MERHY SELEME & elA. LTOA., você

.

encontrarê revisados para pronta entre9a�
agro-flore/tal ol/en IAj�'

., .j#" '\

� .y.,

Firma especializada, em ElabgJfáção de Pro
jetos Florestais' e 'Agropecuárioyl''L�vantament�s
Topográficos e Produção dyMudas Florestais.

�Avisã, aos' intere68ad� que �stá atendendo
pedidos para aquisiçõe'}pe mudas florestais COIDO:

# .
'. .

1 :. Pínus
,
SPP

. �:pt'nheiro 'a�ericano)' .

·2 • Aráucária l6gustilólia (pinheiro brasileiro)
y �

,

- 3 - .Euca.ip(�s
.

,'. 4. Kiri I
.

-,

,.CanoiDpas (Se), 03 de fevereiro 'de 1975

. Milrca' Ano
Chevrolei Opala -4 portas 4 cilindros 1969
Chev;rolet Camioneta \ 1969 e 1971
Dodge Gran Coupê 1973
Dodge Da.rt «SE» 1973
Dodge 1.800 LQXO . 1974
Dodge 1-.800 Griln Luxo· 1973
Volkswagen Varlan,_ 1971
Caminhão �ord �·60o. . 1971

I

Temos para vócê, um 'plano especial d.
financiamento. Venha conhece-lo.

MERHYISELEME & -elA. LTDp\�

. ,

.460RA SIM, tainbém
.

' espeto
.

corrid,o
'o conhecido :Restaur�e

.

Guarany, sob a respp{sabi
lidade do sr. Pedrinbl'A'llage',
axsno ao HOTENGUARA
NY, também {tá servindo

.

,es.peto corri o.

e saboreie um

gostoso churrasco sempre
[ bem acompanhado.

_"._ \ �--

R'evàndedor, Autorizado· Chrysler do Brasil S.A.
Rua Paula Perelra,.735 � �ones: 365 e 366/
C8nolóhas

' S�nta' Càtarina..

Rua". Coronel Albuquerque, 460 • Fone 192 .' Canoinbas-SC
J

"

, IMPRESSOS EM ,GERAL (em:, u�a' ou mai. eôres)

Serviço rápido e' perfeito �

{

IMPRESSORA OURO VERDE LTDA.FotQcõpias?
E� apenas 10 segundos, você tira FOTOCÓ.
PIAS,� de qU.tgUf[ docum'!WQ, jornais QU
livros, no C A R T Ó R I O O O R E G iS T R O
C I V I L d. ,Nl;REIDA C. CORTE, no' edifício'

do FO,RUM . desta cidade•

...

'i J� 11()lll
'-

DECLARAÇÃO.
\ .

DECRARO que foi extraviado
o Certificado de Própriedade
D.o ..491983 ref.' ao automóvel
Chevrolet Opala, ano 1974, pla
ca CA� ] 700" côr vermelho for ..
mula com teto beje, chassis n.?
5P87EDB121:995, 89 H P, de
minha propriedade. '"
Fica o mesmo sem efeito, por

haver requerido 2.8 via. 1
.' \ -,

, Canotnhas, 03/02/1975.
\

Diomar Antonio Soares

·TINTAS
Plástica e Óleo

,

Armazém Jokarski'
.

�EVENOEOOR AUTORIZADOê CHRV5.LER
l"A1' do BRASIL S.A.!

r

, Você, que está por cima porque já venceu na vida, não percamais tempo,
É hora de você comprar Dodge. Aproveite as vantagens que oferecemos
através dos nossos planos de financiamento, agora mais vantajosos do que
nunca. Venha ver para crer,. Conheça o nosso carinhoso atendimento.
Vamos, Decida-se de uma vez por todas .e venha logo buscar o seu,

Dodge Dart n<?vo.
;

MERHY _SELEME & leiA. LTDA. Leial Assine! Divulgue!
Rua Paula Pereira, 735' Fones: 365 e 366

C,A'N o I N H A S - SANTA CATARINA
'\", Correio do Norte

J,
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T�ergzio em Canoin�as
Esteve rapidamente entre nós o ex-Deputado Bene

dito Therézio de Carvalho Netto.

Após rever Iamllíares e amigos e mantendo vários
contatos, retornou a Florianópolis na manhã de ontem. In
formou que voltará talvez em março, para- visitar todo' o
nosso interior, onde já foi solicitada a sua presença. '

\

Disse ainda, que continua a disposição de todo� em
nossa Capital, no seguinte,endereço: Rua Paula Ramos 350
Coqueiros - Florianópolis. '

"

Uniram-se pelo matrimônio, no último 8ébado�,os
jovens Nicolau de Faria com Maria da Luz de Lima.

Hoje, quando o relógio assinalar, 11:00 horss, estario
colocando alianças em suas mãos direitas, Adriano Ribeiro

3uimsrães � a srta. Bernadete Falkievicz. Após as cerimônias

do casamento; 09 convidados serão recepcionados na. re,si
dencia da mãe do noivo. A ambos os cesars votos de perenes
felicidades.

Engalanado o lar do casal .Antonío Domingues de

Paula e de dona Itica Rosa, com o nascimento de um ro

bust� menino. Seu nome : SEBASTIÃO. Nossos cumprimen-
tos ao casal.

\

Antonio Wilson foca.-J
,

'

llz�ndo Três Barras
Voltando de uma curta temporada na. praia de

Camboriú. fui logo deparar COm uma notícia extraoficial,
de que, o jornal «Barriga Verde», não ha,via circulado no

domingo, e que não maís voltaria. Com toda li sinceridade,
quero' expressar minha discordância com este fato. Um jor
Dal já tradicional - parte integrante do povo Canoinh�nse _

não deverá mais, ser lançado. Não fiei os motivos que leva
ram �eus mentores a tomarem uma decisão desta, mas dé
.todss as formas, é realmente lamentáveí.. Muita gente pode
rá pensar, que demonstrar os meus sentimento" com o fato,
é pura gozação. Nio é, não. Uma tr.dição de longos e lon

gos anos vir 8 ser extinguida? Ao'menos eu não teria cora

gem suficiente de rir neste momento, apesar de termos

divergido em alguns artígoe. Gente, vamos pensar um pou
co, e não deixar que o «Barriga Verde» deixe de vir 8011

lares canoinhenses em todos 011 domingos, Podemos cair,
mes nunca ficar ao chão, e sim levantar-se novamemte.
Acredito também, que tt'nha sido apenas um lapso em , sua'

circulação. Cf480 realmente seja isso, estarei contente, pois
não poderia concordar, que um jornal de, tanta tr"dição,
viesse à ler, extinguido, ou melhor, seísse de círculsçâo.

Bula pcá frente gente!
\

x-x-

O casal Adhemar: (Iara)
na praia maÍJ linda do sul do
todos sabem,' alto funcíonárto
Três Barras, e ela Encarregada
Escolar em Canoiphas.

x-x-x-x

x-x

Schumacher, .em veraneio
pais: Cambotiú. Ele, como
da Exatoria Estadual' de
do Setor de Alimentação

Estiveram em Três Barras, no último domingo, os

Srl. Evilasio Vieira, A,cacio Pereira, Francisco Libardoni &
Cia., afim de montar o Diretório do MDB, mas devido a

arguns problemas surgidos, não foi possível delineá-lo desta

vez, ,ficando marcada uma nova data" para então ser formado.
\

x-x-x-x

Em convenio firmado entre a Prefeitura Municipal"
e a 5.a Região Militar, sediada em Curitiba-Pr., a munici

palidade local adquiriu o Patrimônio Urbano do Campo de

Instrução'Marechal Hermes, pela quantia de C,$ 5.000,OOO,ÕO
(doca 'milhões de cruzeiros); Obras de relevante importância
dey_erão ser implantadas na área ora adquirida, tais como

avenidas, núcleos comerciais e residenciais, além de outros

em f�se de estudo.
x-x-x.-x

x - x - x - x,
Usuário que' sou da Reunidas S.A. - Transportes

Coletivos, quatro vezes ao dia, quero enviar eongratulações,
pelo ótimo atendimento, que vem sendo prestado, não só a

mim, mas como tarobém aos demais usuários, por todos 08

funcionários da referida empresa.
x-x-x-x

DICA DE DISCO: BENITO ,'01 PAULA - Para quem gosta
de um samba be:n feito, esta é, uma boa pedida. LP que
conta com a música «Charlie Brown», de enorme SUCel80

nns radios de todo o Brasil. Não é um disco muito comer

Cial. E bem' trabalhado, por sinal, 'a. tônica de tudo que
Benito Di Paula tem feito.

x-x-x-x

Desta vez, ficamos por aqui. Na, outra semana, tém mais.

Tchau gent'e.

/

Prefeitura
EDITAL

Municipid de Canoinbas
N_ de' 18-02-7502/75,

O Cidadio Alfredo de Olíveí- em caráter precárro, 00 imó-
r& Gsrctndo, Prefeito Municipal vel pertencente 'ao Sr. Adib
de Canoínhas, usando de suas ,Sakr, sito à rua Caetano

:�:i�6�:i;:í;:'6;�e��!!�'
,,-

-'�Costã'"n.0'640."'õelitiJ�Ci��d,e
8 todos �s hehítantes deste 2. Portanto, todos os ccletívos

Município, o seguinte: que, f&zem as linhas do in-
, terior, bem como os respsc-

1. A Rodoviária Municipal será -

tívoa passageiros, terão por
instalada, a partir de }.o, de ponto de partida e chegada
março do corrente exercício, o local acima citado.

« T e' Ie s c 'ó P i o »

P. FRANK � Nos Ba�tidores
�

,

ComuDicado·
A direção de Jardim de

Infância da Comunidade Evan

gélica Lut .. rane de Canoínhas
comunica a todos os interessados

que o Jardim de Infância Iní
cíurá 8S suas atividndes dia 03

_

de muço. A matricula poderá
ser p.fduada dia 01 de março
das 08,00 ãs 18,00 horas.

"

José Bonifácio 'urtado
Diretor" de Admtnístreção

Outrossím, convida a todos
os pais .par� uma reuníão a

realizar-se dia 28 de fevereiro,
às 20,00 horas no salão da
Comunidade.

A direção

. ���a���S:�p�:_
dentes, com ,�nitários com

. Pl.t��:./ rua Coro9él
Alb�lque n.? 514.

Certificado perdido
Foi perdido, o certificado

n.? 365019, do veículo ick

up Willys placa D',' 0925,

pertencen�tea,
ENTRAIS

ELÉTRICAS E SANTA
CATARIN 'S/A, de Canoi
nhas.

Ó'mslmo fica sem efeito,
porysido requerida 2.a via.

FUTEBOL DE CAMPO
I Torneio de Verão:

Colaboradores: Banda e
O. 'Golanovskí '

Realizou-se domingo passado'; o
embate entre equipes: Construtoreà
A.S. x S.A. Fuck, l resultado 2x%:

Partidas a se realizarem
dia 23 - Amanhã:
CANOINHAS - :Estádio Municipal:
14.30 hs, - J uventus x Bela Vista
(partida em disputa da 1.- colocação,
da Chave «G»).

'

, ,

17,00 hs. - Olaria Prust x 3 Istr�las.
MARÍCILIO DIAS: Estádio Wleganà�

Olsen: '

14,30 hs. - Construtores A.S. x

B.B.C. (Para o B.f3.C. basta o empate
para fica,r classificado)
17,00 hs, - G.E. Olsen x BenHca.

JUíZES: Os Juíses e Bandeirinhas
das partidas serão sorteados pouco
antes da partida, tendo sido eon- �

.

vocados: 'José Vieira, Mario Müller,
Rodolfo Sachei e Francisco Lessak
para as pl;1rtidas 'em Canoinhas e:
Alcides Ferreira, Alceu Mülbratz,
Odel Freitas e Henrique Schalcoski

REGISTRE-SE e PUBLIQUE-SE
'-

Canoíuhes, em 18 de fevereiro
de 1975.

A fted:IMbt Oliveira 8arcindo
"""""'�

Prefeito M�81
-,

Este Editál foi registrado e

publicado no Departamento
Administrativo, na data supra.

3. Os horários .dos coletivos
permanecerão inalterados.

PROJETO RON�DON
A Cidade de Canoinhas, será �ede, neste final de

semana da La reunião geral da Coordenação do Projeto
Rondon. A Coordenação de área do Norte' Catarinense,
com sede na cidade de Joinville e, que abrange as duas

micro-regiões distintas - AMPLA e AMUNESC, tem
como Coordenador o Professor João Nilo Mafra, que
atualmente reside em C�n(Jinhas.

'

I
'

A referida reunião, tem como agenda:
Avaliação geral da Operação XV, realizada.
janeirojfevereiro/75

'
1) em

2) Montagem do plano
para 75/76

,

de atuação da Coordenação

3)

4)
Operação Arquivos
,Trabalhos na comunidade

Para esta reunião, estará presente toda a equipe
da Coordenação de Area do Norte e Planalto de Santa

Catarina, bem como de alguns Universitários dâ FUNPLOC,
que integrarão o corpo da Coordenação.

Para o Correio do Norte: Mauricio Nascimento

Semeadeiras com Adubadeira

Armazém To�arski
do Esporte,

para as partidas em Marcílio Dias.
Podera.alnda atuar como juiz nas

partidas em Marcmo Dias, João
Guimarães.

'

VISITANTES ILUSTt'tES

dePre.ident. da mesma do Ir.
Irineu Gonzaga e consequenee
palie' do Ir. Oreltel Golanovl.'
ki que vinha elleraendo a.

funçõe. de Vice-Pretidente.
A, Liga Esportiva Canolnhense

recepeíonara nos próximos dias 1.�.
e 02 de março, o sr. José Elias
Gulíarí - Presidente da Federação
Catarinense de Esportes e Presidente
Benemérito da «CBD» e os srs.:

Pedro Lopes - Secretário da Fede
ração; Arno Lats - Presidente da
Liga Esportiva 1e Corupá e o pre
sidente da Liga Esportiva de Join
ville. O motivo :las visitas prendem
se em especial a oficialização do
Registro da cLEC» junto à Federa
.ção e ao Conselho Nacional de
Desportos, ,por ocasião da, Alsem-
bléia a realizar-se no dia 1. - sába
do. Dia 2 - domingo será -oferecido
almoço aos visitantes, sendo que a

lista de adesão aos Interessados
em, partteíparem do mesmo encon

tra-se a dísposlção na LEC.

Canoinhas, 18. de outubro de 1974

COMU'NICADO
O sr, Iríaeu Gonzaga abaixo assi

nado. vem por este intermédio co�
municar aos clubes filll.ldos, que a

partir desta data, solicitará dispensa
das funções de presidente da Liga
Bsportíve Canolnhense, (LEC), em

virtude de �fazeres particulares.·

Pelo presente comunica também,
que assumirá as funções o vice
presidente sr. Orestes Golancvskí
,o qual muito bem saberá desem
penhar as funções da presidência.
Contando com a eompreenção e

apoio dos clubes filiados, desde já
deixo meus agradecimentos e mi
nhas, saudações esportivas.

Atenciosamente

IRINEU OONZAG,\
,Presidente da L.E C.

TraDlcrevemo. abai.o" Comu·
nicado da LEC, em face do

pedidó 'de
_ di.penla da Função

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Papanduva
.

!������� t����!o�L��:!Ú���T�:!����
Escreveu: ESMERALDINO M. ALMEIDA

matricular-se nos cursos populares do SESI.

( Em março terão início os cursos de Corte eCos';:
tura, Datilografia, Bordado varicôr e Arte Culinária .

.

Façam já as �atriculas de s}las filhas e as espo
sas venham também fazer parte do CLUBE DE MÃES
onde aprenderão muitas coisas úteis e de grande impor
tância para toda a família.

Não tenham receio em, procurar o SESI, êle foi

criado" para prestar serviços a você e sua família.

Notícias de
�EPA'RII'R o PÃO

E este o título da «Campanha da Fraternidade»
, para o ano de 1975. O ano presente é também o ANO'
,

SANTO, já do conhecimento do mundo inteiro. «RE
PARTIR O PÃO». A frase já diz tudo. Porque motivo
a vida cristã se torna freqüentemente pálida e inex
pressiva, quer nos indivíduos, quer nas comunidades?
Porque S8 tornou prisioneira. do egoísmo, do índíví
dualismo, -do comodismo, da vida fácil, que
..fastam o cristão do empenho contínuo de converter
se. Sair do egoísmo, da indiferença, isto é reconcili
ação. Bstorçar-se de todos os modos, e em todas as

dimensões por exprimir a. própria fé e a própria
vida cristã. entendida com justiça na caridade e

como fraternidade DO nome de um único Deus. Por-se
à procura do irmão, levar uma vida comum com ele.
eliminar qualquer barreira, abandonar tudo aquilo
que nos divide, procurar tudo aquilo que nos une.

ISTO E R.EPARTiR O PÃO. /

. tes para partíeíparem conosco desta divulgação,
agradecendo aqueles que compreendem a importância
de nossa mensagem.

.

Aés. Paulo Roberto Vianna • Diretor Executivo.

Corridas e resultados
As corridas r.ealizadas dia 16 p.p. transcorreram

normalmente e com grande interesse, o tempo com

temperatura elevada causticou em parte os presentes.
A Penca dos animais: Pangaré, Barbela e Tostado,
na hora regulamentar e-ntraram na echerínga», não
demorou e a, largada foi dada, segundos de especta
Uva, e suspense até que defrontaram 8' faixa de che
gada, liderando veio o Pangaré tendo, de vís a vis a

potranca Barbeia que não permitiu que íôsse Ielta
luz, quanto ao Tostado não conseguiu posícão para
largada, ficando no virador. Para mes de março, tere
mos 3 pencas com 9 animais de meio sangue para
cima. Será a maior partida turtístíca da época.

\

Pesqueiro Brasileiro apreendido
, Um pesqueiro brasileiro pue operava ilegal-

mente em águas de [urísdíeão Uruguaia, foi captura
do pelo destroyer«18 de Julho», e levado para. Monte
vidéu. O pesqueiro é o «M.I\.Aparecida>1 e já tinha a

bordo 45 toneladas de pescado quando toí capturado
a 22 milhas de Cabo Póíonto. Procedia, do porto de
Santos, com uma tripulação de. 12 homens. No mo

mento de sua captura trabalhava com todas as suas

redes. (Gazeta do POV\).) I

o dia em que o sol enlouquecer' .

De repente, os sinais aparecem no radar e' o

computador confirma: mísseis inimigos. - ;Não eram

mísseis - apenas perturbações no radar em conse

quência de explosões do sol. «A ciência não pôde
ainda desvendar todos os míetéríes do céu, mas já se

'sabe que na ter·ra ii vida depende intimamente da
completa harmonia Universal»! Brevemente nesta co

Iuna momentoso e oportuno assunto de' fundo Cientí
fico; «Quando o Sol Enlouquecer.»

Eleita aMesaparaobiêtiio75/76
A Câmara Municlpe,l, em reunião realizada se

mana passada, a exemplo das demais Câmaras Mu
nicipais, elegeu sua composição que ficou constituída
'da seguinte ordem: Presidente: Vereador Aníbel Be
cker com 4 votos, Vice-Presidente: João Paulo Furtado
com 4 votos, 1.- Secretário: Albaro mas· de. Morais
com 3 votos, 2.° Secretário: Evaldo Grabovski com 3
votos. Todos os integrantes da mesa pertencem a

ARENA inclusive os 3 restantes da nossa Colenda
Gâmara Municipal. A coluna Ielíoíte os empossados
augurando profícua gestão em próI da comunidade
papanduvênae.

. ,

\
'

Passarela da Sociedade'
Dia 24 do corrente colhendo mais uma flor no

jardim alegre dai vida a elegante srta. Vera Lucia,
filha do distinto casal Deonísío (Pasqualina) Trevisanl.

x x )I.

MARIÂNGELA E VALMIR L. SENNA JUNIOR.
Aeontecimento duplo de alegria, para o distinto casal
Walmir (Marilza) Senna, ele Coordenador local de
Educação e ela, Diretora da Escola Básica Alinor V.
Corte.

.

.

Comissão de 'Financiamento
da Produção

. I

Da Assessoria Especial de Relações Públicas
, da Presidência da República, para divulgação por

'I

dIto Falante», e minha coluna do seguinte' artigo:
«COMISSÃO DE FINANCIAMENTO DA PRODUÇAO».
Presado Senhs.. A Comissão de Financiamento da.
Produção, do Ministério da Agricultura, está realizan-
do através Assessória Especial 'de Relações Públicas
da Presldencia da República, um programa de divul
gação destínado aos agricultores d,o Centro-Oeste,
Sudeste e Sul do País e ainda do Estado da Bahia.
Nosso objetivo é íníormã-les sobre a' existência da
Politica de Preços Mínimps, destinada " garantir a

comercialização das' safras agncolás e orientar o

plantio. Agora na época de cotnerçlalízação,' é neces

sário que os produtores conheçam esta política. Não
basta o Governo tomar medidas favoráveis aos agri
cultores. E preciso que eles saibam quais os benetí
cios que poderão receber, Convocamos, portanto,
todas as emissoras de rádío e serviços de alto-taleh-

x x

Dia 26, ·festejando niver o garotão Roneiél Erol,
filho do casal Alinor (lnez) Butrasto, ele gerente do
Linifício Leslíe SIA;

.. .

x x x

<, Dia 28 do corrênte, completando mais um ano

de sua prestativa existência a senhora Alzira Sidorak,
virtuosa consorte do .sr.' Eugênio Sidorak.

x x x

Também na mesma data em <Barra-velha na

BR 101, onde reside com seu magestoso MonteI e

Praia própria, aniversariando o sr. Arno Reckziegel,
grande amigo de Papanduva.

... coluna cumprimenta os aniversariantes, de
sejando-lhes Ielícldades.. \.

UM POR SEMANA: Não existe nenhum homem"\qu�
tenha o direito de desprezar os

demais. (AUred de Vigny.)

/

da SemanaAniversariantes
sr, Paulo, Bockor; o jovem a. srta. Sueli Madalena War
Aluacir Alberto Feda lto; a denski e o jovem.,Cesar José
a menina 'Sueli de Fátima filho do sr. Argemiro Rosa.
.Schupel.

\.

-, Dia 28
Dia 26 \

Os srs., Max Schumacher,
Os srs. Haroldo Koepp e Valdir Seleme, nosso colabo-;
Dorival Bueno' Residente em rador em. Agua Verde, João
Três Barras. Dirschnabel, Pedro Senczuck;
A srta. Léa Seleme; e a me-

_ o jovem Luiz -Alfredo de
nina Maria Beatriz filha do Oliveira Garcindo; o menino
sr, Erwino Tremei. [oarês filho do sr: Pedro da

Cruz SO,brinho.
Aos -aniversariantes deseja
mos perenes telicidtJ-des.

Ola 22.
As srtàs. Maria Helena Fe
dalto e Sonie Cristina M..yer;
o [ouen Ocimar Michél.

Ola 23
A sra. Prancisca , esposa do
sr. João Werka; a srta.
Carmen Lucia Pazda.

Dia 24 I

As srtas.: Regina Seleme,
Sieglmde Maria Freiberger,
e Zoé Pokryviecki.

Dle 25
A sra. Carojina esposa do

Dia '2.7
A srà. Alice espôsa do sr.

Jahyr Damaso da Silveira;
I

, '

1···�········B••••••EBm.mmB••••�.��

I Participe do crescimento' de .ua cidade pagandQ I"
I .

em s I.MPOSTOS I
i Pref�jtura M�nicip. de Canoirihas i
·;.IIIB•••JfltI1l1m•••••II••UIl.... ..lnl••IlU_II•••

- .'. I

p e z a d' a C i d d de.
.""-:ê ..��r--d=cY����,�.

c o ·O.p e r e co
"

Cidade
m' d

I i m p a

,,----------------------.---

CINE . JUBILE
deo .lançador sucessos

HOJE, dia 22 .. às 20,15 horas - programa duplo
}.o filme: MISSÃO MAT;AR -, (uma super

produção nacional" com o ator Tarcisio eira e outros). -

2 .• filme. 8 Columbia apresenta:.! MAR SHARIF e

FLORINDA BOLKAN ef!l O DI EITO DE A.MAR

AMANHÃ, dia 23 • em matinê às 1

� .prog amar

Amanhã, dia 23·· em 2 grandi as sessões· às 19,15 e 21,15 horas

Um super faroeste americano -

- JOE, KID
Este filme reprt 2.8, 3.a e '4.8 f�ira às 20,15 horas

Sa. feira, dia 27 - à 20,15 hora.
.

Ponham 4 franc es na mesma esma e vejam .a confusão

5 de um' reino em chames·

. a. 20,15 horas - programa duplo
um super filme de guerra todo em Peuavisicn

A BATALHA NERETVA
�.o filme: ANA TERRA

Domiago, dia 02 • às 19,15 e 21,15 horas

Conquista d<) Planete dos Macacos
'�I_'-------- ;1)

Hegistro Civil - EDITAIS
ANTONIO WILSON.WIESE - Oficial do Cartório do Re

gistro Civil. do Município de Três Berras, 'pomarcs de Canolnhas,
. Estado de Santa .Catartns .

.

,

Faz saber que pretendem casar: ADRIANO P
GUIMARÃES e BERNADETE FALKIEVICZ.

Elf', natural deptp Estado nascido em Três,' arras, no dia
05 de dezembró de 1942, comerciante; solte!fo � domíctltado e

residente, em Três Barras, filho de

Sim./,o,",ácheco G.
uímarãea

(falecido) e Alzira Ribeiro Guimarães.,,/ -

.' . (7
Ela, natural deste Estado n86cl4a'7em Três Barras, DO dia

05 dI:' janeiro de 1956, doméstica, sol�f'r8, ddmi�iliada e rsaídente
em Três Barres, fIlha de E�t",fano lktevícz e Marta Falkievicz.

.

- / '

,
'

JOSm GONÇALVES � y"
,J
TONIA LEDIR VEIGA

Ele, natural deste Es ráo nascido em Canoiohas fio dia
05 dI" abr il de 1949, oper. r�, solteiro, domiciliado e residente
em Três. Barras, filho de_çtaquilino Gonçalves e Benvlnds Franco
Gonçalves. f

.

.

Ela, natural g#ste Estado nascida- em Três· Barras, no dia"
25 de �etembró de [951, domestica, viuvá, domiciliada e residente
nesta Cidade, fllh-t'de Venancio Pereira da Silva e Rosalina Fer·
nandes. ,fi

Apres aram os documentos exigidos pelo Código Civil,
art. 180. Se guêm tiver conhecimento de existir algu� impedi.
mento leg ,Ílcuse-o para fiDa de direita.

ês Barras, 05 de fevereiro 'dt' 19'15

ANTONIO WILSON WIESE - Oficial do Registro Civil
'.,

FOTOCÓPIAS 'XEf\ÓX
Serviço initantii1eo e perfeito.

icri�ório de Derby Carlos
na Praça Lauro' Müller, 251

CANOINHAS Sa,nta C�tarina
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S I N D I C A,T O � Ujt A L
DE_ CANOIN}ÍAS

Edital der ConvA)caçãO·
Pelo presente, ficam' convO(�ádos todos os

.

associa
dos quites deste Sindicato Rural/de Canoínhas, para a
Assembléia Geral Ordinária a réalízar-se na sala de reu
niões da Cooperativa de Produtores de Mate Canoinhas
Ltda., sita à rua Paula Perei la n.? 678, no dia 13 de
março de 1975, às 13 hora, em Primeira Convocação, a

- fim de deliberar a seguínt / ordem do dia: /

1.0) Prestação de Cont�s referente o exercício de 1974,
có� .

a

apresenta�::o � votação do Relatório, dasAtividades do lndlcato Rural de Canoinhas,
referente o me,mo exercício.

2.0») APr.�ciação, �di,tução
e votação do Balanço Fhlàn.

, cerro, Bal
.

ço Patrimonial e Demonstrativo
da Aplic,. ão da Contribuição Sindical Arre-

cadada./ '

3.°) DiSCUÇãl e aprovaçãó por
-

escrutíneo. secreto, da

Prop�sta Orçamentária para o exercício de 1976.

4.°) oui" Assuntos.

5.°) Cª,so não haja número legal em Primeira Convocação
ti�ceder-se-á uma se�unda convocação, utÍla hora

;apos,
com qualquer numero de membros presentes.

Canoinhas, 12 de fevereiro de 1975. ,
.

Ell/ACDO :i:.IPPE'RE'R
Presidente do Sindicato Rural de Canoinhas.

Dra� Zoé Walkyria Hatividadê Seleme
Cirurgiã Dentista
c I C 005589159/DBP

�

Clínícs dentária tiA --"':"'----_�� e crianças.
_! Especialização em Odontopediatrta.

Hora marcada
Prap Lauro Müller, 494 - FODe, 369

e moderno sistema Japonês Hashua 230
-

Preço' por Fotocópia Cr$ 1,00
Rua Paula Pereira, 3_75 (ao lado Lo.eria Esportiva) • CaD,iubas . �

22.02.1975

ROTARY 'CLUBE
A : Bconomia· Regioo8·1 vista
CONTINUAÇAo. DA la. pAGINA,
t�'cnolcgia moderna.

DE
sob O

C'ANOINHAS
prisma do frigodfico...j

-' SUINOS: - ,60% do Oeste Catarioense.
- 20% do Sudoeste do Paraná.
- 20% de Canoinhas e Região
Norte de Santa Catarina.

- BOVINOS: - los meses mais frios: 100% do
Paraná.

,-

- lo veíão: 20% do Paraná.
.

60% de outras

Regiões de s.c.
OVINOS: - 100% do Rio Grande do Su

(Livramento, Bagé).
"

Eltes, em síntese, prezados leitores, os

subsidias pertinentes ao assunto abordado e

traztdos 8 Rotary pelo sr, Agenor. Os números
surpreederam os rotaríanos e, por' certo, cau

sarão surpresa a quem neles se detiver, para
uma análise de segundos, Os elementos apre
sentados traduzem, sem dúvida, um complexo
industrial florescente, participando ativamente
da vida sócio-econômica regíonal, quer ofere
cendo novos empregos, quer arrecadando im
postos, quer, ainda, industrializando riquezas
aqui geradas. Inclusive, considerado o' ramo de
atividade da empresa focalizada; aliado à estru
tura egrcpecuárís que está sendo implantada
na região, é nos Iícíto antever o uecessárto .

soerguímento do meio rural que nos cerca, a

curto prazo.
Para que a coletividade possa contar com

mais energia elétrica, mais e melhores estradas,
mais, escolas, melhor assistência social. etc.,.é
Imprescindível que nossa arrecadação de im

postos seja mais- expressiva. Prezado leitor, não

impressiona bem 8 arrecadação de I.C.M. re

colhida pelo Frigorífico, mensalmente, à Santa
Catarina? E que fazer para duplicá-la? Basta
que a matérra prima a ser industrializ�da pelo
mesmo provenha d-este Estado e, preferente
mente, desta região. A receita está dada, porém,"
sua aplícacão dependerá de um trabalho inte

grado, que envolverá o esforço comum e diu-
'

turno do produtor, do empresário e do poder
público!

Por fim, os rotarranos de Canoinhas agra
decem o comparecimento àquela reunião. do
Clube e valem-se da oportunidade para levar
seus cumprimentos 80 SI'. Agenor, aos demais
diretores do Frigorífico, extensivos ao. quadro
de funcionários da Empresa.

1\

Estado de Santa Catarina _ Secretaria da Edueação
8.a Coordenadoria Regional de Educação

N_' 001/75 - CRE
50.181 Maria' do Car�o Nas '�to
50.168 Maria Barrankiev . Strack
50.139 Leonora Bred Cornelsen
50,251 -Rosalina R ,à'tÍgues da Silva
50.014 Angelíc ueckel Mulhbsuer
50.267 Tere Ratuchinski Lang .

'5[\.170 18 da Graça Becker da Silva

50ii296ilda Terezinha Espíndola
50.1 Ladi Trindade Ferreira Martinlil
5<) 58 Maf.alda Paul Watzko
,0.118 Izaura' Cellsço Koguta
50.197 Maria Nilza Scheleauer
50.293 Zelínde Nepomuceno Pinto
50.105 Iris Margarida Nunes
50.015 Anita Gelbke Clemente

COM ADUBOS
�M

MANAU
ESTOQ'UE NO

-

P L A.N T,A N O O

AJlMAZEM

ASPEC10S COCAIS:,
FRICASA & FOMENTO - O Frigorífico

Canoinhas SIA
iniciou recentemente o fomenta para a 'SUINO
CULTURA, O ponto de' partida e razão óbvia
da medida de estimulo é a capacídade de aba
te do Frigorífico, com relação de suinos: 60.000
cebeças, por ano ..

Para absorver tal capacidade instalada, a

Empresa deverá valer-se; em tese, do concurso

de 204 graojas, COIll médía de 21 matrizes,
por granja, totalizando 4.284 matrizes.

Continuando riengrenagem, são necessárias
25.000 toneladas de ração para a manutenção
das granjas, csbendo ao milho a parcela de
85% desse volume, ou sejs, 21.170 toneladas.
Por sua vez, para ter condições de colher
tamanha quantidade de milho, deverão ser

plantados 4.400 ha. ou 1.818 alqueires, desse
cereal, em lavouras tecnificadas.

.

Assiatênci'a técnica -

-c

Para um futuro
-

criador de suínos, na região de Csnoinhas, o

Frigorífico se propõe 8 dar a seguinte asststêncía:

a) Planificação da 'propriedade, para fins de f

suinocultura.

b) Estudo econômico- e financeiro.

c) Assistência técnica e veterinária.

d) Orientação e assessoria na aquisição de re

produtores.
e) Treinamentos (este item será cumprido logo

que construída a graoja de reprodutotes, pro
jetada e a ser instalada pelo Frigorífico, nas
imediações da cidade.'

'

-O FRICAU EM Capacidade meu- Abate efetivo
'NÚMEROS sal de abate mensal

- Suínos 5.000 cabeças 4.500 cabeças
- Bovinos .1.200 cebecas 700 cabeças
- Ovinos 1.000 cabeças \

25ú cabeças
-r- Faturamento médio mensal: CrS 3.650.000,00
- I.C.M. médio mensal recolhido B Santa Cátarina: .

.

CrS 1�0.OOO,00.
.

- Número de funcionários: 105.
Procedência da matéria-prima:

EDITAL
O Coordenador Regional d.a Educação

leva ao conhecimento dos interessados, que,
de acordo com o Ofício n.? 195j75-SEE, do
Diretor da Divisão de Pessoal da Secretaría
da Educação, estão convocados para a Escolha
de Vegas paro o Cal g'J d@ Ser·v�nte, 8 reolizar
se no dia 03, de março de 1975, os

caudídatoa ebaixo relacionados, .que se submete
ram ao Teste de Seleção no dia' 22 de julho.
de 1973:

Local: 8.a ,C.R.E - Praça Hercíllo Luz,
170 • Mafra <,

- Horárío: 10 hs.

Matric. tome
50.168 Maria Eliza Paes
50,165 Maria Aparecida M.
50.136 Leení Grosskopf
50.194 Maria Madalena Stolte
50.260 Sueli Terninha Peters
50.271 Tereza de Jesus Aug tia

50.138 Leonor Gonçalves ibeiro
50.035 - Cirlene Chimans

.

50.147 Lindacir Xavie
50.209 Marli Cal.das ovitzki
50.224 Nerilda Au valdi Vieira

50.254 .R9si Mar' Carvalho
50.212 Marild da C. P. Zampieron
50.231 Olivi· Padilhe Gueiros
,5Q.250

/

Ros in� F. Baranktevíecz
50.228 N eli Terezinha da Silveira

aria de Jesus de Limil
Luiz Osmar Soares

'

RoseUe Yara Stazan
Wilson Padilha

. Valdir Moreira

06
67
68
69
70

71
72
73
74
,75

7&
.

77
78
-79
80

50.079
50.049
50.268
5Ó.013
50.204
50127
50.206
50.172
50.095
50.199
50.263
50.226
50.090
50.040
50;100

Eunice: das Dores Santos
Dirceu José Corrêa
Tereza Rochinski
Anemari Roch
Maria Terezinha dos Reis

Jorgina Teixeira Franco
Marilene Araei Xavier
Mari� do Luz Pacheco Pereira
Hildegerd Trierweiler
Maria Olivia Paes Corrêa
Terezinha Tomazin VerIe
NUma Terezinha BaU
Gladis Terezínha de Oliveira
Cloeis

, Vizeritaina
.

Inez Puttkamer

81
82
83
84
85

86
87
88
89
90

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

101
102
103
104
105

106
107
108
109
lIO

Mafra, 13 de fevereiro de 1975.

Lycurgo Aleixo Nora'
Coordenador Regional de Educação

DA
TOKARSKIf

(BO lado da loja de Eleírodomésflcos Tokarskl & Cla. Lída.)
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ANOTAÇÕES por MAU�ICIO

Sempre é bom eltar em condições morais de

perder tudo e começar tudo outra vez. Interes
sar-se por tudo, principalmente por aquilo, que
não nos diz respeito. A�ar apenas uma mulher
de cada vez. Dizer sempre a verdade seja qual
for e doa a quem doer..Conhecer um por um
os nossos defeitos, curar-se dos que não são
naturais

.

e cultivar aqueles que mais rios

,agradam.
'

VOLTA AO MUNDO
Após 8 viagem empreendida aos EE.UU. no

ano- passado, Dr. Zaiden Seleme, esposa Zoé
e filha Gláucia, se preparem para uma viagem
ao redor do mundo com permanência 'em

Tóquio e sendo a tônica principal em Okinawa
para a Feira Mundial. -,

RAPiDINHAS I

GLAUCIA' HELENA'
O destaque hoje é paI:a GIÁúcia Helena Seleme,
jovem estudante de }4edicina da Católica de
Curitiba que se acha na mate.,city" pessando
suas férias de verão. Glâucía Helena é român-

'* O estimulo 8. criatividade cultural de nosso

povo, se acha presente na nova pintura
do prédio construido em 1927, dai familia Se} ..

leme, hoje pertencente a João Seleme. Parabéns.
.

,
.

* Roberto Rosa, logo mais -às 18 <horas, na

Matriz Cristo Rei receberá como esposa •
srta. Maria Angele.

(

* Odel de Freitas, em Chspeeô, pata verifi
car alo condições de alojamento da delega-'

cão Canoínhense nos jogos abertos de 75.

* Colégio Comercial superou sua expeétativa
em matrículas, previstas neste ano para

250, esgotando completamente. sua' capacidade
fisica.

'

* Vipicius (Erice) Allage sorridentes com o

garotão que chegou" enriquecendo ainda
mais o lar doJjovem casal.

,
. ,

* Encontro em alto es'tilo 'aconteceu Da últí
,

ma semana no pinguim. Fernando Rocha
e sra, e Isaac Zugman e sra.

* Logo mais deverão seguir para Mbfra jo
vens Oanoínhenses que' amanhã estarão

tentando ingresso no Banco do Brasil através
de concurso. Felicidades.tica por natureza, seus contos 'ê livros mostram

,

sua sensibilidade, Além das Verdes Colinas,
um livro de sua autoria, teve participação com

um grupo de jovens canolnhenses, DO livro
cAos Filhos QO Edenlt. Um pouco da menina

moça Gláucía Helena foi dito, filha do casal
Zaiden (Zoé�. Seleme.

* Romeu Dreweck e b

milia passando 8S férias

em Camboriú. Romeu" é

.
presidente do Diretório

Acadêmico Santa Cruz de
(DESPEDIDA,

Canoinhas.(, . �

AÍ! irmãs Ana e Miranda; do Asilo Dr. Bolan
do L. MaJucelli,'infelizm,ente vão embora mesmo.
As Zeladores da Pia União de Santo Antonio,
já estão se, cemumcendo com, outras Congre
gações Religiosas para assumirem a direção
interna daquela casa, 'afim de que esta maravI
lhosa obra social não sofra solução de conti-
nuidade.

'

ÚLTIMA
* O trote acontecerá sábado dia 1.0 de m8r�

ço, às 14 horas,
Até semana que vem.

-v,

Câmara' de Canoinba,s e lal,or Vieira
com ,nova Mesa, Diretora

(Certificado. perdido
�,

Foi perdido, o, certificado
n.? 365019, do veículo Píck

up Willys placa DA 0925,
pertencente a,

- CENTRAIS
ELÉTRICAS DE SANTA
CATARINA S/A: de Canoí
nhas.

O mesmo fica sem efeito,
por ter sido requerida 2.a via.

Também ria mesma data, foi
eleita e empossada a Mesa Le-

--:-gislativa do Muntcípíc de Msjor
Vieira -para o biênio 1975/1976,
ficando assim conatltuíde:

Presidente : JOÃO' BATISTA
RUTHES

:Vice�Presidente : ROaERTO
VERCKA

1 ..
° Secretário: ALFONSO

SOBCZASK
2. o Secretário : VILSON

1.- Secretárlo - FREDERICO GRANEMANN COSTA
HAAG • Arena ',",

Aos novos integrantes dese-
2.- Secretário - SEBASTIÃO jsmos pleno' êxtto em suas

R. CORDEIRO z Arena.;, atividades;

Em sessãc .. reàlizada dia 4 de
fevereiro' do corrente aDO, ·foi
t>leita e émposssde a 'seguinte
Mesa Diretora que dtrigirá 09

trabalhos da' Câmara Municipal
de Canoinhas durante a 3.a Ses
são Legislativa da 8.a legislatura.
Presídente > REINALDO

CRESTANI - Arena

Vice- Presidente L NIVALDO
RO]i:DER • Arena ;Toca Fitas

para automóveis
Eletrodomésticos Tok.rski

�'NOTAS ESPARS,AS
nossa cidade para inauguração
de várias obras do seu governo,

Agora quatro Professores de

Educação Física na cidade, todos
recém-formados, Ricardo Pereira
Martins, esposa e cunhada e

ainda srta. Kellner.

� XI X

Como annnctemos, esteve em
uossa cidade, revendo famtllares
e amigos, o CeI. Ney Car\l'alho
Rauen retornando na tarde de
58. feira.a Pôrto Alegre.

X X X

Também de, retorno à' sua

terra natal, procendente de Se
ára, no oeste, o médico vsterí
nário dr. Augustinho Macpado
Netto, filho do fazendéiro sr.

Dodany Machado, que vem ge
rir as atividades agropecuárias
de seu pai.

X x x
.

-Em experiênci& no serviço
especializado da Prefeitura, a

engenheira dra. Maria de Graça
Peretra, que procede de Flerta-

nópolís,
.

X X X

Seguiu p,ar8 São Paulo, onde
permanecerá 15 dias, para rea

lização de curso, na Fábrica de
Tratores Línck, o j.ovem Aloieio
Bockor, destacado funcionário
do DER local.

X X
.

iNa tarde escaldante de sábado
último,',afeiçoados em pescarts
e caça estiveram n8 fazenda
Muni, antiga dos Weinhardt.
Os Irmãos Mussi, dr. Mário e

Oldemar, forat;D pródigos' no
atendimento. Foram pra�\cados
exercício de tiro ao· alvo, ao

prato, quitação e esquis, tUdo
na'maior camaradagém. Depois,
O gostoso churrasco de cabrito,
e costela, O' ambiente esteve

dos 'melhores, sem poluição
alguma e o frescor dss matas

ali existentes. Tudo filmado no

mais ,alto estilo.
.

,x X X

Dr. Mafra, advogado '!' pro
fessor, é outro mestre. que vem

de Jotnvile e Já se encontra
restdtndo entre nós.

X X X

Em Curitiba, hospitalizado,
.

cujo estado ínspíee eutdados, o

prestante Vereador, ar, Boleslau
Kwiencien.

X X x

Hoje, reunião da AMPLA,
Associação dos Muóicipios do
Planalto Norte Catarinense, em

nossa. cidade, visando a eleição
dos novos dirigentes da entidade.

x X x-

Uma exposição de fotografias
mostrando tudo do nosso mu

nicípio, dos setores privados e

público, sl!rá aberta por ocasião
da próxima visita do Governa
dor Colombo Machado Salles 8

�D E S P E D I�D 'À
A Pia União de

�

Santo Antonio, leva' ao c�nheci-
menta da Comunidade Canoinhense, que as Irmãs Cate

quistas Ana Dematté e Miranda Zermiani, por motivos
de ordem Interna de sua Congregação; deixarão de exer

'cer suas atividades na casa Or.'Rolando L. Malucellt.,
Pelo exposto, a Entidade mantenedora" daquela. casa,
vem de 'público externar o seu profundo agradecimento
.pelo maravilhoso trabalho de promoção humana desen
volvido pelas abnegadas irmãs; ao longo de sua estadia
em nosso meio. O amor, o carinho e a dedicação, foram
a tôníca de suas atividades, sem as quais á grandiosa
obra de assistência": ao menor abandonado, jamaís teria'
chegado a seu est�gio atual..

..

Com uma mensagem cristã de / agradecimento,
despedír-nos-emos das irmãs, fazendo celebrar uma Santa
Míssa, no próximo dia 23, às 17 horas, na capela do
Asilo Dr. Rolando L. Málueellí, para a qual convidamos,
a todos.

'

A Diretoria
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� Se o. seu problema é PNEUS, visite a Loja
\

MEDRI SELEME .: ·�.:. P N E U S
'-

,:.

III ..' FIHESTONE GOOD-YEAR - PIR.ELLI IIII
�. Para' Automóveis. Utilitário�E;H�a�;�::�d:ac:I::os a O:uatiP�:m:ra.tamanhos.

. a sua escolha. •.�
\. iii Venha,· comprovar. Nunca foi tão fácil comprar. III
� .

. MERHY. SELEME & elA. LTOA.
. �

;:: Rua Paula Pereira,,735 - Oânoinhas • se
_-.

. FILIAL: Rua Central,
-

53 - Três Barras - se :h
\.�'
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