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, \ Memórias'
En�Qs At.6anázio

,

, Burocracia &' Literatura «Havia chegado à
conclusão de que o exercício duma função administra

,tiva, mesmo quando ;se trate de assuntos .culturai!il, é
um'a séria pedra de -tropeço no caminho da criativid�de
literária.» (pág. 342).

Paremos por aqui. O endiabrado, Dr. J�nary'
segreda-me que a brevidade, é uma ,forma de polidez.

,

. j

,V-ictor Jfernandes ' de Souza
- Com avançada: i4ade e após prolúngadTi moléstia,

faleceu 3.a feira' última, o prestante' cidadão VICTOR

FERNANDES DE SOUZA, ex-Escrivão de' Paz, Vereador
e destacado' político no vi!:i�ho Município de Major Vieira.

S'eu passamento consterno\! a todos e ri sepulta
,mento, cOm grande. acompanhamento, ocorreu na Imanhã

t'klile 4a feira, naquela cidade.
'

,��." ,

Nossos pesares à família enlutada.
,

\

Ano XXVIII _. CanoiJ\h.s S.nta' Catarina, 08 de março de 1975 - Número 1312,
------�------------------------�-

Diretor:
CAIXA 2 FONE, 128 CIRCULA AOS SABADOS N.O avulso Cr$ 1,20POSTAL,

Tem feito enorme, sucesso o, primeiro �olume
, das �emóri8;s do escritor ERlCO VERíSSlMO, «Solo. dá
Clarineta». E v�rdade que o Dr. Janary Messias, perso
nageI? �e um l�vro chamado ,c9 Peão Negr�;" dízía-me
ou�ro dl� que l�vro� de memorias, por maior que seja
a lOtenç�? de. fldelld�de de seus autores, têm sempre
certa Ialsídade, que Já nenhum ser humano pode fugir
aos, «�estos� e. «pose�» com qu� deseja ser visto pela
-postertdade.. Mas, deixando de lado a maliciosa obser
vação do «ilustrado causídíoo dos campos gerais»' é me
gável que o livro do escritor gaúcho traz .lições'válidas
e observações colhidas pelo mundo, filtradas' por uma

_
alma sensível. Através de algumas passagens' é mesmo

possível estruturar a linha de pensamento desse homem
cujos livros são o prazer de numerosos leitores riô
'mundo, Inteiro. Eis alguns exemplos.;

-

�

.

Modelo � PersopagEil� - «O que fiz no caso da
personagem {Líeurgo Cambará) foi combínar minhas
vagas recordações dessa invulgar figura (meu avô
Franklin) com estórías que me contavam dela. ' Desse
amálgama resultou «uma outra pessoas que acabou
ganhando. vida prôpría.» (pág. 14).

r

Infância &.Maturidade - c
... não canso de re-.

petir .

que nenhum adulto, por mais que se esforce
jamais conseguírá livrar-se completamente do menin�
que um dia foi.» {pág.70).

. . 7.

Cheíro & Cigarro .

- '. «Quando esses tocos' de
cigarro se ninedecíam, 'o cheiro de sarro que despedíam
me. causava engulhos. Isso: talvez explique a razão
porque nunca em, toda a I minha VIda tive sequer a

curiosidade de provar uni 'cígarro.» (pág. 86). -
'

,
"

Céu & Saudade - cNaquele's tempos éramos
todos mais íntimos das estrelas e da' lU8. Nosso céu era
maior e estava. maís perto de .nossas cabeças> (pág, 94).

Intolerânéía & Justiça - «Só há uma espécie
de íntolerêneía que me parece justa: é' a Intolerãncía
contra a. íntolerãncía,» (pág. 174).

'

Homenagem &
\

Optri'ião :.J, «Na Qlinha opinião o

que importa' mesmo' não é homenagear os mortos,
. levando-lhes regularmente flores às' sepulturas, pois
isso �é, fOl\ma,1 e fácil: 07 gue me parece da maior ím- ,

'. Club' lff!I;portâncía é tratá-los bem
.

- 'com am,or se possível -- ,
.

�

enquanto estão .vívos.» (pág. 194).
Literatura & Província - «O literato nas cida

des pequenas sempre fOI uma espécie de.Idíota da aldeía.:' I

sujeito olhado com certa ironia e piedade pelos homens
'«norrriais>�, espécie" de bicho raro e ínütíí.» (pág. 20D.

\ Sal '& Malícia - «Carrego setnpre comigo uma

boa .provísão do sal da
I malíeía .e da dúvida, para

temperar muitas das coisas que digo, escrevo ou faço.»
(pág..322).

'

Seriedade & Demasia. - "Seja como for, acho
muito' perigoso um home,m levar-se demasiadame.nte á
sério ... » (pág. 322).

o

R,uben's Ribeiro d� Silva

O, r

e

seu
o 'colunista Car103 Jung; de .•O estado, do Pataná», registra o seguinte

.

em seu númer", de domingo último:
, ".-'.

-

_
J

-

, Já que -fói esta' coluna a· pri-' ,eOl� 'úlll capital inicialde 10 Na relaçio de' d�retores estão
meira a antecip,r a �cri8�ão de mi'lhões 'de cruzeiros � o apoio a�pda os senadores Miguel ZaÚár,
uma/ poderosa ctradiogit com-

.

,�bt81 do Ministério da, Fazenda,' Adilson Chsrubío, Sadi Giaco-'

posta exclusívemente por madei- ,.que enxergou as excepcionais �etti, Gil Luiz Caldas, "Idshno
reiros do Suldo Pais, �d�, sdi- . condições com que nasce a em- Nedeff, An.tonio Roque Thomazi'
alltar para vocês 1

mai� alguus . presa, em relação ao mercado e' (}usta<vo .Schiller. 'O coorde
detalhes do empr:eendit,?!'lnto; externo, .foi eleito para a sua nador jurídico é o àdvogado
agor:a que a Cacex aprovou a presídêncta o senador João de

. Fernandc Minuida. E o escrit6-
sua criação. Matos Leão, empresário ligado rio. central do grupo ficará

,

'espt'cificamente ao setor ma- sediado. em . Curitiba.
x x x

'

deir·eiro. J .

X X • x

A Madebrall.IMadeireiros<Ex-. x. :x x A empresa, que inicialmente
portadores Brasileiros 'S.A.) nss- vai le dedicar' exclusíveínente
ce\! da união da 30 actonistss, Na více- presidência ;da Made-' à exportação de madeira, já
muitos dos quais COm'PODénteS bra's ficou outro nome de lide- nesce com uma> série de neg6-
de alguns dos / maíores grupos ratlçs no .�tor: Altavir Zaniolo;: 'cios em .. andamento. Estou S8-

econômicos dI;> Sul, ,vii'anôo o atual presídente da federação bendo, por exemplo, que ama

fortalecimento .da classe madeí- des Inêústrtaís. Entre os seus nhã,' três representantes. da
te ira e a criação de ê�ndiçõl!I, ,30 ecíonístas estão madeireiros M;adebras estão embarcando
de competíção com-es multina- do Paraná, Ssnt-a Catarina, Rio pa�a o Oriente Médio e. Norte
cíonaís qut' operam DO mercado 3raode Sul, São Paulo e" Mato da Africa, para finálizar 'alg\1-,
internactorial, Grosso, mas transações,

(

de Caça e

Regulamento
Pe,sca «Major�
do Torneio

Tomaz Viei�a.
de 'Pesca

o Inícíc será àl 7 hora,s da.

manhã dó dia 16 de marçô
de 1975, com partida de Balsa

de Paúla Pereira, e com retor
no às 11 horas� da IPsnhã, ao

mesmo local. Depois· desse .ho
rário, cada minuto terá o des
conto de 20 pontos, havendo
uma \ tolerância' méxima de 15
minutos, f ndo os quais será
d<!8clas.sificada a equipe trans-'

gressôra. Cada equipe &!lerá com

posta de 4 elementos, dos quais
um, será fiscal da ,equip� adv1!r-

,sá ria. Cada
.

equipe designará
·um fiscal, sendo'que os meSmO!!
serão sorteados 10 miDutos 'aD- ,

tei! ,da. prova. ,A pesca será

permitida no Rio Iguaçú, Putin
ga, NegrÓl e afluentes e lagos

. que nesses cursos de água.hajam.
,"" l, ,

A 'pesca será de «'VARA,
':::ARRETILHA, LINHA, DE
MÃO», podendo ser usada quàl
dúer tipo de Isca,' embar,cação,
loc()moção, sendo também', per
mitida a pese,! . dO' barranco,
pórém sempre/ à vista do fiscal.
Depois Que /uma equip!! 'estiver
parada para a pesca, as outras
deverão manter' uma

.

distância
de 30 metros no minimo, da

Ou'em Noficia':,

e
Em rfUmo acelerado, prossegúe a eletrificação rural
da localidade de Fartura. Inicia(,la em Caraguatá.
passando ... por Serrito, deverá atingir as Indústrias \
Orlando Olsen e Otto Frij:ldrich !lté o dia 20 de março.
O surto de espansão .industrial que C�noinhas expe
rimenta nestes três ·últimos anos, velO aumentar o

seu tmpulso de cl'esciménto. O dad? qu� melbqr
confirma a continuidade dessa expansao fOi a preo
cupação que os Governos: E8tadu�1 e Munici.pal der:am
ao imperativo 'de aproveitamento das áreas m�us,tn�s,
que adquiriram especial relêvo na 8tu�1 admjm�tração
municipal.

O Município' de Canoinhas está quase com

. toda sua e)'tensão eletrificada, faltando aPAenas o.

Distrito dá Pinheiros. O investimento do Governo do

Batado através das Centrais Elétricas de Santa Catli'
riria: S.A. ('CELESC) com o término da localidade de
Fartura atinge' a soma de CRS� 1.0Uq.OOO,OO.:

x'";,, X - X - x

De um'· dos jornais dos MunIcípiOS visinh�'Í!I, \cO Noti
ciário da Fronteira» de Mafl'a-Rio Negro, n.o aIO, edi
ção de,,3 de novembro de 1974!._ extraimos o seguinte:
Canoinhas: a «capital do mate» está- enganalada, pela
sóbria 'administração que o edil canoinhense Alfredo
de Oliveira Garcindo vem realizando nestes' dois
últimos anos de govêrno. Tal qual uma catapulta,
lançou aquele município, iguàlando-o 8 outros do
estado catarinense».

mesma e ,."sim consecutíve
mente.

Será' designada uma comissão
de 3 pessoas, para· pesagem e

soma de pontos, sendo que os

casos omissos neste regulamento,
ledQ resolvidos pelas mesma�.
Cad. compOnente de equipe
dt:!verá ser sócio do Clube de

Caca e Pesca «Major T�m8z
Vieira», com a m'ensalidade
s.emestral em· dia, e pagará a

TAXA de Cr$ ,20,00, para pa
gamento de almoço Gchurasco,
aperitivo; cerveja, etc.D.
As inscriçõea deverão ser fei

tas até 43 horas Bntes do i'nici�
das provas. As 11,30 horas
haverá demonstração de tiro ao
prato •

As 12 horas Schow de esqui
equáticó.

,

'As 12,45 horu, almoço;

- ,

,
Ciaslillc:açlo ea,da 10 grlmls

Cará "2 JOana' - 3
Il.amosri - 2 Saicenga - 3
Bocu - 2 Mandi - ,3
Guásca - 2 Junqiá - 3-

Tilapia' 5 Car;.pa Se
Traira 5 Pintado' -' 10

PR�MIOS
1.0 prêmio à equipe vencedora
,

que fizer mais pontal.
( , .'

.
2,° prêmio 80 peixe de maio�'

pesb.
"

3.0 prêmio o 2.0 em pontos:
4.0 prêmio o 3.0 em pontos.
5.° prêmio maior número de

peixes�'
Último /colocado prêII;1io de
conlolaçio; cada çomponente
das primeiras três equipes re

ceberá uma medalha além do
\ prêmio.

o PaoR"�p,arjir
. .' .Como vim fazendo neste último ,decênio, '0$ católicos
braszletros apelando ecumenicamente para todos os homens
de óoa vontad�, p,omovem, nesta Qua,esmai A CAMPANHA
D4 .FRA�ERNlf!AIJ_E) meritório movimento' cujo alvo

�

przt}czpal e cons,czentzza!_ os homens de suás abrigações
reçzprocas uns. para com os outros, para que na medi,da
do, possível, não haia quem deixe de ,contribuir'para aquilo '

que se pode conseguir em termos de igualdade entre as
cr..iatura!..Cada ano é �scolhido um lema.. O deste 1975' é
uma frase, pequen'a, sugestiva e feliz:,REPARTIR b PÃO!

Lembra a obrigação de não se pensar unicamente
em si, quando se, trata de usufruir os' bens materiais. O'
homem mais, hábil, mais inteligente, mais rico não conse.

g�iria coisa allJ1,tma,1 se sua. habilidade, à sita' inteligência,
nao ,se somasse o esforço, a capacidade, a ace�tação dos,
que� com €le fo,mam o todo social. 'J

.

E impossívf.l, a�si";, nos fazer,mos exclusivame�te
por no.s m�sm{j�. Se, hm 'conseqüência, há parte� no bem-esta,.
que foz conseguzda através do auxílio direto ou 'indireto· de
outrem, nada ."!ai� justo .que devoh;ermos, à coletivüla{1e·
que nos �rm2hu' nossa sztuação favOT'ável, 'pelo menos a

parte daqUilo com que ela contribuiu para que esse status-
quo fosse conseguido e atingido�

,

.

I

.

, Isto dizemos' nós como c"istãos. '
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CORREIO DO NORTE
-----------------------

08-0l�19_75

"
'

No D�partaménto de Velculos Usados'
de 'MERHY SELEME & elA. LTDA., você
encontrará revlsados para

'

pronta entre,ga:'
Marca, Ano

Chevrolet Opala 4 portas' •. " Indros 1969
Chevrolet Camioneta 1969 e 1971
Dodge Gran Coupê 1973
Dodge De.rt «SE» ' ',çP' 1973
Dodge 1.800 Luxo ,

.

1974
Dodge 1.800 GranLuxo 1973
Volkswagen VOt1ant 1971
CaminhA0 �á F-6�0 .

1971

Temy para voce, um plano especial d.
financia entoo Venha conhece-lo.

,'-
'

Y SELEME & elA. LTOA.
Revendedor Autorizado Chrysler do Brasil S.A�

Rua Paula Pereira, 735 - Fones: 365 e 366
C.nolnhas Santa Catarina

Dra'. Zoé Wàlkyria "Natividade Seleme"
Cirurgiã Dentista'

C I C eOSS891S9/DBP
,I ,e

< enhoras e crianças.
cializaçAo em Odontopediatrta.

Hora marcada
I' Prap Lavo Miiller,

,

- FÓIle, 369

. -.

Fotocôp i as1
Em apenas 10' segundos, você tira' FOTOCÓ
PIAS, ualq�er documento, jornais, ou
livros, no C A R

.

I O O O R E G 1ST R O
C I V I L d. NEREIDA. RTE, no edifício

-

"

," do FORtJM desta Cfâã"ct�,

, Aniversariantes
\

da Semana
Dia 8

I A sra. Lurdes esposa do sr.
Walmor' Furtado; o sr. Adau
to Allage; o jovem Bstanisleu
Tokarski.

Dia 9
s-. D,.. Ortv Magalhães Ma
chado; ii sits. Hildegard Thiem;

I
O menino Adalberto Berto
lino filhb do senhor Nivaldo
Crestani.

'

Dia 10
A sra.' Ursula esposa do sr,
Arno C. Hottmann; a srta:
Marlen,e Prust,

, Dia 11
A sra. Emma espo�a do sr.

Guilherme J. A. de' Souza;
os srs.: Gilson Borges da
Silva e Saluedor Fernandes,
residente em Paraiso do Not»
te-Goiás; as srtas.: Eugenia
Petrintchuk e Dorilda Schulz,

Dia 12
A menina Edite filha do sr.

Radolto Boltaut.
Dia 13

A sra. Lucilda esposa do sr.

João aatista Ferreira, resi
dente, em Salseira; os srs.:

Alcidio Zaniolo e, Orlanao
Otsen; a Srta.'Márcia Regina'
Damaso da Silveira; os je,
uens: Hilário Wardenski e

Hl/áriô P, ust.

Aos .anioersariantes alme
jamos muitas' felicidades.

Leial Allsine! DivulgueI

Correio do Norte

1·······BH••••••a••B.B••••••••••••�E�1
I' P,rogresso,' X Desenvolvimento �

4

Motivação: ,I
I Prefeitura Municipallde Canoinhas� I
·I••••••••••••B••••�•••••�.,••••••••••I,
�',.'I· J� II()11J\ ))J� (X) Il�IllUl J
'ta.

; �

_'

J -,

, 1'(

"

."

\ ,

ogro.flore/tal ol/en 1.0.

Firma specializada em Elaboração de Pro

jetos 'Flores '"s e Agropecuários, Levantament?s
Topográficos Produção de Mudas Florestais.

Avisa aos in ressadol que
.

está atendendo

pedidos -,para aquisl ões de mu�as fl�re8tai. como?
1 • Pinus SPP (p beiro' ameríeano]
2 • Araucária Angus

'

ólia [pinheiro brasileiro)
3 • Eucaliptus
4 - Kiri \

Serão aceitos pedidos somente a

Canoinhas (Se), 03 de

Rua Corouel Albuquerque, 460 • Fone 192 '':' Canoinbal�SC

IHPS
a

pa:ga a

um velho
primeira
baleiro

pénsão vitalícia
na (iuanàbara·

o IOBtituto Nacional de Previ
dência Social 'pagou, di.. 20 p.p.,
a primeira, penslo vitalícia' insti·
tuÍria pela, lei n." 6.179, de 11
de dezembro de 197�. já em vigor.
]01'0 Francisco Macedo, o baleiro
de Itaocara, com 74' anos, e que

REV�N�EDOR AUTORIZADOé CHRYSLER i,
� doBRASILS.A.

, ,

Você, que est cima porque já venceu na vida, não perca mais tempo.
É hora de você cornprar'Dodqe. Aproveite as vantagens que oferecemos "

àtravés 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. .'
.,'

� MERHY SELEME

, dia lO de abril

de 1975

ARTIGOS

-DE

& elA. LTDA.
Rua Puula Perei)ra, 735 - I Fones: ·36& � 366

CANOINHAS SANTA CATARINA

\

Erlita

agora mora na GU,anabara palaa.
a receber mensalmente, penslo
,igual a 50% do salário mínimo

, regional neste Estado.

, A cerim�ni� realizada no poste
da Praça' da Bandeira, onde apenas

-

quatro pessoas com mais de 60
Bnos I!le inscreveram pleiteando 011

benefícios. contou com a presença
,

do Superintendente Regional Pe
rycélío Tupy Vieira, o Subsecee
Ulrio de Seguros Sociai», Jorge
Barbosa, o Coordeoador de Bene-

,

fícios, Ney Cordeiro de Mello.

O' BALEIRO
Trêmulo;' muito 8lBustado, Joio

Francisco Macedo, residente no

barraco 1 da Rua Carvalho Alvim,
534, é a primeira pessoa em todó

ol>IlÍs a gozar do benefício da lei
6179, cujo n.· é 40/14,264.530.
Requereu a pemlo no último' dia
14, na agência do INPS da Praça
da Bandeira, tendo o seu processo

"deferido em apenas quatro diaB.

Lembrando �ua vida difícil, na

enxada, durante o; tempo que
morou nó Eatado do Rio, João
Francisco Macedo contou porque
por muito' tempo deixou de con

tribuir para o INPS. Agora, am·

parado por lei federal, terÁ uma

renda menpal e assistência médica
até a murte.

Morando no Rio, com Bua fa
mília J�ão não deixou de trabalhar
de sel-a-sol, mas diz sorrindo que
trocou, a êDxada por um tabuleiro
de balas, de onde tira' o seu

'Buetento, ainda hoje.

COM A D,U 80S

I I

r

�M'ANAH PLANTANDO

�:::-tVI----t=�JUJJJ:._�N�O�A��RMA ZEM
(ao lado da loja' de, 'Tokarsld & Cla. Ltda.)

DÃ
TOKARSKI
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ANOTAÇOES

solteiros, re8idente�s�eWd!.WIw.aUJll�-k: Colonia Vieira·SC, aos 19 (le
neite distri .

e gaeson, nascido s
-

bro de 1950, f.lha de Romilo
em omhas aos 24' de m9rço Drosde e, 'de Angelina Drosdek..
, 1952, filho de Joaquim Bueno

Zde Oliveira e de Joaquioa Juogles eALEXAN-QRE ER I�GER�'
com eCONCEr��PEREIRA»1de Oliveira; ela do lar. nascida

em Três Barras dI comarca 80a bra,8�1�i�os, eolteiro •
residentes, e

14 de semembec de 1956, filha domiciliados nesta Cl�; ele me

, de Sebestião Petera e de Jenny cânico, nascido e-m Jo·�ille.SC.
aos 19 de dezembro d 1926,Gonçalves Petees,
filho de Luiz Erzioger; f. cido:
e de Helena Erzinger; ela do I,
nascide" em Paula Pe,reira e] co'
marca aos 19 de março de 1931,
filha de Antonio Gomes e de
Emila fereíra. '

Canoinbas, 06/marco/1975
NEREIDA CHEREM ÇÔRTE

_ Oficiei do Registro Civit

Roosevelt escreveu uma coisa muito certa:
e E muito melhor arriscar coisas grandiosas,
alcançar triunfo e glória mesmo expondo-se à

\

derrota, do que formar fila com os pobres de
\

espírrto que nem '(gozam muito, nem sofrem,
muito, porque vivem nessa penumbra cioz�nta
que não conhece vitória nem derrota.

...

Pedrinho nos

States'
Como já noticie- ,

, mos a dias, Pedro
Segundo Seleme,
embarcou para os

IEstados Unidos no

último dia 01. Pe
drinho deverá per
manecer alguns
dias aonde foi vi
sitar sua irmã Re
gina (foto) que
encontra-se com

seu marido fezen
do curso pró
graduação.

Uma festa de gala
A festa de 15 aDOII de Cêris Rosílane, foi sem

dúvida, o .primeíro grsnoe acontecimento de�te
ano. Toda a patota jovem com destaque para
casais elegantes da alto soçayte Csnotnhense,
SI! fizeram presentes no último sábado no Eli
te Tênis Club. A decoração um mimo, tendo Zé
Ganen, dado aquele toque mágico. Céris a an

fitriã e seus papsís Orlando (Lia) Treml, 'sem
pre gentis, deixou todos a vontade. O Bufê,
esteve dos mais variados.

Uma festa nobre que .marcará época no ca

lendário social da Elite Cenoínhense.

Registro Civil
NEREIDA CHEREM CÔRT.l,
OfIciai do Registro Civil do mu

nicípio de Canoiohas.SC, faz saber
que pretendem casar:

eOSIRES RENÊ NAD
com «VERA CONCEI
PAUL», brasileiros, s'o eiras, re

sidentes e domiliadoe- esta cidade;
ele bancário. nasytá'o. em Canoi·
nbae 801!

�,D
ti maio de 1949,

filh� de Oad, 'Nader e de Odete
Nader; el do lar, nascida em
C9noiob aos 18 de dezembro
de 19 • filha de Eurico- Paul e

de Inorah Wendt Paul.

_ eJOAO 'MARIA BUENO DE
OLIVEIRA» com «EDENIR DE
FATIMA PETERS», brasileiros.

por mauncio

Diretório
O Diretório Acadêmico Santa Cruz, programou
o trote para os Calouro�/75{ Romeu Dreveck

(foto)' comandou a festa,
preparada para os calou
ros. Um desfile pela cida

de, banho de esguicho e

outras brincadeiras foi O

trote sadio feito aos Ca
louros/75. Uma nota de

destaque foi que o Dire
tório distribuiu a cada Ca
louro uma lista de gêne
ros altmentícios, a ser so-

licitada em cada residência. Os referidos gê-
neros serão doados aos asilos de nossa cidade.
'Publicaremos os clíches de entrega em edição
seguinte. O Diretório 'est� de parabéns pelo
ato de caridade.

-

Canolnhas
CaDoinhss se ressente de uma representação
junto ao Governo do- Estado e isto não ocorre

por omissão de, nossas classee conservadoras,
porque sei de fonte segura que um ,memorial
foi redigido 'neste sentido ao futuro governao
te chamando a atenção para esta Iacuua, cujo
documento transpira da classe Rotariana nesta
cidade. Parabéns minha gente,

-

Rapidinhas
Sérgio Trevisani, recebeu na última 4.a feira
seus amigos para bebemorar a passagem de
mais um niver. Costeie e .outros quitutes foi
a pauta da noite, acompanhadc 'de boa trucada.

SESI CANOINHAS, contratou os serviços do
professor Ricardo Pereira, para comandar a

parte esportiva, Ele é' prof. oe Educ�ção Fisica.

Ultima
Qu� talos responsáveis da torre repetidora,
oar um toqu-e e melhorar a 'imagem do Canal 12?

- EDITAIS

eALBERTO TOSJ!: SCHlIj:SSL»
com «LONGUINA DROSDEK»,
brasileiros, sclteieos, residentes e

domicilia'dos nesta cidade; ele mili
tár, nascido em Caooinhas 80S 4
de agosto de 1951-. filho de Al
fredo Schiesel e de Avsoi Feltmana
Schiess]; ela enfermeira, nescids

Ltda. Jdca Fitas
--�:._, ./ f

para automóveis

Eletrodomésticos Toklrski

(ooperati,ya Agro-Pecuária de CanGinhas

Assembléia Geral Extraordinária

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
De acordo com os Estatutos Sociais, fica convocado;:

os senhores associados da Cooperativa ropecuária de

Canoinhas Ltda. em pleno gozo de sep direitos associais,
para a Assembléia Geral Extraorct' '�ria Q ser realizada,
no dia '13 de março de 1975 it localiclade do Grupo
Escolar João José de Souza

. ral sita a rua Barão do

Rio Branco, nesta cidade d,' Canpi'�has (SC.), às 6 ,�oras Os- srs. ZENO e ALDO ELOY
em P,RIMEIRA E SE� NDA CONV-OCAÇAo, as 7 PAUL comunicam que é ex

horas em TERCEIRA, e"ONVOCAÇAo, havendo número pressamente proibida a entrada
/_." - de pessoas estranhas em seuslegal será discuti�o segumte: ,

terrenos flituados em MARCI-
O D E M DO, D I A LIO DIAS.

? '

/' .

t
.

E G F d Não se responsabilizando pelo�C, _ Aprovaçã, da Assembléia para con ralr . .. a
-

f que possa vir lo acontecer aos

produção el}t, egue a Cooperativa correspondente a .sa ra
infrator�l!. 3

1974/75, ,-fravés da Agência do Banco do BrasIl de

Canoin". .

2 - �suntos Gerais. '

v

Para efeito de cálculo de quorum para instalação
da Assembléia esta Cooperativa terp' 495 associados.

Cànoinhas, 03/03/70
:Assinado: ' "{];aldomiro lVoernberg - Presidente

TINTAS
Plástica e Óleo
Armâzém Jokars_ki

ASSEMBLÉIA GERAL

CONV,OCA

Indústria
Friedrich

e Comércio

S/A ICO
tto

RISA
C. G. Co H. F. ..,. 8S.188.797/0001-

O INARIA

ÃO
Na conformidade do artigo 15.°, capitulo IV dali Estatótos

Sociais, ficam convocadós os senhores cionistas para reunindo
se em Assembléia Geral Ordinária, dia 29 de março ,próximo,
às 16 horas nos escritórios da socíe ade à rua Princesa 'Isabel
n.? 574, em Canoinhas (Se), pare eliberarem o'seguinte:

Ordem do dia

1.0)' leitura, ex�me, 'discussã6' e deliberação sobre o Balanço
Geral, Cont� de Luq,rbS e Perdas, contas da Diretoria ,e
parecer do Con8el�' Fiscal, relativos ao exerci/cio scctal,
encerrado em 31 ge' dezembro de 1974. ,

-

/
2.°) eleição da Dire)6rla para o biênio de 1975/l976;
3.0) eleição dos m{mbrOl; efetivos e suplentes do Conselho Fiscal

para o ano/social de 1975; -

4.°) ,outro�untos de interesse geral para a Sociedade.

NO TA: -acham-se a disposição dos senhores acionistas nos es

crítórtos da Sociedade, 98 papéis de que trate O art. 99
do Decreto-Leí n," 2627 de 26 do! setembro de 1940;

Canoinhas, 05 de março de 1975.

IZABEL K. FRIEDRICH Diretor Presidente

� Basilio Humenhuk & Cia. Ltd�.

A V I S O
Solicitamos o comparecimento das pe$soas abaixo rei..ciona
das, 'dentro do prazo de 15 dias, afim de atarem de
assunto de seu máximo interesse, nos escritário de Basilio
Humenhuk & Cia. Ltda., à ',ua Vidal Ramos, 03, nlcid.de
Antonio Verboski José Sthuler
Aroldó Mews João Sérgio Silva
Arsinio Garcia Tolloti José

ROb�erto"
arangoni

Alcides Bueno de Oiiveira Heriberto hultz
Alexandre Paul

Itomar J g\ Ataide dei Souza Aguiar
Luiz Ide elloClaudio Herbat Lauro-João FidelisCesar Borges Chaise

LU�IZ
�riel Mucheski:Celso Trevisani

I

Carlos Gonçalves Mi el de Oliveira
Condominio Florestal Iguaçú !1�quinas Imp." Agrícolas �.
Ltda. flatt'uS Ltda. -

Ercide. Hoff IMar�inho F. Adriano
Edino Ari Fink Miguel Corrêa

'

Euclides Celso Czdotz Miguel Emilio Riesemberg
Do�othéa Chíqueleíro Napol�ão Pelegrino
Destaca T. Fuggi Otávio Grein
Dionisio Cuchí OIlDi de Souza

Olinda Duwe'

Ev,aldo, Pires Oztres ZapeliniEhrold Wi.ch
/I Osvaldo do Prado

.

Francisco Geraldo Rg,arigues Onntno Doih Vieira
Francisco EichingerJ Paulo, Roberto L. BorgveGilda Ziemann I Panificadora Santo Antonio
Geraldo Zeiner

'

Ltda.
Gustavo Prube, Rudolf Bisswurn
Homero Ferreir Renato Utpadel \
Ivo Simões de /Oliveira Serafim Françozi

'

Ivan Wendt
'

Sebastião Bonassolli
Italo- Madalo zo Valfrido Prussek '

\ \

Vald,ir Pedro Sampaio
Valdo Sementkoskí
Waldomiro M. Borges
Waldcriliro P. da Rocha
Waldemiro Xavier'
Walmor Meireles Prestei
Canoinhas· se; 08 de março
de 1975

/

Julio Nicai' ti
José Altev Binder
João Cor lsen
Julio Mar inichem
José Ada chesk
José AI u Fidelis
Jeswaldo Tar!)rda
João Maria Lauro GuntheJ;'

,

f

CÂMARl MUNICIPAb DE. TRÊS, BARRAS
.. 'v "

,

\, :esolução D_O 102.
Aprova as ontas da
Prefeitura Mu ·cipal de

Três Barra

ao exercicio de 1973, (Balanço
Anual).

.
�

am-se as dispo-
SIÇO! m contrário, entrando

a RESOLUÇAO em vi,tor na
�e sua publicação.

, eâ�a......Municipa) de Três

Barra�, 25 <f'��reiro de 1975

CASSEMIRO ()A LOSKI
Pre,sidente

Art. .0 - Ficam 'aprovadas as

cont da PrefeitUra Municipal
de rês' Barras, apresentadas
pelo Sr., PrefeIto Municipal
José FeUcio de Souza, relativas

1.0 Secretário

PEDRO PEREIRA
2.° SecretArio
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08·05·1975

Publicação Oficiál da. ,

Prefeitu Ht Municipal
.

�e Major Vie'ira
ARRECADADA

Prevista Até o mês I Do mês I T O T AL

CrI (1Jr$ Cr'

Balancete aQ mês de' JANEIRO

eODIGOS.

Geral ,I Local
1.0.0.00
1.1.0.00
d.1.00

-,

1.1.1.10 of
1.1.1.11 C2
-1.1.1.30 03

1.1.2.00
1.1.2.10

04
05
06

.1.1.2.20
07
08
09
10

1.1.3.00
11

1.2.0.00
1:2.3.00 12

13

1.4.0.00
1.4.1.00
1.4.1.20 14

1S
1.4:1'.30 16
1.4.2.00 17
1.4.3.00 18

1.4.4.00
1.4.4.10 19

1.50.00
1.5.1.00 20
1.5.2:00 21

22

1.5.9.00
1'.5.9.20 23

, 24
1.5.9.90 25

2.0.0.00
2.2.0.00
2:2.0.01 26

27

2.3.0;00
2.3.0.01 28

29

"2.5.0.00
2.5.1.00
2.5.1.20 30
2.5.1.30 31
2.,).1.40 32
aS.1.5o 33

34

2 . .5.3.00
2.5.3.90 35

36

Participação em -Tributo. Federai.
Cota-parte do Fundo de Participação dOI Municípiol- 70% 217.000,06
Cota.parte F. R. N. - 30% \ 'I

'. 11.700;00
eota-pslte da Taxa Rodoviária Uoica • 30% \i 840,00.
Retorno do Imposto Territorial Rural ;/\ 27.000,00
Retenção 40 Jmpo.to .de Renda na Fonte .: \ 50,00

, .:
, \

. Participação em Tri,btJto. E8!taduai� � "

Participação no Imposto lobre Cireulação de Mercadoria. 480.000.00
.

',. , \ '

\ -

\ 1.500,00
\' 100,00
'�.500,00
,

\
\
500,00

5�0,oo2.0 p,oo

}67.040\�0
.

\
.

�

\
"

100,00\250,o� \

\
\
\

\
\,
,

\
\

\
-----

\�o 097,85
1\6.475,49
\
\
\ '

l.V16,50
\

DA REeEITA

RECEITAS
ReceitA Tribüt ia
IMPOSTOS'

Imposte Predial- '\ .

Impoeto : Territorial Urbaao
Imposte sobre Serviçol d� Qualquer Natureza

TAXAS \
Taxa pelo eseecíeío elo poder de polícia'

Taxe de Licença e Filcalização'\l/o Comércio e'a Indú.tria
Taxa {\e Licença e Filcalizaçã'q 1/'1 Comércio Ambulante
Taxa de Licença e FifcalizaçãQ sobee obrai

\ (

.

Taxa pela predação de ��erviço.
Taxa de Expediente \
Taxa de' Serviçal Urbsnoa \
Taxa de Apreenlão ',
Taxa de Alinhamento' e Nivelamentq

,

Contribuiçõea de Melhoria
Taxa de Conserveção de E,trada.

,4.000,00
2.50U;00
500,00

12.000,00
100,00
100,00

2.000,00
1.500,00

50,00
50,00 ,'::'

�{;

Receita Patrimonial

p'articipaçõe, e Dividendo.

Receita Indultrial
Díversae -Receitai Induetriaie

Transferências Correntes

\
\.
"
"

'\
\

.:;:

50,q(S

�\,
'\

"

1
\,

\

Receita. Diverl88
Multai
Indeóizaçõel e Reltituiçõel
Cobrança �a Dívida Ativa

,'1

Outra., Receita. Oiver.a.
fiReceitai de Cemitério. i'

Conteibulçõee Compul.6rial de Previdência Social
Outra. Receitai

. '. i .

,Total. dai jéceital Correntel
RECEITAS DE CAPITAL
Operáçõe. de Crédito './

Emprêatimoe a curto prazo

I.
I

Empréatimce a longo prazo

Aliena,ção de Ben. M��ei� e Imóvel. I

Alienação. de Bens M6Veilj
I: '

Alienação de Benl Im6v.eil

- Transferências diCapitàl
Participação em ltibutol Federai.

Cot�.parte do Fundo doe Pfrticipeção dOI Município I • 30%
Cota.parte do Fundo :ijodoviário Nacional - 70%
Cota.parte do Impolto! Único sobre Energia Elétrica
Cota-parte de Impo.�6 DoiGO sobre Minerai, do Paí.
Gota"parte Taxa R010viária UDica : 70%

'Coatribuiçõla
Auxílio. da Unito
Auxílio••do Elt,ádo

/

200,00
1'10,00

93.000,00
27.000,00

50,00
200,00

1.960,00

100,(10
45.000,00

Total dai Receitai de C8�ital
Total da Receita Orçamentária

167.310,00

935.000,00
,.,

Extra, Orçamentária '.

37=r de Previdência Social'.,
38 Diverga. .

r

•

�
r
'/, TOTAL DAd

S Idoa do 'ellercíçio anterior
Em C ixa
Em ijhncol
Em poder de

I .

INPS 14.000.00
'1.000,00

950.UOO,00RECEITAS

relpoDlávei.
TOTAL GERAL

de 1975

73,60 73,60

23.249,67

946,49
15.293,01

23.249,67

946,49
15.293.01

36.716,41 36.716,41

\

.70,40 ' 70,40
-

76.377,64 76377,64

9.96.4,14 9.964,14

, 133,71 133,71

10097,85'

86.475,49

1.016,50

87.491,99 .

87 491.99

\- 3.788.44

\, 68.934,72
.

\, 160.215.15

Major Vieira, 31 de
/

de 1975. \.
\,
\
\

Victor Bor,ges • Prefeito Municipal
\\

janeiro

- Contador

, Escreveu: Esmeraldiuo M, Almeida
I

! Com recursos da comunidade
Dia 28 do mês p.p. este colunista jol convidado pelo

Sr. Coordenador Local de Educação para em companhia
do mesmo fazer' uma visita no prédio do, Grupo Escolar
«Alinor Vieira Côrte» afim de ver as obras ali introduzidas
no interior do mesmo. Nada menos de 400 mz de concreto
foi aplicado no pátio do grande edifício, a lage veio trazer
um grande benefício aos alunos, pois em tempo chuvoso o

pátio tcrnava-se lamacento e quase que, impraticável com

a desvantagem, ainda de, os alunos transportarem em seus

calçados barro para dentro .do estabelecimento de ensino.
Tendo, as despesas montadas em Cr$ 1U.216,12, valor este
conseguido com recursos da comunidade, partindo a Inicia
tiva da direção do estebaleeímento Educandário. Exemplo
qu_e deve ser imitado, pois realmente é 9igno de menção.

Recolha suas cédulas de cr$-lO,OO
O Banco Central do Brasil, reinterando os termos da

divulgação de 27/5/74, vem alertar o comércío, a Indústrla
e o público em geral quanto as cédulas antigas de dez mil
cruzeiros, carimbadas ou não com o .valor atual de Cr$ 10,00
(dez cruzeiros), primeira estampa sem carimbo;' segunda
estampa' carimbada e segunda estampa (cor marrom) carim
bada e que perderão o poder liberatório a partir de 01/07/75,
inclusive em razão do que deverão ser trocadas, ímprorro
gavelmente, até 30 de junho próximo, em qualquer estabe
lecimento da rede bancária. Brasília (DF), 20 de fevereiro
de 1975. Gerência do Meio Circulante. (Gazeta do Povo)

�cadêmico Décio de Almeida
Em visita a seu progenitor sr, Esmeraldino M. de

'Almeida; esteve em Papanduva, día 62 do corrente o sr,

Décio Bronze de Almeida e sua Iamílía, ele .gerente da Cia.
Sousa Crúz e estudante 'de Direito na Universidade Federal
de Curitiba. Aqui veio rever parentes e amigos que a

tempos não mantinha contatqs.,

o dia em que o 801 enlouquecer (I).
A Bíblia e a Ciência mais ortodoxa estão em- desa

cordo quanto as origens do sol: uma diz que Deus o criou
no quarto dia (Gênesís, J, 16) e outra que ele é uma estrela
de segunda geração, feita de gás e poeira cósmicos deixa
dos por' estrelas que se queimaram e explodiram bilhões
de anos antes. Quanto ao fim da Terra, no entanto, Il Bíblia
jI a Ciência estão de acordo: .seremos consumidos pelo
fogo do céu. A Ciência especítíca: o sol consumirá. a Terra

-, dentro de 8 bilhões de anos, a não ser que algum desastre
aconteça antes, como, por exemplo,' a guerra que Lautlé
receia. A irradiação do Sol é produzida pela fusão de 630
milhões de toneladas de hidrogênio com 625,400 milhões de

_

toneladas de hélio por segundo. Sobram .4.600 toneladas,
que são convertidas em energtalrradíante. Uma pequenina
parte dessa energia chega à Terra e é suíícíente para
alimentá-la de vida. (Continua no próximo número.)

,/

Futeból & noticias
, Antecipando o grande dia 09 do corrente, jogaram

dia 03 os titulares do Beira Rio F.C. versus Palmito E.C.
um dos primeiros colocados para: o fínal da porfia. A
partida foi equilibrada, jogou, o Beira Rio com falta de 3

-

utuíares.rtermínando com a vitória do Palmito pelo escore

de 5 x 2: Dia G9 decisão \ final quando se defrontarão:
Palmito versus Papanduva, uma rica. Taça será a recom

.pensa do vencedor, a qual leva o nome do maior espor
tista que Papanduva já teve: «Jahyr Damaso da Silveira».
Reina grande entusiasmo para a peleja dos gigantes.

.

Vereadores receberão .salâeíos
O Presidente Ernesto G�isel enviará ao Congresso,

nos próximos dias, projeto de emenda constitucional resta
belecendo a remuneração dos vereadores em todo o país,
independentemente do número de habitantes dos munícípíos.
A medida foi, decidida pelo Presidente Galsel, em reunião
do Conselho de Desenvolvimento Político, e a intormação
foi dada pelo Senador Petronio Portela, ao deíxar o gabi
nete presidencial. (Gazeta do Povo.) N.R. A noticia víeá
estimular os futuros edil! que terão assim a recompensa
de seus trabalhos em prol das suas respectivas comunída
des. Eis ai o que a Revolução está realizando, na pessoa
do grande Presidente General Ernesto Geisel.

J

Exemplo a ser imitado
. ,

.

Um prêmio ao bom comportamento de alguns elemen
tos da Guarda MirÍm, Reinaldo e Romualdo Amorim. que
trabalham na Reitoria da Universidade Federal do Paraná,
Odair Cláudio Ferreira e Pedro David Lourenço. da Biblio
teca Públiéa do Paraná, foram passar quatro dias na praia.
São jovens que vivem internos na .Guarda Mirim, mas

aprendem os caminhos \ da vida, tornando-se desde já útil
à Pátria e elogiados pela atuação. Belo exemplo a seguir.
(Entrelinhas)

Frases que ficam na história
Quando t,ermirlou a reunião do Diretório Regional da

Arena, que deliberou sobre o caso dos Deputados Caval
canti e Guisa, o Vice Presidente Nacíônal da Arena, CeI.
Peraehí Barcelos assim se expressou: entre outras disse:
"Seja esta oportunidade para firmar jurisprudência a res

peito do dispositivo estatutário que dispõe sobre disciplina
e fidelidade partídãna»

Um por semana

AÇÃO - não hã motivo para nos emvergonhar-mos de
haver praticado uma boa' obra por índíeação
alheia: antes devemos conceder livre entrada
em nosso ânimo a todo aquele que seja capaz de
nos aconeelhar uma boa ação. �(Sainte,vremont.)
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Sociedade
,

Comercial SICOLIndustrial
c a cM F n. ° 86.189.084

ASSEMBLÉIA' GERAL EXTRAOR'OINÁRIA
,

�lj,,�<'...J""'-�_·_·--"·
, EdiJal ,d,e Ç$OIfvocação

-�-
, São convocados os. senhores aç}mfíS=

tas desta empresa para se r�JHlf�m em,'
,assembléia geral extrao�Hr�a, 'na sede
social, à �u� F!]i.,.,.M'êÍÍã�dro Kamps li.o
'���de Canoínhas-BC, às 09
horas do dia 21 de abril do corrente ano,'
a fím de atenderem a seguinte

ORDEM DO, DIA
.

,

- "

\

social
e 1974:

Diretoria, referente
encerrado em -31 de,

LO - Aumento do capital social
mediante a incorporação de imóveis, re-

,servas livres, lucros, fundos de manu
tenção do capital de giro próprio e corre

ção monetâría do ativo imobilizado e"
conseqüente alteração dos estatutos sociais.

,

)
2.0 - Aprovação do Balanço Geral,

conta de lucros e Perdas e relatório da

3.0 - Preenchimento
Díretoría e fixação de S'

-

4.° ..:.. Eleição 'd
r

Conselho 'Fiscal
para o, exercício, delí975. ,

.

5.0
_

- A'Il:t9"(�Ç�� .e a_provaç�o �a_
instalação de novas fílíaís e determinação
d? respectii_caPital.6.° -- Outros assuntos de, interêsse

S�Oial.
.

, noínhas, 05 de março de 19'75

ARNO COURT'HOFFMANN
Diretor Presidente

; PUblicaçã9- ,Oficial di)

P r � f'e i t u ra M uni c i pá I·
,

' J

MAJOR VrEIRA
de

DESPESA, referente
, \

i
'

de [sneiro de 1975da mêsao

I' i R E A L I Z A O A'
DOTAÇAO ,Até o mês 'I Do mês I T O T AI"

, Cr' CrI CrI,

Discrimin ão da Despesa por, Or

aios do 80 rno e AdmiÍlistra�ão
I

, )
. \Orçamentárl

I�· Câmara do. Vereadarel
2 • Gabinete do Prefeito �

,

S • Secretaria Geral
4 • Setor de Contabilidade

, 5 - Setor de Segurança Pública
6 .. Setor de Saúde Pública
7 ;. Setor de Edocação e Coltora
8 -. Setor do Fomento Agropec.•

9 .. Serviçol Uebanoa .

"

lO • Se�viço. de Obra. e

,v�açãO' ',. D.M�'E.R.,
'

Total da De.pe.a Orçamentária,
\

"

Extra-:Orçamentál'la
'

1 • Previdência Social - lN.P.S. _

"

2 • Salário Família
' .

,

Crédito. 'Ádicionai.

\

25890.00 , 150,00 150,00
43 400,00 188,00 188.00
37.420,00 1.'029,90 ,1.029,90
82.660,00 1.768,441 _./(768,44
7.80G.oo ,/

37.300,00
.. �",/96.320,00 J.-o��,9016 220.00

�
60,00

26.500,00 , 937,63
576490,00 63.19359

9S0'OOOY
74:7U."

;/ r'

/-

7.386,90
60.00

937,63
63.193,59
74.714,46

Su '·total ,/'
RESTOS A PAGAR ' ,I'

Do exercício de 1974,
;

/' _/��_
Total da De.pe.a Extra- Orçamef:l) r� ===='===

TOTAL DAS

,DES"PÉSA\950.000.00, ,/
, r:nd<!s ,Disponíveis

/',
I

,

\\EM CAIXA ," '

,

Na Te.ouraria
'

,
'

-,

'\' EM BANCOS " ',I, "

Bancu do Braejl S. A•• c/Fondo de ps�ifcipação dOI MODic. '_ 3�.823,52
Bsuco do Bresil S. A.• 01 Moviry�n�o -,

'\ 28,79
Banco do E.tado de Santa Catafinll • cl Movimento ,19.858,53
Banco Braaileiro de Descontos "

. A .• c/"Movimento \ 10.590,79
Banco Sol Braeilelro S. A.• cf Movimento \ 49,99
Banco Sol Brasileiro S/A. ep, de Dive�.a. Origenl 215,22
Banco do Braail S.A. c/E N \ 179,46
Banco do E.t. de Sts. at.· Conta/4 . \ 56,06
Banco do E.t. de St Cat•.• COl;lta/5 \\'.783,10Banco do E.t. 'de· a. Cat.'- Conta/3 "T. R. V." 702.14'

Tia T A L G E R A L 950.000,00 \
, �'

----------�.----------------------------

11.430,91 ,11 430,91
'11.430.91 ,11.430.91

-

86.143,37 86.145,31
1

1.782,18

72.287,60 74.069.78

160.215,1'5
\

Major Vieira, 31 de janeiro d_e,.. t975. "�o

_ Contador Victor Borges -: 'Pr,efeito Mu�icipal
,

'

••••••••••••••••••••••••••••••••••
" , III

Participfe do crescim�nto de sua, 'cidade pagando I
em dia ,seus IMPOSf'e-s-

(' �I,
I. Prefeitura Municipal de Canoinh'as ==
1••••••••••••••••••m••••••••••••••IIII.1

Industrial e
S I-C O L, SII

CGC M F
c

n.O 83.189.08 ,

da Di etorie
umprindo disposições legais e estat târtas, temos o pra

zer de su meter a vossa aprecíàção, o B8� ..ço Geral, Demons
tração da onta de Lucros e Perdas e o/Parecer do Conselho
Fiscal, refer nte ao exercício encerrado eml:n de dezembro de 1974.

I '

Os dos e� apreço, demonstrsjn com, exatidão e clareza
a nOS88 situa rão econômica financeira, eb.tretanto estamos ao vosso

inteiro dispôr ara qualquer esclarecírãentce. \

Canoin 'as, 27 de j�neiro de i�75.
, Geral 'ence.frado em

"
, I

dezembro de 1974

,ATI VO l
I
I

� I-

REI\LIZAv L A CURTO ,PRAZO
Fregueses, Conta d� Moyime�t�, Mercadorias, \

Participações Socie�§ ias / '

R:EALIZAVE A i.bNGO PRAZO

à/ Subscrever, IMOBILIZ:o\D(!>
,

I

Imóveis, Maquinário � l�'stalações, Móveis
e Utensíllos, Veículos,\ F�rr,amentas,
Participações Incentiv s IFiscais

\ ',i

CONTAS CO PENSADAS
, , í ! "

Ações em Caução, Mer �dorias em Comodato

31 de

,.

Caixa a Bancos 23.286,17

2.186.6G2,86

447.474,20
'

1.099'.616.,90

5.6.74J80
Cr$ 3.762.654,9,3', )

-

r

j
" PASSi\V·O

,

NÃO EXIGIV�Lj'
'

"

, Capital. Social
-, !." "

Fundos Provisão ICM. �/es :oque, Im
posto de Renda, F\lnd,o R.erva Le-

gàl, Manutenção Capital I de Giro
Próprio, Depreciaçõfs, I\)evedores
Duvidosos, Rendime�itos ni\o Tribu-
táveis, ,Rendimentos i Tribu�a,d"Çls na

Fonte, Correção Monêtári� A:tivo'
Imobilizado, Correçã9 Mone�ária das

,

Deprecíacões do A�lVO Im�bilizadO, EXIGIVEL A CURTO RAZO
Contas de Movimen�o, Obrig' ções à
P F' dR \

agaf e ornece 1res \ '

'

/, ,

EXIGIVEL A J..0NGO �RAZ(j
-Acionistas Conta particular,

�ontasde Movimento, FotnecedoK:es
'

Lu
cros 8 Disposição df �ssembléi. Geral

·CONTAS COMPkNSADAS 1Caução da Dir�ti�ia, ?omOda�rte.
I

"r,
' Cr$ 3.762.654,93

Demon$tra�ãO da Conta de Lucros e,Perdas
, Cdbtlo l'Reccitás,e deo/ais contas de

["
perações

sociais do ano/ '

: -

'

� .,

DEBITO
,"'

,

Despesas opelacionais. e financ' iras, Transfe-
r êncías para lFundos" Depreeia�es e Lucro do
exercício à ?isposição da. Asser.blé�à Geral

'

Cr$ 7,813.607;�8

. Can1inhas, 31 de dezeDJbro de 1974.
-

,

Arno e:ourrHOTtmann)! Sérgio A,no Hottmann
Diretor /presidente I

'

Diretor
Harald . Mikrs f Irene Claudete OneiPel
Diretor I

. {éC. Conto eRC (SC) n.O 7000

. IParecer do. �'CODselbO 'Iscai' ,

l,s
vinte e cinco dias do mês de j,aneiro de um mil,

novecento 'e setenta cinco (25. 1.75) às 14 hor.as no es�ritório
da firma

OCi,edade Indu!ltrial Comercial Sicól S/A, à Rua' Frei

Meoandr,! Kamps, n;o 606, nest'\ cidade de naDo,inhas, reu'rliu.se
o Conse; o Fiscal' da mesma" com a presença dos membros
abaixo ssinádos, a fim de proc�der a verificação e exame do'
caixa e tõda a documentação q+e compõe o exercício locial, do
Be1anç Geral encerrado em (�1,.12.;74), e ,re�pectiva, conta de

'

Lucro, e P�rd8s, encontrando tudo Da meis perfeita ordem, es
tand ' com exatidã� e de ácôrd, com a léi, aprovam e recomen
dam a sua aprovaçao �ela assem�bléia gerlll, que dev.erá ppinar e

Bpr var a proposta IIpresentada pela, Di·retoria, já apreciada por'
est CODselho sobre aumento de Capital SociaI.' Nada mais he
,ve.6do a tratar, foi encerrada 8 reunião e, para constar foi lavra-
era a presente ata. 'c

1.500.000,00

602607,14 2.1Q2.607,14
,

545.636,80

1.108.736,19

5.674,80

Cr$ 7.813.607,28

Luiz ,Fernando Freitas Fábio �
lab,or I'Rck .:._. OIdemar Inssi
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Admi n i'stracão
,\

' 't
Na América Latina, o estudo

da A dmíuístracão Pública é
IIt.VOj não exísjíndo, assím, uma
BibJjógrafia disponível. Existem

_

textos que com o esfôrço de

Professores Universitários foram
produzidos para atender o en

síno da matéria.
Atualmente, Parto Rico, pos

.sut a mais copiosa fonte de

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

CINE JUBILE
lançador, sucessos-o

BOJE, dia 08 .. às 20,15 horas - programa duplo ;,'
1.0 fllme: Zorro O justiceiro m

h carado
2.° filme: um super faroeste todo cOlorid1.1.SC?meando a. m,orte nf Texas
AMANHÃ, dia' 09 • em matinê às 14 horas7

Zorro ,o jusfl�elro, piascarado
Amanhã, diã 09 • em �2 grandi.s.s ••�s • às 19,i5 e 21,15 hora.

. OS M�SOS
'

,

. E�te filme reprisa '. 2.a, 3.aiI 4.a f",ira às 20,15 horas

5.a feire, dia '13, - às 20,1r110ras .

- til programar
fi

'6a. feir., dia 14; - àil'20, 'horas

MARCHA
nacional todo colorido' com Pelé

...............__,f.........._
'

Sábado, dia 15 . às 20,1-5 horas - programa duplo
,

'., ,\

1.° ftlma: M RCADO PARA VINGANÇA
Super faroe@te todo colorido

filme: A MARCHA

DomiD�o ma 16 • às 19,15 e 21,15 horas
.

JAK O GRANDALHAO
,----..--------------------1

/
�as

Novo e Japonçs Hashua 230

Fotocópia
. Cr$ 1,00

Rua "Paula ,Pereira, '375 (ao' lado Loteria Esportiva) � (lai.inba�'

.

. Vooperativa Agro-Pecuária de
ASSEM.BtÉ'IA CiER'AL ,ORDINÁRIA
Em nome: da etería

ao quadro, social da
seguinte:
1. - O local da, Assembléia Ger e

das eleições no dia 13 de març
de 1975, será o Grupo Bscolar
João José de Souza Cabral, na

Bua Barão do Rio Branco em

C.noinhas.
2: - Nomeámos quatro (4) mesasco

letoras e apuradoras paro. condu
- zirem as citadas eleições. Desig
namos os seguintes membros:

E
' .

, Conselho Fiscal Efetivo:Mesa ,1. dmar Gonçalves Padilha "

Antonio Galeski �"r/"Paulo Gualberto 8tein �

Nivaldo Gonealves Padílha Joaquim Padilllâ
y José KuhIf�

Mela 2 • Antonio �copel. Conl!elh�rúCál Suplente:Braulío Ribas da Gruz """Nivaldo Damaso da Silveira
Osmar. Alc,des da' �/"" Julio Marcondes
Ooneeíção /

.p<" "Alvln9 Libério dos Santos
lIes. 3 Oscar Alcides da CO!1QM(iÍo Delegado na Central:

Adolfo Witt ,/,,p 1Ioises Damaso I
Eugênio da Silvá ,Ivone Gonçalves Padilha

Mesa 4 • Paulo Rocha Faria') Waldemar VoigtRubens Ribeiro da Silva
Reinaldo Crestanl CHAPA N.O 2-

3.• Encerrados os prazos para re- , Presidente: José Max Schmitberger l

gistro de chapas, apresent�ram- Vice - Presidente: Nivaldo' Damaso
se assim constituidss: dR Silveira

CHAPA N_o 1
Presidente: Moises Damaso
Vice Presidente: Oscar" Pereira
Secretário: Rodolfo Wotf Neto
on8elheiros Eletivol :

Edison P. Kuroli
eldemar Voigt

Fe e Schumacher Neto
Sonselheiros

Wison Ba st0S,S
Paulino Figur
Urbano Oleskovic

Pública
I

(escritos �obre a AdminilltraçAo
Públíca, mas em idioma espanhol.
No I nosso Pais, -graças às ati

vidtld2s publicitárias do DASP
REVISTA DO SERVIÇO PÚ
BLICO ., é a única revista de

Admtnístração Pública existente
na América Latina.
..

Dei, podem�s, concluir, que
de modo geral, a Literatura
Letluo-Amerícana sobre a Ad-

/ ministração Pública é fraca 8,
o que existe, na maoiria são
traduções de autores Norte
Americanos.

Após focalizarmos e apontar
mos 8 problemática a respeito
de Literatura sobre Adminis-

,

tração Pública, tentaremos numa

série de comentários, tráz;>r
noções e fundamentos de tal

matéria, 'que na atualidade mais
se faz sentir 80 Estado.

<Sabemoa que .no Direito Cons

títucíonal e no Direito Adml

nístratívo, está grande parte de

tal embasamento, por isso, 6

ímportancíe destas duas cadeiras
nos cursos de Administração
Pública.

_..

Mas, se n08 perguntarmo",
que é Administração Públícaf;
logo, teremos uma outra per
gunta, - Quem tem a íncumên
cia, de mediante, o exercício
do Poder. Público, orientar e

di'rlgir .à· conduta dos cidadllos?

Não será difícil, pois sabemos
que o Estado tem e,8te compro
mísso; pois, o objetivo finsl 'do
Estado é o Bem estar soclal,
econômico e politico da cole
tividade ..

E, assim' sendo, Administra

ção Pública, em concepções llÍais

amplas é o Governo; ou, é o

governo em Ação; é o executí
vo atuante, e, este, é o aspecto
mais proeminente do Governo.

PROF:': J. N. MAFRA

Canoinhas Ltda.,
I

COM,UNICAÇAO
. Secretário: Waldemar Voitg
CODlelheiros' EfetivoI:

.

Pedro da Silva
Felipe Sehumaeher Neto
Edison P. Kuroli

Gonselheiros SupleDtes :
Urbano Oleskovicz
Mário Schiessel ,.�

Sezefredo Paulifzkf
CoDlelho F'.iscár"Íktlvo:

çRtrõens SUvino Wolf
7� Jovino Oavalheíro

João Klahold
,Conselho Fiscal Suplente:

José Kuhn .

Aivino Libério doa Santos
Joaquim Padilha

Delega' a Central:
José Schmitberger
Rubens SlivJ.po Wolf
Waldemiro �rnberg

Esperando o comparecimento de
todos 08 associados nesta importante
Assembléia subscrevo·me

AtenCiosamente

Waldemiro Noernberg
Presidente

" Valorize O que

Prefeitura M
seu pres/tigiàndo
rpal de-

,

..

e
•

c( e r e c o

Cidade\
..

,

m a

I i m p a

a

,I i
,

e

BANCO
,o

, ..

Trepitante, canancudo, mal vestido, perambulava "pela.
calçada. Era um velho, .mes agia como moléque. Nilo

se importava com os olhares admirados '. que os trausentes lhe

dirigiam, e como uma sombra, vagava. Pata quebrar a mon.o
tonia da cidade, juntava pedrinhas e tudo o que lhe aparecia.
E assim aquela imagem vagabunda ia se distanciando pela avenida.

O rosto marcado de rugas, demonstrava uma idad«: avançada.
Sem dar conta da minha presença ela se aproximava,

levantou a bengala, ti como para certífíoar-se da solidez do banco,
com atitudes deselegantes, mas muito humildes, sentou-se ao

,

meu Iado. Olhou para o) céu, paro a rua, fltou-�e sem nenhuma

reação, e começou a vasculhar os bolsos. Despiu um paletó que

apesar de' env�lh!!cido, demoDstrava- nas formal uma sutil.eza
clássica de outras épocas. Mantinha-se muito ocupado em egettar
um cachimbo, que realmente jamais vi outro igual. Era uma

obra de arte onde o artesanato medieval sobresaia nas lindas

formas que o �om'punha. o fumo era de um aroma muito espe
cial que dilatava gostosamente minhas narinas. Ascendeu-o sua

vemente ttrando grandes baforadas.

Parecia insensível a tudo, pois nada o preocupava e ne

nhum ruido õ tirava de seu marasmo.

Minha curiosidade se ácentuava sempre mais: No entanto

algo além de minhas fO'rças impedia-me de, tirá-lo de sua tran

qüilidade. Um c_8sal enamorado p8!1S� em alta dísoussãe. Então o

diabo do velho dá um sorriso doce, onde vejo uma boca bem

feita transparecendo dentes alvos e sadios.

Como se emergis!Je, das profundezas do oceano ele fala

para si.
Há meus vinte anos!

, \

Tomei então coragelIl e perguntei. receosa.
- Sempre venho aqui e nunca vi o senhor.
Cem uma candura extraordínárte responde:
- Filha, estou sempre de pàsssgém onde quer que seja.
- Pretende demorar-se?
- Não sei. Não tenho necessidade de planos, fico

enquanto me convier.
...... Corno pode o senhor, ficar tão passivo, tão di�tante,\

, diante de tudo.
- Meu bem, chega um tempo em que' a. gente não tem

,mais necessidade de agitar· se. Também já fui jovem. Estudei at�
formar-me, .mas a experiência dos anos que carrego comigo, su
persm todos os cursos. E esta cultura é muito lenta, só vivendo
e sentindo é que a aprendemos.

"

Fui muito' feliz. Casei-me e minha esposa me deixou a

muito. A única coisa que fui privado foi o carinho de um filho.

Hoje, par. connauae a vida, para não entregar-me �o
cansaço corporal, viajo. Conheci o mundo, e agora epquanto
tiver forças' quero' 'conhecer o meu mundo.

Ooavíver em sociedades diferentes. Desde os luxuosos
sfllúes, até 08 cabarés.

'
'

Hoje jt. não encontro prazer nestas coisas, que. apenas
preenchem um vazio momentâneo, pois a plenitude de viver
bem está entre nós e a natureza.

Gosto de sentir 8 caricia do' sol... o frescor, da bris8.�. a

chuva refrescante e macia ... e entregar-me ao som de belas me

lodias, corno esta ouça... que profundidade há. na orquestra çl08
pássaros .

.

Sou um pedaço de 2 séculos. Trago comigo grande baga
gem. É impressionante o desenvolvimento tecnológico que envol
veu o mundo. Sou para todos um 'trapo, um ser tomando éspáço,I

mas sínto-me ainda jovem e f�ljz. Eu escutava-o deslumbrade, e

me sinti muito pequena diante daquele homem que ia muito
além das aparências. Daquele que sabia muito mais do que nin
guém. Daquele, que já sofreu e já .foí feliz. Daquele que era

todo amor, todo compreensio e todo humano.
Não seí se -estava cega antes, mas olhando-o agora via

uma pessoa maravilhosa.
lIns olhos muito azuis contrastavam com sua calvice.
E eu que antes era triste, fiquei alegre. Expontâneamente

beijei aquele homem de 2 gerações, e fiquei tomada de ternura.

Recomecei a andar tranqüilamente. A candura e a com

preensão vestíem-me, O diabo era um anjo, e tenho certeza

que o verei em outros seres. Talvez ele não era ele, .mas um'

pedaço de' todos nós. 05/74�
MARIZA""'-;

.
,

Serviço instantâneo e perfeito.

Instalação modeJ;'Dilsima.

PrQcure no escritório de Derby Carlos
Ulhmann, na Praça Lauro Müller, 251

CANOINHAS Santa Catarina

Cidade.
•

Ln
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No Departamento de Veículos Usados
de

.

�igDel ProCopla� Com�Jéio de
Velcnlos Ltda., voce encontrará

I 1/

para pronta entr�ga :
Marca ' '

/;'
Caminhão Cheorolet /,.
Pick-up Cheorolet -C.IO /1
Pick-up Cheurolet C.15;/'
Corcel Coup« !

Opala 55 cuuP,ê ,/'
2 Opala Especial couPê
Opala Especial cou,pí
Ford F.350
Rural4x4 ,;,/
OPala S TD 4 portas
Fuscão 1500 /.

i/
'/

Ano
1971
1972
1971
1972
1972
1972
1974
1973
1973
1971
)}971

./i
"

/l
/'$ ,

MICiUEli'PROCOPIAK COM. DE"VEíCUlOS LTDA.
I

'Co/cessionário General Motor. do, Brasil 8. A.
\

- J 'Rua Major Vieira, 289
I

C a n o i n h as. -:-
.

Santa ·Catarina

Semeadeiras com

Armazém· Io�ars�i
,TEXACO At�nção

NOVO POSTO DAPARA O

Posto SÃO
PEDRO'

IRMÃOS
,

-<, RUDEY ,

LTOA.
/

\ _#i7
Fica ali na ,.,/',
Caetano Cos<a
�aida�

, ,.,or Vieira

------------------------------....--......

-.
'j

Novo Presidente (,da
M'undial

Recentemente nomeado pelo
Conselho Consultivo, o sr, Toni
Schmuecker assumiu dia 10 de
fevereiro a presidênçia da Or
ganização Mundial Volkswagen,
um conjunto de empresas, lide.
rado pela Volkswagenwerk AG
de Wolfsbu'rg e integrado erq
diversos países do mundo por
10 outras fábricas e montadoras
de veículos, elém de. organiza-.'"

I

Oracão ao Divino
•

,Espír,to ,Santo
Espírito Santo, você que

me esclarece tudo, que ilumi
na todos os caminhos para
que eu atinja o meu ideal;
você que me dá o dom divino
de perdoar e esquecer fi mal
que me tazem e que todos os

instantes de minha uida'estd
comigo, eu quero, neste curto
diálogo, agradecer-lhe por tu
do e confirmar mais uma vez

, que eu nunca quero me sepa»
r
rar de você, por maior que
seja a ilusão material não
seré o mínimo da uontad« que
'sinto de um dia. estar com

você e todos os meus irmãos
na glória perpétua.
Obrigado, mais uma vez.

(A pessoa deverá fazer es»

sa oração 3 dias seguidos,

Adubad ele ra sem fazer o pedido. Dentro
de_.3 dias será alcançada a

\
graça, por mais difícil que
seja. Publica, assim que re
ceber a graça)

,

(Publicada por ter recebido
uma graça.)

U.R.

TEXACO
CIDADE.

equipado com

Lava Rápido

Gasolina

Diesel

Oleos

•

assumiu
.ções de venda, companhíes de
transporte, de leaaíng, de crédí
to, financiamento, de adminis
tração e outras.

O sr, Toni Schmuecker é �
quarto executivo a assumir o

posto máxímo na direção da
Volkswsgen, .ocupado a partir
de 1948 pelos srs, Heinrich Nor
dhoff, Kurt Lotz e, Rudolf
Leídíng.:
Nascido no dia 23 de abril

de 1921 em Frechen (Colonial.
o novo presidente iniciou-se na

indústria eutomobtlístíca trsba
lhando na Seção de Compras
da fábrica Ford em Colonla,
Depois passou para postos su

periores nas áreas de Fmancss
e Exportação, até que, em 1950,
foi promovido 8 Gerente de
Departamanto. Em 195'6 era o

chefe geral de Compras e, em

Volkswagen '

dia 1.0
1961, foi promovido a Diretor
de Compras.

Se� anos depois, 'em 1967,'
assumiu a Di'retoria, de Vendas
da Ford alemã e" paralelamente
dedicou-se à reestruturaçÃo da

politica de investimento I
e de

preços da empresa, levando-a a

uma maior produtividade,

No dia LO de,março de 1968
o sr. Toni Schmuecker :tr8ns�
feriu-se para á Rheinstahl, cujo
Conselho Fiscal o investiu, em

agosto do mesmo ano. na Dire
toria de Vendas. Desde 1.0 de
outubro do ano pássado acumu

lava o cargo' de diretor da Au

gust 'I'hyssen-Huette AG.'
,

O sr, Toni Schmuecker é
casado e tem dois filhos. O I

tenís e o alpinismo são seus

esportes preferidos.

Publicação O'ficial da

Prefeitura Muoicipal. de
,1JOR VIEI 4

360 de 25
Autoriza adquirir e trans- dOR Santos; or outro lado com'

ferir para a Cooperativa terras da ooperativa Regional
Regional ricota Norte Agrícola Norte Catarinense
Catarinense tda., uma área ,Ltda., refeitura MugiCipal de
de terras de tro do Peri- Majo Vieira. e com, terras do
metro Urbano, esta cidade mes o Amado Antonio Maron.
e dá outras -p oyí�ênclas
VICTOR BORG S, Prefeito

Municipal de Ma r Vieit&,
Estado de Santa Ca ari,na, fa
saber que .,a Câmar

,a7rovoe, eu sancioao a segu te

L E I:

Art. 1.0) _ Fica o C, efe do
Poder Executivo autp1i "do -a

adquirir, do ,Sr. AMIAD AN
TONIO MARON. ;lma �ai a de
terras dentro do/perím@tr ur

bano desta cid}QEl, com a área
de 1. 280 m2 (Hum mil duze tos
e oitenta D}�tros quadrados] e

transferirjiret!lmente, por d a- I
cão. a referida área para a

Cooperativa Regional Agrico
Norter Catertuense Ltda., des

; tin"da a 8�pliaç.ão de uma Prefeitura �unicjpal de Major
á�éa para a Instalação de um Vieira, 25, de fevere,iro de 1975
.,Armazém Graneleiro. -

,Lubrificantes / a) Victor Borges
r Parégrafo Único - O terreno Prefeito Municipal

a que se refere o artigo prí- "

meiro tem as seguintes con- Re�8trada e publicada a pre
frontações: por um lado com a sente, Lei na secretaria Mutiici-

Troca de óleo e Rua Amoldo Honorato d'e ou- pai n�eama data.

graxa" também veíre; por outro lado com' á

e O, melf)or atendimento da cidade. aos domingos 'Rua Luiz Davet; por outro lado a) ln Ido Pereira dos Santos

,

com a R�a Joaquim �onçalves "�retár,io,
�

���QQ��g�Qg�Qmg�QQQQQQQ�QMQQgQQQQQ�QgQ�QQgQQQQQ��gQ�QQQ��mg�ggQg
m ,". '" 9D

mO, Está. oferecendo os melhores preços em, � �
, m E Refrigeradores: Prõsdócimo -' G. E. e Consul, a. luz e a gãs �
m 'N m
Ele

' \. Condicionadores de Ar �.,' Ventiladores das mais variadas marcas 9D"

m-- IE . Oferta �e final, de verão .. Âpr�veite .som'ente
/

até março �
rm m

� AL O E N E L A R -

'

COM. DE' ELETRO DOMÉSTICOS LTOA. �
�

- �
Vl RUA V1DAL R#[OS 906 FONE 185 ru

m - m
ce R N O TA: entregamos e instalamos· com assistência' técnica permanente m
ce I -

,,'

-

9IJ
niSiSrJf.it1fjfj�a�j!U,�EjlJr.it;ji!ifj�a�fS�t;j�i9��,i!ii;;ji!ji!iEii9Ejrif.i�EfDrii!jt;jarJi!il!.ifjrJEii;j�i!ieilJaEifjaf!ji5f.ji!j

�tt. 2.° - O preço para
t- quísíção do imóvel descrito
no . &rtigo anterior é de Cr$
8.000,00 (oito mil cruzeiros], fi
cando desde já o Chefe

I
do

Poder Executivo autorizado a

suplementar 8 dotação 3102�165-
do orçamento vigente, na im

'portâdcia de Cr$ 6.000,00 (Seis
mil cruzetros).
Art. 3.0� -.- Fica fazendo

parte, da presente Lei, no que
couber, o artigo 2.° da Lei

Municipal n.? 344 de 27.08.1974.

Art. 4.° - E&ta Lei entrará
em, �igor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições
em contrário.
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Estev� : em nossa cidade, acom
panhabo de sua famms, reven-

. do familia·res e amigos, o médico
veterinário dr. Absalão Barcelos,
alto funcionário do Ministério
da Agricultura, lotado no Rio
de Janeiro.'

x x x

A Loja das Novidades, sita à
Praça Lauro Müller, vem de

adquirir o conhecido Foto João,
onde pretende introduzir vários
melhoramentos.

x x x

Uma firma especializada vst.
projetar 'todas as quadras de
esportes do Elite Tênis Clube,
A infprm6ção é do Presidente

I sr. Luiz Fernando Freitas.
x . x .x

O canoinhense Carlos Alberto
Mayer, r�dicado ns Río de Ja
neiro, seguiu a negócios para
a Europa, mais prectsamente à
Inglaterra.

x x x

O Prefeito. sr, Àlfredo de OU
veir� Garcindo vai instituir uma
comissão dinâmica afim de' que
s�ja construída, o mais breve
_possível; umg erquíbanesde.prc
visôria no Estádio, MuniCipal,
um ',reç!amp [usto dos espor-
tistas locais.'

"

ESPARSAS
Ó novo prédio da. COT�SC,
agora TELESC... será entregue,

.

totalmente concluido,
.

dentro de
20 dias.

x' x x

Entr.eg'Ue 80 trêfega a nova' es

trada, CANOl,NHAS - MAFRA,
tendo gente feito o percurso
em meia hora apenas. Agora,
aguarda-se pelo asfaltdmento da
mesma, antiga e just. reivindi-

. cação de todos.

x x x

Movimentou a cidade, na tarde
de sábado último, o anunciado
trote dos calouros da Faculd,ade.

x x x

Um jogão de bola mesmo foi
o amistoso de domingo último,
reunindo Santa' Cruz e América
de' Joinville. BO[L público pres
tígtou o espetáculo e o escore

acusou a vitória dos visitantes
pelo marcador d@ 2 a 1.

'x
l

x x

Renato estréia hoje no Igusçú,
em União da Vitór:a, frente ao

Grêmio. de' Maringá: O jovem
craque; revelação do nosso fu- I

tebol, despadíu-sa domingo de

nossas ca�chas�'
'

Sousa, recebeu no último dia quatro, a visita
do sr. Albino Caramort - Diretor da Reunidas

SIA., e do sr. Domingos, Pase - Chefe de Setor'
da Região. Negócios de real importância para
� coletividade foram -tratados.

Também no mesmo dia, em visita de

cortesia, esteve o sr, Guilherme Wachtel.

Antonio Wilson. focalizando Três Barras
ARRECADAÇOES ...

No mês de fevereiro a arrecadação do

I.C.M., do município de Três Barras, foi na

ordem, de Cr$ 1.239.026,21 (um milhão, duzen
tos e trióta e nove mil, vinte e seis' cruzeiros
e vínts' e um' centavos); enquanto o Municfpio
de Cenotnhas arrecadou a importâocia de Cr$
,1.229,834,84 (um milhão, duzentos e vinte e nove
'mil, oitocentos e trinta e quatro eruzeíros e

oitenta e quatro centavos). Por eí, senhores
leítores, observa-se uma diferença de arreca

dação pró Três Barras, na quantia ,de Cr$
9,1'91,37' (oove mil, cento e noventa e um cru

zeiros e trinta e sete centavos). Estas cifras
são reais,' e sem contestação. Dai, somando-se
as duas, arrecadações, teremos o seguinte
resultado: FUSÃO.

ELEIÇOES� ..

Foi eleita e empcseade no último dia

quatro, a nova Diretoria do .Três Barras S.C.
constituída da seguinte forma: Presidentes de
Honra: Tenente Coronel Nélson dos 'Santos
Walbach, D�. .Geraldo Bruhns da São Cleo:aente
e leme Oyeísco de Souza; Presidente : Adilson
Fontana; Vice Presídente : José Felicio de Sou

za; 1.0 Secretário: Leocadio Ribéiro; 2.° Secre
tário: Amir Seleme; 1.0 Tesoureiro: Líneu- Pa
checo; 2.0 Tesoureiro: Antonio, "I'sunoda. A está
Diretoria votos de um profícuo' trabalho em

pról do n08&0 velho e querido Três Barrae S.C.

AG,:ENCIA da REUNIDAS! ..
.

Foi' instalada no dia primeiro do corrente,
'. em nossa cidade, a Agência da Reunidas SIA. -

Transportes ,Coletivos, procurando, dessa forma,
dar um melhor àtendimento aos seus usuários.

\
'

VISITAS ...

O Prefeito Municipal, sr. José Ii'elicio de

ILUMINIAÇAQ DA XARQUEADA ...

É de" conhecimento geral, que a Xsrque
ada a tempo, não possue iluminação nas ruas,

mas segundo fui informado, a culpa não recai

sobre 8 municipalidade, e sim na C E L ESC.
Não são problemas de luminárias, msa sim de
Célula Fotoelétrica, que a

.

Celesc não possue,
Mas, o interessante é que após tanto tempo
sem iluminação nas ruas' d. Xarqueade, a Oelesc
ainda não tevE' tempo suftcíente de províden
ciar a referida Célula Fotoelétrlca.

ANIVERSARIO
Comemorou idad� nova no último dia 26,

o próspero comerciante, sr. Dorival Bueno. Foi
oferecido um aperitivo aos seus inúmeros ami

gos. Também o jovem professor, Niva_ldo João
Braz, dia 22 p.p., recebeu 09 cumprimentos de
seus amigos. A ambos, VotOI de felicidades.

.KVISO ...

Os formulários' do Imposto \ de Renda,
estão sendo entregues na Prefeitura Municipal,
pelo encatregado _do .

Núcleo da Assístêncía e

Ozíentaçâo Fiscal - N.A�O.F., Ir. Euzebio Farian.

DICA DE ·DISCO: CANTAR - LP da'

Phonogrsm com Gal Costa, Produzido com

maestrta por Caetano Vdoso e Perínho Albu

querque. Sem maia comentártos.

Até a próxima edição gente. Tchau.

TABEL,ION ATO CORTE_-_
- MEU BILHET'E' _-_

-

.Dentre os meios' de comuni
cação - o bilhete é anterior ao

telefone, telégr...l0, rádio, tele
visão ou outro quâlquer «tele:.

que transmita de longe, um re

cado, UrEa idéia, uma ordem cu

"Um símples pedido. j, .

Entretanto, é congênito co

bresíleiro o micróbio da r.e'di
cularízação - pois os Dsvíds et
Lecerdas não perdoam. Os bt
lhetiohos presidenciais utilizados
por Jânío Quadros, quando na

qualidade ue prímeíro msnda-.
tário da Nação, useva daquele
meio de comunícsção entre seus

ministros, foi alvo de infunda
das criticas. Nessa particulari
dade não era um inovador ou

criador, pois h.á mai,s de um

liéculo o país já teve -seu co

municativo por intermédio de
lacônicos bilhetes, ,entretanto,
ningqém se aventurava formu
lar críticas, pois, o plgDatário
ostentava o resumo . 'pomposo
e respeitado de D. Pedro II -

Imperador. E ninguém achou

ruim.

Tudo o que acima dissemos
é para justificar p.ste bilhete,
aqui endereçado a S. Excie., o

,Sr. Prefeito Municipal de Ce
, noinha!!. Visitamos esta terra

pouco antes das festividades de
seu Jubileu de Ouro, quando
eas,�j8mos rogar, a, S. Excia:.,um
pequeno favor, e, para tal não
tivemos oportunidade. Agora,
qus novamente aqui estamos
em visita aos' amigos, queremos'
aproveitar o ensejo para con

sígner ,o pedido. Um simples
bilhete:

Exda. Em tempds idos, um
edil prestou uma singela home
nagem à memória do honrado,
prestimoso e benemérito csnoi
nhense que em vida chamou-se,
Manoe'l Thomaz Vieira, () que
rido Major V:ieira que até agora
tem um nome respeitado e

venerado.

A lnomen'agem
e singela como

T

f6i tão·simples
simples era a '

pessoa do homenageado.
. «Um .túmulo relatívsmente
pobr-e que ainda se. vê na rua

prtnclpaí do Campo Santo Iocal>,

A homensgem elltá desapare
cendo porque o túmulo 'encon
tra-se em es'tado de fuina.

\ .

Major Vieira nunca desapa
recerá da lembrança e estime
de qualquer canoínhense que
se orgulha desse nOID@, por isso
urg,';! que a homenagem de Ca
noínhaa 80 seu primeiro Pre
feito, séja restaurada, par'a que
�e perpetue, como' perpétuo é
o nome daquele que muito
amou e honrou esta terra de
Santa Cruz de C8noinh�s.
Obrigado Excie,! Sei que este

bilhete nãl) ficará 00 esqueci
.

mento � s@u gesto encontrará
plene gratidão de se'us munícipes.

C6noiDha8,_ 04/março/1975.
I D. P. ARÁÚJO '

Um crmoióhense pelos
laços coracionais.

E' 0 -. 1 T A L
Acham-se em meu Cartório,

para serem protestados por fal
ta de pagamento, os seguintes
:rUulos:
Duplicata n. 329, de Cr$ 269,00,
vencida em 10-02-'15, Devedor,
Nilton Pedro Vieira, Credor:
Fontana Móveis.

Duplicata n. 1443/16, de Cr$

1500,00, vencida em 14-02.75,
Devedor Panificadora Sa'nto
Antonio Ltda., Credor: Indústrfa
,de Máquinas par.. Paoifícação
'Lisbôa Ltda.

I

Duplicata" n. 2598/74-A., de
Cr$ 275,00, veneida'em 03· 02-75,
DeVédor Panificadora Santo
Antonio Ltde., Credor: Basilio

Humenhuk & Cia. Ltda.

Duplicata n. 2.650-F-, de Cr$
740,00, vencida em 10-02- 75�
Devedor Luiz Buba, Credor:
Sociedade Industrtal e . Comer-
cíal Sícol SIA. •

Por não ter sido possível
encontrar os referidos devedo
res, os intimo para pagar 8S

importâncias menetonadas nes

ditas Duplicatas ou dar as ra-'

zões (porque não o fazem, e, 80

mesmo tempo, na falte do pa
gamento notifico-os do compe
tente protesto.
Canolnhasí 04 de março de 1975

Igenor Vieira Côrte
2.0 'Tabelião

IMPRESSOS
Serviço
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FIRES�TONE GOOD-YEAR PIRELLI I,

� Para Automóveis, Utilitário�E:H�a�����E defa�:::às a O:u:iP:S.om:r�.tamanhos,
a sua escolha. �

iii Venha comprovar: Nunca" foi tão fácil comprar. ii'
�' Rua Paula p.r�7���:a. _ .�ELEME & ���'·Rua ��I��:êS Barras _ se '�
�.� , �

"

'.,

\

4}• ••• •• •• •• • • •• ._••_ ••_ ••_ ••_ ••_ ••_••__ o·
•••••••••••O•• II.� _ p '-..................................... •••••• BD .-
.. •. .• •. .• �. .. .._••_ .•_ ••_•._ .•__••_••_..

. :: :: .•......•.::........•. : .....•.................. oq,.o·
.

\
.

. .. ..

EM GERAL �em uma ou maia côree)

rápido e perfeito
Vt:.RDE LTDA.OURO
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