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A. •

gemo
(

do século
Enéas At.fjaná;;;:.io

AC�nfesso., que a figura de PABLO RUIZ Y -PICASSO,
«o. g�nIO do século», nunca me Ioí das mais simpáticas.O .peIto. glabro. com as costelas à mostra, os olhos
brílhantes a saltarem das órbitas, os gestos algo simi
escos em nada contribuiam para fazer dele uma pessoa
agradável aos ?lp:os.. Forçoso, no entanto, reconhecer
que os. seus anngos VIVIam por ele embevecídos.

. ,Su:ge a�ora um livro. que desfaz em parte essa

�m�re.Bsao. Nao se .trata de u!Da biografia convencional,íncíando pelo nas�Imento e lfInd�ndo na morte ímplacável, nem um erudito estudo erítíoo de suas obras. E
antes, um registro. íntimo dos últimos anos de sua vid�
(1965 a 1973), escnto pelo poeta e fotógrafo espanhol
l!-0BE.RTO OTERO, grande amigo do pintor. Rios de ,.

tinta Já foram gastos para escrever sobre PICASSO
(mais de do�s mil livros. .. ), mas esse Iívro, na sua cen
tena de pãgínas, o. retrata de um prisma humano, com

sua.s reaç<?es, .seu humor barulhento, suas predileções,
multas de suas memórias e algumas de suas conversas.
Díferente, pois, das poses promocíonaís com que era
visto na imprensa.

, .

Três coisas constituíam o.

chapéus de palha de todos os
berrante colorido e as touradas.
se cansou de repetir.

. OTERO traz para o. livro vários Instantâneos onde
PI9AS�O usa alguns de seus chapéus, mas é 'o. 'pró-

_;prio pInt.or que r.ela.ta a visita recebida de Uni potenta
do americano cujo Interesse pela coleção de camisas
se revelou maior que pela obra. artística. Na verdade
ele recebia camisas de presente do mundo. todo e' a
vari�dade era tão grande como. a quantidade.'

.

. Numa tarde de touradas, três touros são dedicados
pelos respectivos toureiros «aomaior pintor do mundo.s

I
Ele sorri, apanha os chapéus e agradece. Mas ao final,
desabafa, para o amigo:

, - Que falta de imaginação. Bem que
-

poderiam
inventar outra coisa! Três touros dedicados numa tarde
e: todos «ao -maíor pintor do mundo ...»-

Numa casabancária o artista mantinha duas peças
alugadas. Na

-

primeira guardava as obras de maior
valor; na outra, enorme quantidade de dinheiro, embru
lhada em imensos. pacotes. Um amigo argentino o con
vence a aplícar o dinheiro. da Suíça. PICASSO' o. faz, o
dinheiro. investido cresce multo, mas ele, desalentado,
reclama: '

,

.

- De que adianta crescer? Se não posso vê-lo e
tocá-lo? Melho.r estada no banco.

'

I
� �

Num .línguajar que mistura espanhol, francês' e

Inglês, conversa, ri e gesticula. Trabalha muito, nume
rando mesmo obras (lo. mesmo dia. "E preciso trabalhar
o. .máxímo possível», repetia sempre. Orgulha-se de ser
'o. maior colecíonador de «Preassos» do mundo, mas não.
'pára de escrever peças teatrais e poemas que lê para
os amigos, com voz e gestos apropriados. Redige na

lingua natal e com absoluto desprezo. pelos acentos,
elímínando-os, afinal, por completo.

Só os muitos íntímos eram admitidos à «sala se-
.

ereta», onde guardava formidável coleção. de quadros,
desenhos, cerâmicas e esculturas, na mais organizada
das desorganizações. Esse enorme acervo foi' doado,
depois de sua morte, ao. Museu do Louvre, cumprindo
sua última esposa, Jacqueline Roque, o desejo.' do.
próprio autor.

Ressentia-se ele de não. ser reconhecido. como es

critor pelos seus contemporrâneos. Afirmava, então,
que num futuro não remoto' as encíclopédíes o. regis
trarão. como «escritor espanhol mais conhecido. no seu

tempo como. píntor.»
.

,� . Assim desponta ele, vivo, alegre, espirituoso, ím-
previsivel, das páginas excelentes de "Picasso para
sempre", lançado. no Brasil pela Coleção Veja (Editora
Artenova), em tradução de LUiZ' CORÇAO.

enlevo. píeassíano: os
tipos, as camisas de
Isso a imprensa hão.

PRE,FEITO LIDIO
PRESIDENTE DA

SECCON,
AMPLA

.

� Como. anunciamos, a Associação dos Município.s
do' Planalto. Norte Catarínense, reuniu-se sábado últimQ.._
em nossa cidade, tendo. em pauta a eleição de sua nova

Díretoría. Presentes :to.do.s os Prefeitos da entidade, a'

exceção de Porto União', vários e importantes assunto.s,

foram abordados, presente também a Coordenadora Es
tadual do Mobral.

Procedida a eleição, a escolha recaiu no. Prefeito.
do. Município de Monte Castelo, por unanimidade, sr.

LIDIO 'SECCON, que, de imediato. empossado, disse dos '1,seus propósítos de bem servir a entidade.

A próxima reunião. será em Monte Castelo, na

segunda quinzena do. corrente .mê�.
Nosso.s' cumprimentos ao sr. Lidio. Seccon, e

demais membro.s.
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General

Cinqiientenáric da
.

Mctors do .Brasil
Em 1941, quando teve início a II Grande

Guerra, 8 GMB já atingia o marco das' 150.000
unidades montadas. Nessa época, todos os seus

veículos e equipamentos I
foram colocados 'à.

dt�posição. das Forças Armadas, ma's, ainda assim,
a empresa produziu 2.000 gazagênios para os

veículos civis sem combustível.

Após 1945, 8 General Motors. do Brasil
retornou sei:{ .rítmo de desenvclvímento, pss-

'

sendo a fabricar também molas e' baterias.
Logo depois, em 1948, surgiu a primeira car-·

roceria para ônibus inteiramente metálica, com
100% de matérfa-príma nacional.

A General Motors está comemorando,
em J975, 50 aDOS de atividades DO Brasil. In8-
talada a 26 de janeiro de 1925; num pequeno
edifício da avenida Presidente Wilson, no Ipí
ranga, a GMB começou montando 25 veículos
por dia. Hoje se consolida como uma das maiores

empr esee do País, com uma produção acumula
da de 1.096823 veículos Cheyrolet, 1.521.539

refrigeradores Frigidaire e '4.308820 baterias.
Delco, além de moto-eseavadetras. pás-carrega
deíras fi eemínhões pesados, Produzidos' pelas
GM Terex do Bresíl.

Sua área ocupada atinge quase 15 milhões
de metros quadrados, Incluindo as fábrica!il de,
São José dos Campos e de São Caetano do

Sul, 8 Divisão Terex, em Mioas, e o Campo
de Provas da' Cruz Alta, no município 'de

Indaíatuba, que se classifica entre os maiores
do mundo, com 11.273.805 metros quadrados.

Em 1974, a GMB recolheu' mais de 800
milhões' de cruzeiros em impostos e exportou
produtos no valer equivalente a 7,2 milhões de

dólares. Seu quadro funcional, soma hoje mais
de 23.000 empregados.

Agora, no aDO de seu cinqüentenário, a

empresa inicia a implantação de outro, grande
empreendimento no Pais: a fábrica de motores

Diesel, que está sendo construída em São José
dos Campos, ao lado da manufatura' do Che
vette, numa área de 836.836 m2. Com inicio

-

de operação previsto para o segundo semestre
do próximo ano, esta fábrica produzirá motores

.

Diesel de 3,4 e 6 cilindros, para· aplicação nos

setores véículsr, índustríel e marítimo.

A fase de expansão
� década de 50 marcou a fase de grande

expansão da General -Motors do Brasil: em
1950, a área da fábrica de São Caetano foi dupli
cada e as camionetas Chevrolet começaram a

ser equipadas com caçambas metálicas brasilei
ras; em '1951,. entrou em operação 8 fábrica

.

de refriger�dorés Frigidaire; em 1953, a em

presa adquiriu uma área do 70 slqueíres, em

São José dos Campos, para a ímplentaçãc" de
uma fábrica de motores, meta decísíva para, 8

total nscícnalízação dos seus veículos; em� 1957,
saiu da linha de produção o' primeiro caminhão
Chevrolet

. e, nesse mesmo ano, 8 GMB obteve
autorização do GEIÃ (Grupo Executivo' da
Iudústría Automobilística) 'para fabricar 8S

epíck-upss Chevrolet, com um índice de nacío
nalização de mai. de 50%.

Em 1958, quando 8 produção de veículos
alcançava a meta das 288,000 unidades" à fá
brica de Sãu José dos Campos, áinda em' CODS ..

truçâo (foi inaugurada DO dia IOde março de)
19'59), . entregou o primeiro motor Chevrolet,
inteiramente forjado e usinado no Vale do
Paraíba,

'

o começo
A GMB inaugurou sua pr.imeira fábrica

no Brasil no dia 12 de ago'sto de 1930. Locali
zada em São Caetáno do Sul, com uma área

de 45.000 m2, esta unidade permitiu à empresa
íaícíar O processo de nacionalização' de seus

veiculas, do que resultou, em 1932, a produção
.

dos primeiros ônibus com estrutura de madeira
feitos no Pais.

Carros de passeio
Em seguida 80 lançamento dos veículos

comerciais (caminhões, eptck-ups»: e camionetes),
(continaa n. 3a� pâgína)",

MILtON KLAMAS e BENEDITO L. SlLVA.- /fiLHO, o� homens da GEi'V'ERAL '1MOTORS DO BRASIL para a ,el!ião de Canoinhas (Região 05, Distrito 1)

,Mig·uel Procopiak Co,mércio de Veículos Ltd,a.
CONCESSIONÁRIO GENERAL MOTORS DO IBRASIL
Rue Major Vieira, 289,- Tel.. 166 .. End. Teleg. «MIKElt - CANOINHAS-SC
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CORREIO 1,)0 NORTE 01.03.1975.

IMPRE?SOS EM GERAL (�m uma ou maia côre.�
Serviço rãpido

IMPRESSORA OURO
e perfeito
VERDE LTDA.

No Departame:nto de Veiculos Usados
de MERHY SELEME & elA. LTOA., você
encontrará re-visados para pronta. entr�

»>

Màrca ./ Ano

Chevrol�.pala
4 podas �eríÍndros 1969

Chevrolet mloneta »: 1969 e 1971
Dodge Gran upê '// . 197.3
Dodge �6rt

«S�)./
1973

Dodge 1.800. Lux, 1974
Dodge 1.800 Gra uxo 1973
Volkswagen V

'

à� 1971
CaminhA0 Fo F-6 O 1971

Temo para você, im plano especial de
.flnanclam

'

to. Venha conh.�ce-I�.
'

Y SELEME & (SIA. LTOA.
Re �_ndedor, Aut�rizado Chrysler d �rasil S.A.

Rua Paula Pereira, 735 - Fones:�65 e 366
C.nolnh6S! - Santa Gatarina-,

�
.

'Hegistro Civil
EDI AL

SEBASTiÃO GREI COSTA, O�IC'/do Registro Civil o município de
Major V�eira, Ca arca de ç noí
nhas, Estado de Sa ta Catarina
Faz' saber que p,etend�' casar:

PAULINO MARTINS � NA5ICl
MENTO e'HENRIQUrT! BODNAR.
Ele, natural

deste��
lado, nascido

em. Serra do Lucíndd n.munícípío,
no dia 5 de março 1934, lavrador,
solteiro, domiciliad el residente nes
te município; í11h deI João Martins
do Nascimento e Malv�na de Paula
Martins.

'

Ela, natural este Estado, nascida
em Pulador, fIDunicíplo, no dia 31
de janeiro d 1930, doméstica, sol-.
telra, domlc íada e residente neste
município; ilha de João Bodenar,
falecido, Anastácia Bodenar.

Aprese taram os documentos exi
gidos p o Código Civil art. 180. Se
alguém íver conhecimento de existir
algum Impedimento !egal, acuse-o
para ns de direito.

Ma' r Vieira, 14/feverelroj1975.
EB45TIÃO GRÉIN GOSTA
Oficial do Registro Civil

REGISTRO CIVIL

EDIT'AI'S
JACIRA EMILlA PAUL �it • Oficial do Registro Givil do 5.° Distrito
de Pinheiros, Comarca de Canoln as Estado, de Santa Catarina '

Faz saber que 'pretende JEJUINO BOREIRA. DOS
SANTOS e au,Rlil MACHADO. ,..-

Ele natural de Saltínlio do C tvete » se: '�ascldo em 4 de marçode 1909, ag�icultor, solteiro, domlcílía o em..-'Tamanduá, deste Dtstríto,
filho de Maria Theodora Floriano, faleci a<

Ela natural de Canoinhas-SC, 'n'� clda em 28 de novembro de 1922,
do lar, solteira, domiciliada em Tamãnduá, 'este Distrito, filha de Ernesto
Machado e Paulína Pires. -:

"

,
,

�
Pinheiros, 24 de fevereiro de 1975.

MIGUEL PINTO/ e' TEREZINHA ALVE�ARDOSO.
Ele, natural de Taquarlzal, deste Dístríto," nascido em 15 de

dezembro de 1951, q erário, solteira, domícílíado em 'I'aquarízal, d/Distrito,
filho de Eduardo fnto e Vitalina Maria da Luz. ,. ,

Ela, n ural de Campo dos Buenos, deste Distrito, nasoída em 15
de . fevereiro e 1955, "do lar, solteira, domiciliada em 'I'aquarlzal, deste
Distrito, fil de Felipe Alve� Cardoso e Ana Corrêa. '-

e alguém. souber de algum impedimento, oponha-o na forma

Pinheiros, 25 de fevereiro de 1975.
r-

,

SILVETE DARCI PAUL - Escrevente Jaramen,tada

Prefeitura M'uni, ip I'
\'

Canoinha's
abertura de rDlu no loteamento Rodolfo Bollauf;
nova torre TV-caosl 3;
reconstrueão Eecols Campq dai Moças (Felipe Schmidt);'iDlpetoria do departamento de caÇa e pesea;
iluminação pública da rua Emiiio Scholtz;calçamento a paralelepípedo no Cemitério Municipal;

Bento de "Lima (Campoalargamento e oonclusão ruaveatimento Serra do Lucíndo, da Agua Verde;
'rev stímento na localidade de Imbuia (Bela V. do Toldo); alargamento rua Mêxico:ilumi'D�ção ,a mereúrio Dai Preç�. Laura Muller e aquiíição de um trator de esteire 14.500 kg.;Olvald�de Oliveira; "

equiaição de uma pá carregadeira Michi�an modelo 55.S;arbo:izaç�dai ruaa: da cidade C2,o ano);, Ponte Capão do Erval / Matão,
,

extensão do." cureos do MOBRAL (convênio); ,

inatalação do Banco do livro (convênio]:
exten,ilo dOI 'Ie�viço. da CAFASC (convêuiejl; iDlt(ll ..ção do cuno MOBRAL CULTURAL (convênio);
inetalacão da G�:iil Urbana Noturna (convênio);, abertura de rual loteamento Watzko (Campo da Agua V,O;
calçamento a peralelepípedo do pátio da 'Prefeitura; abertura de

ru.oI
Icteamento Pedro

AI�ve.Vfeira; ___./
" iluminação pública Bairro Souêgo;pavimentação a,fál,tic�e onze qusdrae] , t idem na rua AlviDo Voigt (C8*mpo_,;!.- gua Verde);,r�ve.timento edreda de �elinhol Cdiltr. Felipe Schmidt): aterro da ponte sobre o Rioftá Verde (proloogamen-instalecão de beitedor �valinho, (Di,tr. Felipe to da rua Psule Perei�Y , '

Schmidt); e!ltra�a de Taquaj.�(35 km);
.

ilu�inação pública do Dl.trito de Paula Pereira; muro de pedr_'A1a Praça Laura Muller;
,

iluminação pública do Dístr, de �rcíIio Dia. (convêoio';
-

iObstalaçã�,...d6Ibritador emdSaota LMeo,cá.dia; -

t\, ,. �"".
'

a ertqpli" e lo argamento a rua eXlco en re a rusdedocamento a'gncola de aZl .a!qu.e.� (2.? ano);N B"l'ilo do Rio Branco até o Frigorífico;'cOOlervação de e.trada. mUDlClpall co� con'truçao de ",dem rua João AlIage da rua Emílio Scholze até a ruanovai pontel, pontilhõel e boeirol com 'tubo.; ,/, Bolívia; ,

.

incentivol indultrJail (doDção de imóvei.);�" '

,

// idem rua Uruguai até -. rua João AlIage;flquiljçã� de 4 tretore, de elteira; ",\ //. . ��em \rua Chile en�re ,a rUa México ,até a �ua João AlIage;con,truçao de 1 (um9� poute de CODcreto .01J:�e., o rio 'Idem rua ParaguaI entre a rua' MéxICO até a fUaAgua Verde Cprolonga'WeotQ da rua Paula Béreirà').; Jollo AlIsge;,aqui.ição de dual (2) motoniveladora. «l.lóber.W8r�; idem rua Bolívi" até a rua Roberto Ehlke;aquicição uma (1.) Retro-E.cavadeira �,P-óclain:&; / .,,� i::lem rua Argentina entre, a rua João Allage àte a rua
recuperação de todal ai máquinal ;rtídoviárias; .

" México;Precupereção de 2 csminbõe ... cftc,mbal; " idem rua PaDam'; -\

pavimentação
. a.�áltica oal/Praçal Lauro Muller e' ''i,dem -rua Emílio Scholze entre a rua Roberto EblkeOlvaldo d� OlIve!ra; _.,.,.;,/ �, até a rua Bernardo Olseo;� compútação de dado. e!ftttônicol; . idem" rua Tomsscbitz entre a rua Roberto Eblke até

nova planta cada.trali/
.

\" o loteamento Brandes;
noVo c6digo tribotbro Municipal; ,

'

idem r� Guatemala;
aterro no Rio d�;eia de Cima (Diltr. Bela V. do Toldo); idem rua\!Iooduras; ,

l'eveltimeoto da rua Alvioo Voigt; i<}em rua Gil Costa;reveótimentc/da e.trada do Parado; idem rua Pa'ul Ritzmann;ala;g8mep{� da eltrada, de Voltà Grande (Diltrito de idem rua Jorg-"WeggerPauIs ,'ereira; \ .

idem rua Pllul H�rrilJ;'
.

alargá'mento e proloDgamento rua Emiliô Scholtz; idem rua Alois Stueber;obt!Íiaco Da-Praça Lauro Mull�r (iucentivo� iderp rua Valdemiro'Olsen;�naliz8ção da cidade cl inltalação de lemáforol novol;
.

idem rua Henrique Z�,�maDn;balizsção dOI logradouro. público. a 8crilico; idem rua Frederico Koll�r;aqui�ição de 4 novol caminhõe. caçambal; ".alargamento da r�8 São JQ.,é e reveltimentó;abertura da rua Venezuela; muro de pedral Da fachada\do Cemitério Municipal;abertura da rua Barão do Rio Branco (prolongamento); ponte de madeia na divila F"eijpe Schmidt-lrine6polil;variante Santa Leocádi8;
,

baila Da divila de Felipe Schol'idt cem o município deconltroção d� doil mata.burrol em Anta Gorda (extin. 'Paulo Frontio • Pr,; .

'

"ção de portõel); ilumioação do Salto da Agua Verd-e;,variante Paula Pereira à Anta Gorda; abertura de rual na loteamento _Ma'laneiro CCampoaterro e reveetimento e.trada Serra do Lucindo a dá Agua Verdf'D; "

Barra Mania; idllm loteamento Odilon Pazda (Campo da Agua Verde);remoção e reconltrução de 23 caiai Campo d'Água abertura \ de rual no' loteamento Aotonio SalomonVerde e cidade para alargamento e abert�ra de rua I; �Alto dai Pelmeiral'.

\

Obras em Execução
, Poeto do IBDF (convênio);

obras Concluídas

Rede de abeetecimento de água CCoov. c/Governo do'
E.tado�;
alargemento e abertura de novai rua I no J. Eeperança;
extensão da iluminaçãe pública;
conltrução do Ginâeio de Esportea;
continuação da pavimentação aafáuica .de cidade;
abertura de cenaie de drenagem no Campo d'ÁgoaVlllde;,
pontes de concreto lobre o Rio Agua Verde (uma):
'elcola de al�enaria em Barra Manu (Distr. Pioheieoe):
escola de alvenaria eO} .Legeado (Diste, de Felipe Schmidt);
deetocsmeuto agrícola - prolseguimento;
revesthnentc em Anta Gorda (Diste, Paula Pereira);
laborat6rio de sementee d� batatal cettificadal (incent.);
construção do Canoinhal Palace Hotel (Incentivo);
coó.ervação dai rodoviae munieipais;
conetrução da garagem da Prefeitura;
cooltrução da fábrica de tubol de 1,50;

. reveetimáoto e alargamento da Colôoia � Ouro
CDiltrito de Bela Vida d'o Toldo�;

Verde

iluminação pública rua México; \

aterro ponte rio Agua Verde' (pwlongamen. CaetaDo COI'ta);
alargamento e reve.tj�ento eltrada Valinhoa-Bonetel;
alargamento e ab_ertura de nova. rUBI Campo da AguaVerde.

a.faltamento, retificação e drenagem do
_

núcleo da
COfIAB;
alargamento e reveltimento do bairro Piedade;
alargamento e reveltimento em Rio Bonito' ODi,tr.. BéÍa Vi.ta do Toldo; I.

/

pOlto de in.eminação artificial;
pOltO de carrepatecida;
rede telefônica lob,terrânea· DDD (convênio);
alargamento da e.trada Parado/Ma tão,
'a'largamento da efltrada da Fartura;\

abertura da lua Alfredo Mayer;
conltrução da Eltação Rodoviária;
iluminação no loteamento Mallaneiro;
iluminação no loteamento Antonio Salomon;
iluminação do perímetro luburbano da, cidade;
pavimentação da rua Duque de Caxiu • extensão
"Kml, até o Alto dai Palmeiral;

('

eletrificação rural Serrito - Caraguatá e Fartura;
pavimentação adáltica rua Roberto Elke· até
Sena�or Ivo d'Aquino; ,

\

Icon.trução de uma Praça na rua Maior Vie' a
bifurcação .com a éltrada DOl!a Franci.ca
cooltrução eltrada Tamanduá (3 km,�;
conltrução eltrada Serra dOI Borge•.

enida

"COM AD 80S, MANAH PLAN"TAN�DA,-,,-'_� _

,----------'-'�E-M---E-s:FOQtJ__E__N_(J-AR"MAZEM -

T OK A R SK I.

,( 80 lado da loja de Eletrodomésticos Tokarsld � Cla. Ltda.)
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1975: cinqüentenêrio da General Motors cio Brasil
(cóntinua�ão da 1a. Página)

a GMB começou a protejar, em 1966. seu
primeiro cerro de passageiros, em tamanho e
condições ideais para as necessidades brasilei
ras. Assim,' a 19 de novembro de 1968 nasceu
o Chevrolet Opala 4 portas, e, 'em '1971, 'omodelo cupê (2 portas).

Nessa época, 8 ,GMB iniciou a construçãoda fábrica Cht!vette, numa área de 145.000 m2,
em São José dos Campos, com U::D. investimen
to .de mais de 100 .mílhões de dólares. O
primeiro Chevette, modelo exclusivo da' GMB,baseado na mais moderna tecnología sutomo
'bílíatíce, com motor de 1.400 �i;n3 e 68 cv,deixou 8 linha de montagem no

�

dia 25 'de
'abril de 1973.

radares, fogões, máquinas de lavar e -secar e

condicionadores de ar.

Em 1972, começou a ser implantada' em
Minas Gerais a GM T�rex do Brasil, destínade
à febricaçãd de caminhões pesados, moto
escavadoras e pás- carregadelrás. Esta' unldade
foi inaugurada oficialmente no dia 2 de outu-'
bro de 1974.

'

,

Também no ano passado, a GMB, começou
a implantação pioneira do seu Campo de Pro
vas e Centro de Pesquisas T�cnológicas' da
'Cruz Alta, no município de Indaiatuba, São
Paulo, onde já são realizados vários tipos /

de'
testes Da primeira pista de durabilidade acele
rada,/já construída.

O Projeto Diesel, anunciado pela General
Motors do Brasil em maio do ano p�ssado, já
está sendo implantado, devendo entrar em

operação no segundo semestre de 1976, produ
zmdo motores Detroit Diesel ds 3,4 e 6 'cilin
dros, para splícsção em veiculas, 'indústrias e'
embsrceçêes.

Diversificação
Também nessa fase, 8 General Motou

do Brasil começou a amplícar seu'campo de
ação e a diverSIfIcar seus produtos. A Divisão,
Frigidaire passou a produzir, além de refrige-

Quem (QEN)'
,

e Notícia
Em termos pohtíeos, o presidente Geisel falou muito
mais para a ARENA do que para os govemedores,embora estes tenham sido a sua platéia principal.Apesar de ter referido «ao papel decisivo que caberá
aos governadores na recríaeão de estruturas partidárias 'seriamente abeíadas por cisões e traumatis-
mos, ainda recente, s, exeía, aproveitou mesmo a'

"oportunidade para formular �a mais contundente radi
ografia do, partido oficial. Não' utilizou nelas palavras
e nem poupou, em consequeneía, os atuais chefes
,arenistas. Ao enfatizar que a ARENA necessita cons
tituir-se no suporee .polítíeo: dos 'lj:xecutivos Federal
'e Estadual, não deixou em sua 'erítíca quando abor-
dou a' importância, de o Partido se alçar e se manter
à. altura de suas pesadas responsabilidades. Ora,
ainda que sua frase constitua um segredo de Polichinelo, é "ímportante observar que, afinal, foi pronunciada por quem de direito; se a ARENA precisa
alçar-se 6 manter-se em determinada altura, é por-
que presentemente' se encontra lá em baixo, sufoca-
das pelas próprias Idíoestcraslas e cisões. Mais ainda:
o Presidente julgou imprescindível que a legenda
governista dilua quaisquer interesse personalístaa
ou de facções; não alimente o espírito díssocíador
do favorttísmo "ou das clientelas familiares; que
procure criar' um «espirito de corpo», que se torna
verdadeiro não 8.6 pela coesão mas pela doutrina e

pela ação.»
','( x-x-x-x

Segundo ficou decidido durante os debates e as au
diências entre os novos Governadores e o lider na
cional da ARENA, senador Petronio Porteta, 08 Pre
feitos e Vereadores eleitos em 1976 cumprirão, man
dato de apenas 2 anos para que em 1678 os mandatos
municipais e estaduais se igualem com a realização
de eleições gerais. Desta forma, não terão mandatos'de quatro mas apenas de dois. Outra medida a ser
formulada em breve pela agremiação governista é
no sentido de que a subíegehda não seja, extinta
e permaneça como medida de exceção em alguns
Estados, apezar de muitos Governadores serem contra.

x-x ...... x-x

A educação de 1.- grau e a preparação de professores
são os dois objetivos básicos das «Diretrizes para a

Teledlicação no Brasil». O documento foi elaborado
por um grupo de especialistas em comunicação e

educação e foi entregue ao .protessor Euro Brandão,
secretário geral do Ministério da Educação e Cultura
ao Ministro Nei Braga, corno plano de ação que a
liEC desenvolverá no campo do ensino à distância.
Estas Diretrizes terão, como base o projeto cSacÍ»,
o proleto Mi'nerya, e a novela João da Silva, todos
com caráter de reforço ao ensino de 1.° grau.

, )

Cooperativa, Agro-Pec�ári_
CiERAL ORDINÁRIA

de Canoinbas
/

Ltda.
ASSEMBLÉIA COMUNLÇÂ�O

CHAPA N_o 1 SElCretá��W1i�emar VoitgPresidente: Moises Damaso I Con,nreuolI EfetivolI:
Vice Presidente} Oscar Pereira ,/ \ fe�ro da Silva
Secretário: Rodolfo Wotf Neto /J Felípe Schumac�er Neto

• ',p"" Edison P. KurohConlelheiroll IfetivolI : //
Bdíson P. KuroU //;

, Waldemar Voigt,/�
Felipe Schu�!J.e'líer Neto

Conselheiroll S�,pNfntell:
Wis()nJ�8ggenstoss
Pau,li1Íó Figura
lJrl)ano OIeskovicz

Coníeihõ'Eis�al Efetivo ,:
/r Antonr�Galeski,"

Joaquim -Pa4ilha
, José Kuhn ''<''''',,",. I

tOD8elho Fiscal Suplente :-....,
Nivaldo Damaso da SUyeira Delegados Dá CeDtral: '

Julio Marcondes 'c
"">, ,José Max Schmitberger

Alvlno Libério dos Santos �."
'''''_ Rubens snvlno won',

.-

Delegado �a Central: "'",_ Waldemiro Noernberg ,"
,""

Moises Damaso
Ivone Gonçalves Padilha
Waldemar Voigt

CHAPA N�o 2
�

Presidente : José Max Schmitberger
Vlcé - Presidente: Nivaldo IDamaso

, dR Silveira
-J

Em nome da Diretoria comunico
ao quadro social da Cooperativa o

seguinte:
1. - O local da Assembléia G,eral e

das eleições no dia 1� ,<!� J�arço '

de

197�erá
o Grupo :"�scolar

João Jos Souza Cabral, na
Kua Barão do

.

Branco em

Canoinhas.,
'

J

2 .• N,orueamos quatro (4) mes 0-
letoras e apuradoras para condú>
zlrem 8S citadas eleições. Desig
namos 08 seguintes membros:

Meu 1 • Edmar Gonçalves Padilha
,

Paulo Gualberto. Stein
Nivaldo Gonçalves Padll�.!"''''

MelllÍ 2 • Antonio Scopel //.
Braulío Ribas da GJ;.úz
Osmar Alcides da,,/

, Conceição
lIe.. 3 • Oscar Alcide 8 ConceiçR.o

AdoHo Wi
Eugêni� a, Silva

Meu " • Paulo ocha Faria
Rub s Ribeiro da Silva
R hailio Crestanl
ados os prazos para re

'o de chapas. apresentaram
se assim constltuidas:

Conselheiroll Suplentes:'
Urbano 01eskovicz
Mário' Schlessel
8ezefredo Paulitzki

Con8e�ho Fiscal Efetivo:
Rubens Stlvino Wolf
Jovíno Cavalheiro
João Klahold

ConselhO" Fillcal SupleDte:
José Kuhn
Alvlno Libério dOI Santos
Joaquim Padilha

EsperaQdo o comparecimeo�o de
todos 08 associados nesta importante
Assembléia subscrevo·me

\

Atenciosamente
W_aldemiro Noernberg

Presidente
'

..
'

Ate�çao ,TEXACO
NOVO POSTO DA, CIDADE.

TEXACO
PARA O
f'�""_ "-�.,

Posto SÃO
..

"
..

�",

( ,

PEDRO de

IRMÃOS
RUDEY

LTDA.

o único

Gasolina

Diesel

Oleos.....

�"'.. ....�,"'
.......

, Lubrificantes

Graxas

cidade.e 'o mel{)Qr atendimento dq
�----------------------------'---I�----------------------

•
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Anotações
I

,por mauricio

Para mulheres s antes do casamento o homen é cspez de ficar
acordado 8 noite inteira, pensandocem qualquer coisa que você
lhe disse. Depois do casamento ele adormece antes que você
termine de falar.

Ivo Elite
o gracioso brotinho Certa, receberá logo' mais' no Elite Tenis
Olub, um selecionado grupo da jovem city, para festejar seus
quinze aD08. Será o primeiro grande acontecimento /75.

NÚpcias
Pelos caminhos da vida se descobriram e se elegeram, via se
unir pelos sagrados laços do matrimônio aos quinze, dias do mês
de março, de mil novecentos e setenta e cinco, às dezessete horas
e trinta minutos, na Igrt>ja Matriz Cristo Rei, Luiz Carlos Werka
,e Darli S. Costa. Ele filho do sr. Oscar A. Werka e' sra. e ela
do sr, .Antonío 'Costa e ara.. APÓ! a cerimônia religiosa; os
convidados seria recepcionados na Sede Social da Paróquia.

, )

cumprimentos para ele e ela
No último sábado o lar do casal Guido (Dalva) Gonchoroskt foi
enriquecido com a ch�gadá de um�' linda garota. Felicidades 80
jovem par.

\

Ntuet:

Quem featf'jou idade nova sá

bado passado foi a elegante sra.

"Sonia Mayer 2;aniolo, esposa do

nosso prezado amigo Modestinho

Zaniolo. bs cumprímentos acon

'tecerem em alto' estilo.

/

�apidin{)as [
-,Já se 'movimenta a Juventude, para o ioicio das aulal que teré

lugar 8 03 próximo. Bonito se ver na passaeela da 'cidade, o
colorido jovem a formosear a paisagem.
* Também Canotnhes, poderia pensar num calçadão, pa'ra que

os hebítuês de nOS80 artezanato-, pudessem efetuar 8\l�8amostras, demonstração de que Canoinhas também possue cultura
e tradicão.
* Já é tempo de se pensar em outra festa do chimarrão, pro-c,

moção instituida por lei estadual e que até hoje não foi
devidamente apreciada ou explorada. '

:-.

*' Dia 22 p:p. no Asilo Dr. Maluc�lli, aconteceu a feita de des-
pedida das Irmãe Ana e Miranda. Com a presença das Zela

doras e peesoas da ecmunídade, foi celebrada Missa, s'eguida de
gostoso lanche. ,',

'

"

,

'

* Logo mais, vocês verão, O desfile .dos Calouros/75 da Fácul-
dade de Administração de Empresa de Oenotnhae (Funploc).O trote será a partir' das 14 horas.

Ultima
Ht>rval do Oeste e Joaçaba, ainda este ano serão unid.�. lIm
exemplo para alguém que' fala a esmo, sem pensar no prcgreasoda região. Fusio para o desenvolvimento' da região. ,

Até ieman. que vem.

'abertas na sede do mesmo
à Rua Três de Maio, 292
no horário das 19:00 \ às
21:00 hs.

Início das aulas previsto
parã 10 de mar'ço. NÚMERO
LIMITADO DE VAGAS.

Canoinhas, fevereiro/75
Ana Odete Oliskovicz

Curso Semi-intensivo' de Inglês
Se voei quer aprend�ringlês ain.da esta ano, nao

perca a uLTIMA CHANCE.
'Ó «VÁZIGh. encerrando
suas atividades em Canoi-.
nhas, promove um CURSO
ESPECIAL DE CONVER-

, SAÇÃO E GRAMÁTICA, com
duração de oito meses.

As inscrições acham-se
,

.

AMANHÃ, dia 2
14,00 hs: Perl

ESTÁDIO 'MUNICIPAL:
X /Ferroylário (Mafra)

Seleção dos Noyos da Liga Ca,noinhense de Esportes

16,00 bs: SINTA CRUZ E. C. (local)
IIERICA

�.

'fUTIBOL eLUDI '(Joioville)NÃ'O PERCAM __ .;

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO 00 NORTE

s.No1íclas .ee

J:8Ol'e't'e'iu E.meraldiao II. Almeida

Secretário da �SM elogiado
Por ocasião da visita do Bxmo, Sr. Gen. Cmt.

da "õ.a a. M. e 6.a D . .I. Generel de Divisão Samuel
Augusto, Alves Corrêa; afim de inspecionar a 13.a
Delegacia der Serviço Militar e Junta do Serviço Mili
tar de Canoinhas. na qual compareceram os Prefeitos
e respectivos Secre,tários das Juntas do Serviço Mili
tar de canotnhas. lrineópolis, Três Barras, Major
Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Itaíôpolís e Máfra.
A luzida: comitiva iniciou a inspeção às 08,00 horas
na Delegacia do Serviço Militar de Canoínhas, nó
decorrer da mesma foi entregue, ao sr. Hamilton
Tabalipa de Almeida, parte do Boletim de Serviço,
onde o Secretário mencionado é referenciado ép,
elogios, em certa altura se lê: Não podeda ao findàr
o ano de 1974, deixar de exaltar as qualidades de
tão �r�stimos� e valioso,colaborador, mesmo que
para ISSO fosse necessário os sacrifícios de suas
horas de folga. Tornou-se merecedor dos meus sin
ceros elogios, como de ser apontado um exemplar
para seus colegas e orgulho para seus chefes. ass,
Ibernon Devincehzi ... Major Resp. da 16." CSM.

Reajuste salariàl �tlrn àí
o ret>juste salarial dos trabalhadores, para o

mês de fevereiro, ocilàrá entre 2 a 2,6%, segundo ,

exposição de motivos que será entregue ao Presidente
da República, nos próximos dias, pelo Ministro do
Trabalho, Sr. Arnaldo Prieto. Para o cálculo do novo

reajuste salarial, a Secretaria de Salários" e Empregos
do MinistérIo do Trabalho voltou a basear-se na

elevação de 43% decretada no mês passado, menos

16% antecipados pelo próprio Governo através de
abono de emergência.

Retorno às aulas.
Segunda teíra.,dia 3, se abrirão às portas de

nossos educandaríoa pará receber os alunos de todas
as séries, note-se já o movimento de estudantes de
outras localidades à procura de acomodações na

cidade, o primeiro ciclo, também 'em preparos finais
para seu inicio escolar. Assim a vida estudantil
vem trazendo um novo colorido nas ruas, nas praças
e na comunidade toda de Papanduva, alegrando com

suas presenças o dia a dia da vida.

I

. Política & políticos
Já do conhecimento geral, não só em Santa

Catarina como também no Pais, a tomada de decisão
do Diretório Regional da Arena Catarinense. O fato
despertou a. ateillfão da. opinião pública, e deverá

ser minuciosamente apreciad.o peles poderei compe
tentes Na realidade a8 Leis, Estatutos, inclusive a

Lei Orgânica dos Partidos Políticos é clara quanto a

fidelidade Partidá.ria, ela existe a tempos, porém, ,

não tem sido aplicada nos casos especificos. Vamos

aguardar o desenrolar dos aoonteeímentos que por
certo virá dirimir düvídas, colocando o público ao

par dai decisões tomadás para solução de fatos,
de tal natureza. \

'

,

iEncerrou-se dia 22' o campeonato
Encerrou-sé no último domingo o campeonato

municipal «Taça Jil.hyr Damaso da Silveira» tendo
o Papanduva F,G. sagrado-se campeão do 1.° turno,
com o resultado de domingo p.p. quando o Palmito,
que vinha liderando o certame, precisando somente
de- um empate para sagrar-se compeão, perdeu pata
o Papanduva pelo escore mínimo. Día . 09 teremos

para a disputa final: Palmito e Pnpanduva, sendo
ambos ceníuetos fortes e poderão apresentar uma

das mais reenidas pelejas futebolísticas dos últimos

tempos. Os melhores artilheiros foram: pelo Papandu
va Orlando com 12 gols e Saulo do Palmito com 14.
Vamos 'prestigiar. o nosso futebol comparecendo e

torcendo pelo nosso clube, -, .

Passarela da Sóciedade
.

Dia 02 do corrente data importante para a

grande família Tabalipa, é o dia natalíeío do senhor
Jovíno Tabalípa chefe da Iamílía. Os cumprimentos
pontificarão em alto estilo para o distinto senhor.

Também o garotão Anisio, filho do casal sr..

Deonísío (Pasqualína) 'I'revísaní, completando mais
um ano de vida. A petizada estará presente na sua

festiva data.

Dia 04 do corrente, �a capital do Paraná, estará
festejando idade nova o jornalista, mais solicitado do

Paraná, Dr. Dínn Almeida. As felicitacões estarão
circulando em alto estilo para Curitiba, onde reside
o aniversariante.

.
-

Dia 08, colherá mais uma flor no jardim de
sua existência a srta. MarlI Paulíeheí, fllha do casal
Afonso (Ida) Paulícheí, As felicitações estarão na

pauta naquele dia.

Também na mesma data, festejando níver a

distinta sra, Pasqualíua . Trevísaní, virtuosa, consorte
do sr. Deonísío Trevisani. Muitos serão os cumpri
mentos que irá receber a bondosa senhora.

'BODAS DE ESTANHO. Dia 27 �.P. completaram 10
anos de seu feliz matrimônio o casal, Olímpio (Hüfda)
Cardoso Filho. Na intimidade de seus familiares o

evento feliz, foi condignamente comemorado.

A coluna seassocia as manifestações de cari
nho aos antversaríentes almejando a todos perenes
felicidades.

UM POR SEMANA. Quando um homem não pode
. atingir a extensão de' seus

desejos, pode remediar o mal encurtando-os. (Cc.wley)

�

No Departamento de Veículos Usadós �

de Miguel Procopiak 'Coméroi'ó de
Veículos Ltda., você encuntrará

<'

para\ pronta, entréU;' :

.,

MIGUEL iROCOPIAK COM. DE VEíCULOS lTDA.
Con"ssionárlo General 'Motora do Brasil S. 4.

'I'

t Rua Major Vieira, 289
_

C à n o i n h à s -:- Santa Cat!irinà

" ,

Marta \

/
Caminhão Cheurolet ,y
Pick-up Cheorolet C#10/
Pick-ut: Cheorolet C-I!f
Corcel CóuPê

'

Opala' 5S cuàPê �

2 Opala Especial c6upê
Opala Especial c.o'uPê
Ford F,350 ./
Rural4xJ I
Opala. STD_ 4;jportas
,FuSCãO 15,7 .

J';,'
l

Ano
1971
1972
197i
1972
1972
1972·
1974
1973
1973
1971
1971

.... 'Fotocópias?
Em apenas 10 segundos,.J(�&-ti?n('FOTOCÓ_(
PIAS,. de qUà�.4-8r"" -dõcume.nto, jornais ou

livros, n�KR T Ó Pt I O O O R E G 1ST R O

C I )U< de! N�·REIDA C. CORTE, no edifício
�'.' do FORUM

.

desta cicJâde.

ANIVERSARIANTES

DA SEMANA
Dia OI de março

O Sr: Agenor Vieira Côrte;
a srta. Ceris Rosilane Tremi;
a menina Marcia de Lourdes
filha do sr. Waldomiro Me�
deiros; o-menino Samir-Fran
cisco filho do S1. _Acl Abdala
José.

DIa 2
A sra. Natalia esposa do sr.

Nestor da Cunha Ramos; o

[ouem Rubens f'riedman; o

menino Gerson Moisps filho
do Sr. .Waldomiro Medeiros.

Dia 3
OS STS.: Waldemiro Pereira e

Alcides Pires; a sr/a Roselis
de Fátima Artnér«:

Dia 4
Os srs.: Wilty Gorselts e Saul
Chuni Zugman.·

Dia 5

9 sr. Eugenio Teoàprovicz; o

-10vem Carlos Alberto Mayer;
a srta. Denize Elizabeth 8ur-

.

gardt, e o menino Paulo Edu-
.

.rdo filho do sr. Alcides Pires.
Dla·6

Os srs,: Sergio Trevisani e

losé arar; a sra. Verônica
esposa do sr. Antonio TokaTski.

Dia 7
Os iovens: Wantierley de
Oliveira aodoy e Irineu
SenCznck; a srta. Sueli Sel
ma Pieczarka.

Aos aniversariantes deseja
mos perenes felicidades.

roca Fitas

para' automóveis
I

Eletrodomésticos toklrski
.

/ 01.03-1975

CARVALHOPAULA:TABELIONATO

EDITAL
Acham.se em Oart6rio. à Rua VidaI Ramos, edif' io do F.rum. \

paf. serem protestadas os seguintell títulos:
. "

DP D.O 14.141-7 .. vencto.' 05.01.75 - v. 01' de Cr$ 530.00

(quinhent08 e }rinta cruzeirósD. emitida por M'ê'rby Seleme & Ciso
Ltda. c/JOSE DOMINGUES DA SILYA�

_NP n." 89187-7 - veneta. 21�9Y.75 • valor Cr$ 615,00 (8f!i8-
centos e quinze cruzeiros) .amitida .pdt ANTONIO ARY WALTER
FERREIRA, a favor dà Fioáo'êilídora Volkswagen SIA" Crédito,
Financiamento e Invetltim@n�

.

Por nâo ter ·Iid()�s,ivel encontrar os- refer,idos responsávei!,
pelo presente os

I intimd"para 00 prazo de trê" (3) dia!l úteis à contar

da

pUblicaCã:i.j0
deat!Y'1ornal. virem pagar ou dar a8 razões porque não

o fazem, c, a mesmo tempo, no caso de não ler atendida esta

intimaçlto, Q notifico do competente protesto.
\ /-noinba!, 26/fevereiro/1975.

TABELIONATO PAULA S. CARVALHO

/ PAULA ,S. CAR.VALHO Oficial de Protestos

- EDITA.IS

4) "JOSÉ C RVALHO DE LU....»
eom "GEN BENTO"" brasileiros,

solteiros, reside tes e domiciliados
nesta cidade: ele operário, nascido
em' Canoinhaa ao 26 de maio de
1951, filho de Jo' Carvalho de
Lima, falecido e de racílía Soares
de Lima, falecida; el do lar, nasci
da em Matos Costa- O aos 5 de
março de 1950, filha \ de Antonio
Bento e de Jacira dos

\

ntos Bento.

Se alguém souber de ai
\

m impedi.
mento, oponha-o na form da lei.

Oauotnhas, 25 de fevereir -de 1975.·

Nereida Cherem Côrte
Oficial do regístro civil

NE.EID& CREREM CÔ E, Ofici.l
do Regi8tro Civil do/" aDoiDha...�C,
faz saber que prete dem ca8ar:

1) "LUIZ CARL WERKA» éODi
"DARLI D GRAÇAS COSTA»,

brasileiros, s teiros, residentes e

domiciliados €lstl!- cidade; ele Indus
triário, nas, do. .em Oatiotnhas aos

21 de ago o de 1951, filho de Oscar
Augusti o Werka e de Cecilia

Hae�s" Werka; /ela professora,
nasCi, em Al;'roio Fundo d/munící
pio os 25 de abril de 1953, fllha
d ntonio de Souza Costa .e de
ellita Pacheco Costa.

2) «HAROLDO LEITE» com' «MARI&

Semeadeiras com Adubadeira

�'nr-rBkã'rsl i
Registro Civil EDITAIS

. .

.. �N.TONIO WILS.ON WIESE, Oficial do Registre CIvil cio Municí-
pro de Tres Barras, Comarca de Oanoínhas, Estado dá Santa Catarina

'

Faz saber que pretendem casar:
«ARTUR OLSEN JUNIOR" e «LOURDES TODT».

�Ele, natural deste Estado, nascido em Três Barras·no � -1 de
novembr? de 1949, comerciante, solteiro, domlclllado e residQIlt "éin Três
Barras,ofllho de Artur Olsen e Anastacia Olsen. ,_..//

.

.

Ela, natural deste Estado, nascida em Três�as no dia 10 de
agosto de 1956, doméstiüa, solteira, domiciliada e�f.€éidenie em Três· Bar
ras, fllh3- de Roberto Todt e Regina Todt. /.,.�

-

/�".
- \ ,.;_:'::.._

«ALFREDO SCHELBAUER» e ....,1"A"RIA BRUNISLAIVA MAIKOWSKb.
Ele, !latu�al de Rio N6gtõ, Paraná, nascido em Rio Negro�Parâná,

no. dia 26 �e J!ln�lro de 19?JJ:favrador, viúvo, domiciliado e residente em

TrêB Barras, filho de 'Y�nceslau Schelbauer (Ialecidp). e Thereza Melsler.
Ela, natural,deste Estado, nascida em Três, Barra8, no dia 24 de

agost� de 1943, ��;nesti(la, solteira, domiciliada e residente em Três Bar-
ras, fIlha de L�dJslali M.aikowski e Ana Maikowski. .

. .

'

Ap��entaram �8 documentos exigidos pelo Código Civil art. 180.
.

Se algllé!Jl",tl;Ver conheCimento de ex;istir algum impedimento 'egal acuse-o
para fins" de direito.

"
• ,

./ Três Barras, 21 de fevereiro de 197fi.
ANTONIO WILSON W lESE -' Oficial dó R�gistro Civi1

St!nhOf8s e 'cri�'nç88.",,",__.. __
I

Especializsção em Odolltopedietria. \

\

Dra, �oé Walkyria Natividade Seleme
Cirurgiã Dentista
c I C OOS589159/DBP

Cltni�ntã-;:iã-· de

Hora marcada
Prata Liluwo Müller, 494. - FODe, 369
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CORREIO 1.)0 NORTE 01-03-1975

,Hospital Santa Cruz
D��r�d�e� .�O�9� d� Estaturos

SO,�iais, co���� Oi Srs, A.ssociados para a Asse_mbléía Geral
� OrdIDá� a ser realizada 3p/próximo dia 16

de março, as 9,00 hor�no Hospital' Santa Cruz afim
de serem tratados os segU1n�/a,ss'untos:

, 1) - Leitura e apr'eciraéã6� relatórios da Direto
ria e Balanço referente �9/exerc�cio re 1974.

2) � Eleição da/diretoria para o iênío 1975/1977.
3) - Outro�untos de interesse Hospital.

OB8;: As' chapayque desejarem concorrer, as eleições,
deverão ,-ter apresentadas até às 9,00 ho do
dia da,'-Nssembléia. -., 1

Can nhas, 16 de fevereiro de 1975.

CeI. Milton Mello,
Presidente

f O t 'Q�_Ç�_Ó-llias
�lfàêíãõ siste!Ra Japonês Mashua 230

, Preço por Fotqcópia Cr$ 1,00
/'

Rua Paula Pereira, 375 (ao lado Loteria !sport-iva) - (laDoinhas

,

lbagroofloreJtaI oIfen�Q.
,

,

'Firma especializada em EI�bO� Pro�
jetos Florestais e ,AgropecuáriosY"'Levantamerit.Js '

Topográficos e Produção de /Mudas Florestais.
Jl • •

t ,:a -: t' t d d-

n vIsa aos ln erellsa"o. que es a a en en o

pedidos para aquisiçõt;,�e mudas florestais como:

1 - Pinos SppÁPinheiro americano) ,

'

2 - Araucárja(Angustifólia (pinheiro brasileiro)
3 - E��tus

.
' v

�:�a. (Se), ,03 de fevereiro de 1975

Rua (loronel Albuquerque, 460 - Fone 192 - Canoinhas-SC

, I
s-"

, (

\ ,.�.,,�.>
Você, que es�r��orque já vence,u na vida, não perca mais tempo.
É hora de você comprar Dodge. Aproveite as vantaçens 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 novo.

, Pref itura
M unici ai 'de

Canoinhas
EDITAL D 02/75

de 18- 2-75
o Cidadão Alfr do de Olíveí

ra Garcindo,

prl@ltOMuniCiPalde .Canoinhas, us ndo de suas

atribuições e fa e ao Decreto
[1.°06/75, de 18/0, /7,5, fez saber
a todos 011 11a ttantes deste

Município, o

segi'nt'!!':
'

1. A Rodoviária Municipal será
instalada, a artir de 1.0 de

março do cor entl! exercício,
em caráter p jedrio, no imó
vel pertencente ao Sr. Adib
Sakr, stto p rua Caetano
Costa n.? 64p. nesta cídade,

2. Portanto, tt,'" os
os

COletivo,
8

que fazem s linhas do in-

terior, bém como 08 respec
tivos passa eíros, terão

'

por
ponto de p4rtida e chegada
o local acirrl:a citado.

3. Os horário dos
-

coletívos
permanecer o inalterados.

REGISTRE-SE e PUBLIQUE-SE
I

Canoinhas, e 18 de Ifevereiro
de 1975.

Alfredo de ileira Oarcindo

Correio do Norte

Este Edital oi registrado e

publicado 'n Departamento
Aàministrativo na data supra.

José Bonil cio Furtado
Diretor de dministração

Leia! Assine! Divulgue!

I, '

t ,0 ,.

2_0

Medicina
Curso de
do Trabalho

Através do presente comuni
esmos que o 2.� tURSO DE
MEDICINA DO TRABALHO de
Santa Catarin8. realizado através
de convênio entre a UNIVER
SIDADE FEDERAL DE SAN·
TA CATARINA e a ASSO.
CIAÇÃO 'CATAiUNÉNSE DE
MEDISINA terá início DO pró.
ximo dia 21 de março com 8

Aula I'laugllraJ, às 20:00· horas,
D� sede desta Entidade.'

O 2.° Curso de Medicina do
.Trebelbo terá 8 d�ração de 8'
(oito) meses, abrangendo o período
de março 8 outubro de 1975.
Terá uma' carga horária de 400
horas, sendo 360 dedicadas à teo-
,ria e 40 à prática.

As aules serão, administradas
no Auditó"io da ACM todás as

sextas feiras, a partir das 20:00
horas, extendendo-se até às 24
horas de sábado, com as inter
rupçõea necessárias. Haverá, duo

.

rante o período acima referido,
algumas semanas livres para
repouso.

Obedecendo instruções superio
reli o 2.0 CUfSO têrá 50 vagas,

I,

E•••�g••••••••••�B•••••••••••••••B.
.II .,

.

I Par'tic�pe' do crescimento de slua 'cidade pa8&ndo
I em dia seuS IMPOSTOS. �

I Prefeitura Municipal de Canóinhas I1••••••••�•••••••�••••••�•••••E•••e••�
Comunicado.,

I
, ;

REVENDEDOR AUTORIZADOd}; CHRYSLER.

t'.AY do BRASIL S.A.

,

MERHY' SELEME & (IA. LTDA.
Rua Paula Pereira, 735

CANOINHAS
Fones: 36& e 366
SANTA GATARINA

destinadas EXCLUSIVAMENTE
a médicos do interior do Estado.
assim distribuídas:

NORTE DO ESTADO 18 vagas
VALE DO ITAJAí 18 vagas
SUL DO ESTADO � 08 vag8�
CENTRO OESTE -, 06 vagas

ISão condições para a inscrição:
1. Ser sócio da AGM, com situa

ção regular perante a: mesma;
2. Declaração da Regional de qu-e

é filiado;
3. As inscrições serão' efetuadas

na Secretaria da ACM, a partir
do dia 03 de março, até o dia
14 do mesmo mês, no seguinte
horário: das 9.00 às 12.00 e

-

das 14.00 às. 19,30 boras.

4. Á. TAXA DE INSCRIÇÃO'
será de Cr$ 3.000,00, devendo,
segundo o Art. 12 ítem 2 do

Re-gulam!nto do FUNqO DE
ASSISTENCIA AO MEDICO
(F.A.M,D ser paga uma Sobre
taxa de 500 cruzeiros.

\

Atrnciosamente

Dr. Júlio da Silva Cordeiro
Presidente

III

I

,A direção do Jardim de
Infância da Comunidade Evan
gélica Luterana de Cancínhas
comuniea a todos os interessados
que o Jardim de, Infância ini
ciará as 8U8'5 atividades dia 03
de março. A matricula poderá
ser @fetuada dia 01 de março
das 08,00 às 18,00 horas.

A direção,

TINTAS
,

�Iástica e Óleo
Armazém Tokarski

Material escolar e de

escritório você encon

tra na lojâ d�
Impressor" Ouro Verde

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Not-as Esparsas
firma 'Zaníolo -e FUNPLOC.

\ x x x
Renato e BranqueIa, doís

bons valores do nosso futebol-
amador, contratedos pelo Igua-
cú, Renato deverá extrear.
amanhã em Curitiba frente, at
Colorado. Auguremos êxito aos

conterrâneos.
x x x

. Domingo próximo, dia p, a

inauguração da Ponte Colombo
Mechado Salles,. nova ligação
ilha e €ontinente.

x x x

Visitou a nossa cidade o Tte.
Coronel Edson Corrêa, aqui
bastante relecíonado e ex-in te
'grante, como M8jo�, no Comen
do do 3.° B.P.M., a�ui sediado.
Edson presta serviços, hoje, na

Secretaria da Oeste, em Chapecó.
r'x x X

\
\

Vem ai não, já veio, termi
naram a8 féria8, as gcstosas
férias de fim da ano e verão e

as aul8s, em todos os graus,
vão iniciar 2.8 feira.

.

x x x

Bem animada e concorrida a

fe8ta religiosa de comingo últi
mo, no Jardim Esperança.

Vendida e já conhecída Lan
chonete JOIA, anexa ao Cine
Jubileu, devendo passar por
grandes melhoramentos, com

pratos rápidos, bife com fritas,
etc. etc..

x x x

Segundo consta, mais de 300
nomes forem levados à aprecia
ção dó Serviço Nacional de
Informações - SNI, todos .pos
siveis auxiliares do novo' Go
vernador Konder Reis.

\

x � X

Esteve em nossa cidade
fazendo uma visita de cortesia
ao sr. Prefeito Municipal, o sr.

João Alipio Jacobius, Diretor
Administrativo 18 Prefeitura
de Concórdia, cidade onde é
muito relacíonado,

x x. x

Anunciado para o corrente
mê8 um grande coneurso

'

- de
pesca promoção -do Clube de
Caça e Pesca Major Vieira,
agora em plena ativiqade.

x x �
O sr, Luiz Fernando Freitas

esteve em BrasUia, onde tratou
de assuntos de interesse da

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

CINE
-

JUBILE
o I'ançador de sucessos apres. ta:

, Y

BOJE, dia' OI - às 20,15 horu - programa dU�IO
,7'

Y
1.° filme: 11m super filme de _guerra todo;/@m Penavision

A BATALHA NER�rVA\ "

�.o filme: ANA TERRA

AIIAlml, �i. 02 '-'em, matinê às U.�Z:'
A Batalha �eretva

Amanhã, dia 0% • em ,2=s= . às 19,15 e 21,15 horas

Conquista. do PJáneta dos Macacos
Este filme reprisa/2.a � 3.a feira às 20,15 horas

"

4.8 feire, dia 5 .� àsjio,15 horas - a programar

5a. feira, dia 06 - la. 20,15 hora.
J'

Mais. um grande espetáculo do cinema nacional 1

� ... /
A CULP� e] Dine Sfat, Nelson Xavier e Paulo J-osé

-, Este/filme reprísa 6.a feira às 20,15 horas
. I

Sábado, dia 08 • às 20,15 horaa' - programa duplo I

1.0 filme;' Zorro O justiceiro mascarado
2.0 fil ,e: um super faroeste todo colorido

emeando a morte no Texas

D go, dia 09 • às 19,15 ti 21,15 horu
OS MANSOS

1.....----------------------_1

* Seguiu no último dia para Fraiburgo,. a equipe
de Futebol do Três Barras, onde em partida bem

disputada, sobrepujou 8 equipe local pelo score de 3 .

tentos contra 1. Já que estamos taísndo em futebol,
lanço uma idéi� aos dirigentes locais: realizem um.
torneio de equípes locais - equipes suficientes devem
existir - no intuito de dinamizar o n9SSO esporte.

Antonio Wilson focalizando Três Barras

,

Melhores informações na

FARMACIA OLIVEIRA.

* Hamilton Pazda .: Vice-Prefeito - e também prós-
,

pero agricultor, deverá colher, de acordo com

sua estimativa para à próxima safra, 150. toneladas
de arroz irrigado. Sua plantação está Ioealízada nas

imediações da Estrada Transfalcônica. Mantém tam
bém em projeto, a construção e montagem de um

engenho qe arroz, na cidade ..

/* Estiveram em Três Barras, no último dia 25,
.

Técnicos da Casan, com o fim especifico de
estudar a viabilidade de trazer a água tratada de
Oanoínhas, ou então a possibilidade de abertura de
poços artesianos .. dependendo Iôgíoamente da cap�
eidade dos referidos poços, em produzir água SUfICI
ente' para a distribuição pela rede.

* Seguiu com destino il Florianópolis, o sr, José
Fetíoío de Souza - Prefeito Municipal, .onde deverá

tratar de diversos assuntos, sendo o principal a

marcação de data para a vinda do Exmo. Sr. Cover
nadar do Estado - Colombo Machado Salles, a Três
Barras, afim de inaugurar o Colégio que leva seu

nome, e onde funcionará o Cientifico.

* Falando em Cientifico, o mesmo deverá funcionar
dentro de breves dias, depenãendo. apenas de

alguns pontos a serem resolvidos. "

* Quero excusar-me perante o casal Adriano Pache-
co (Bernadete) Guimarães, por não poder ter

participado da festa, que o mesmo ofereceu a to�o.s
os seus amigos. Problemas de saúde não me permítí
ram lá comparecer, mas não deverá faltar opor
tunidade.

I

* Segundo fui iuformado pelo sr. Garzo, a firma
J. GARZO -SOBRINHO & CIA., LTDA., da qual é

diretor, deverá dentro de noventa dias, aproximada
mente, estar em pleno funcionamento. A referida'
firma, estabelecida com o ramo de metalurgia, fabri
cará alem de parafusos de aço, peças para veiculas
motorizados, tendo inclusive acertado com a Fiat
Alfa Romeo, a venda de peças especiais.

Está mantendo entendimentos tambem com as

demais fábricas de veiculas, no mesmo sentido. n

� I

* Unem-se hoje pelo casamento José Gonçalvese
a srta, Antonia Ledir Veiga. Ao novo casal, os

nossos sinceros cumprimentos e votos de inúmeras
felicidades.

NASCIMENTOS:
Dia 24, MARIA DE FATIMi\, filha do casal

Pedro de O!iveira e dona Zaraci Bueno de Oliveira;
, RODlNEIA, filha de Paulo Manoel Benda e da.' Maria
Olinda Alves; ROMALDO, filho do casal Augusto Luiz
e dona Maria Joana Luiz.

Dia 25, ESTELA. APARECIDA, filha do casal
Pedro Hodovane e Avaoy Walter Hodovane.

A. todos os felizardos casais, os cumprimentos
.

e votos de multas e muitas felicidades.
I '

* Realmente lamentável é o estado de conservação
da Estrada Oanoínhas-Três Barras. Basta chover

um pouco, e ninguém dii'ige seus veículos com tran
quilidade, de tão péssima que fica. Quando, em tempo
bom - seco - é a mesmà eoíea, pois a poeira que
inunda a estrada tira toda e qualquer visibilidade dos
motoristas. Sei perfeitamente que medidas já foram I

tentadaa, mas infelizmente não resolveram o proble
ma. Neste CI.SO, outra solução deve ser escolhida,
afim de permitir nm transito melhor. Se o movimento
de earros fosse pequeno, ainda poderíamos , permítír,
mas da forma que está o transito, não se pode aeei

tar uma estrada neste estado.

DICA DE DISCO: Paul Mauriat e SUIi orquesta n. 8.
Esta dica pode' parecer fora de propósito, mas para
08 que estã� exigindo a !amosa' «NOSTALGfA», é um
disco muito bem recomendado. Inclusive, apesar de
ter sido lançado há alguns anos atras, foi novamente
posto a venda, devido a �rande procura.

Semana que vem tem mais. Tchau.
\

.

RIGESA, Celulose, Papel
e Embalagens.i-ktda,

",;//

AV 15/0'-
RIGESA, 'CEL SE�PEL E EMBALAGENS

LTDA., avisa aos srs. 0_ SLOBODZIAN, portador
da Carteira Profission n.? 32. 22, série 278 e ORIDES
PETERS, portador da Carteira )l�ission81 n.? 96.771,
série 347, a a esentarem-se na Emp,x:esa no prazo de
3 (três) dias 't�is para regularizarem suâ<eJtuação.

"

-

.

Q não' compareCiment� implicarã na ��isão do
Contr o de Trabalho por abandono de serviço; nos

term s do artigo 482 da C�L.T. I

A ADMINISTRAÇÃO

Seleme
Ltda.

Merhy
,& (".Ala.
REVENDEDOR'AUTORIZADO
CHRYSLER DO BRASIL

TEM VAGAS PARA:

MECÂNICOS �

RECEPCIONISTAS
VENDEDORES
AUXILIAR. DE CONTA.
BILIDADE C/PRATICA

.PAGA·SE BOM SALARIO

Os interessados devem
se apresentar no escritório
da Firma das 17 às la� hs.

I

FOTOCÓPIAS XE.f\OX

�erviço instantineo eP�Inst lação' modernissima.
Vende-se
UM· APARELHO

AUDIT,IVO
. -P�ur no elcritório de Derby Carlos

_....-u)hmann, na Praça Lauro Müller, 251
,

�

CANOINHAS - . Santa Catarina

. . . ,. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. ..'�••••_••_._.__._ __ _ _•••••••••••••••••_ � _ _-_•••_ •••u

�Jr··
.. . .. . .. _..

'

.. .. .. .. .. .. .. ....- .. ...�.�,
• I

, •

,.

� Se o· seu problema é PNEUS, visite .8 Loja MEDBI SEtEIE .�
:Ii FIRESTONE· P �O:D-�EA�

..

PIRELLI

.

III
.� �ra A�omóve�

Wili�E:H����n���_�a esc�hL :!:

li: . Venha comprovar.· Nunca foi tão fácil comprar. Iii
� MERHY SELEM,E & elA. LTDA� �;f: Rua Paula Pereira, 735 - Canoinhas � se;.'.

'

FILIAL: Rua Central, 53 - Três Barras - se :i�'.\
.'

-

.
. '�
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