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'

':E.n'éas Atfjaná;;;::.iO
Conhecem os leitores o' eseríter JbSE AFRÂNIO

MOREIRA DUARTE, de' quem aqul temos falado'. Com,
diversos livros publícados, premiado' e. consagrado é
nome feito. Desnecessário divulgá-lo, pois, senão. tefitar
analísá-Io. Para isso temamos ao acaso um dos seus
contos, «Marina vestida de azul», enfeixado no livro «A
muralha de vidro» (ImprenaaOfícíaj, Belo Horizonte, 1971.)

./ Contista, urbano, díríamoa eminentémente; num'
urbanismo que se contrapõe ao rural, no sentido de
que se, desenvolve no ambiente metropolítano, Nesse
aspecto, - malgrado a distância no tempo, tem muito',
em comum com o LIMA BARRETO de certa fase: vida
de apartamento, .ó jornal dà manhã, o ônibus e o ele
vador, o bairro tranquilo nas noites quentes; o telefone
a tilintar, o asfalto, enfim. Os personagens" no meio
citadino, agem e vivem ao influxo, 'das mil filigranas
psicológicas e valorativas' que lhes impõe o existir"
�ifíci1 e complexo do grande aglomerado humano, onde
a natureza se afasta ao plano do remoto como os tro
vões d'istantes (que não interferem) ou' do difuso como',
a chuva que, desaba (sem perturbar).

.

Ó tema é o 'casamento, ou melhor, um corte no
cotidiáno conjugal, sem recursos ao violento ou ao bí
'zarro: Nem mesmo os-embates éticos se atravessam nó
'caminho da sonhadora Marina em busca da realização'

_

do .sonho ,infantil que não deixa marcas, exceto a lem-
brança agradável e o mesmo vestido azul, que já não
tem. a mesma' ímportãnçía. " ,', '

Num Iínguajar correntio, JOSÉ AFRÂNIO dá um

toque de .finura no que escreve, graças a um palavrea
do suave e limpo: Urbanismo, tema e linguagem se ligam
com perfeição logrando elevar' da massa igualitária'
personagens que marcam por características 'Indtví
dualízadoras,

.-.. \ '

- Manuseando com segurança esses elementos, o
autor 'destaca suas figuras da multidão, construindo com
técnica num cenário' onde tantos falham e onde toda
uma literatura' se ergue: a' cidade grande, Se o. Major
Lica pode' se dar ao luxo de cultivar idiossincrasias e
manter-se tão exageradamente ele próprio é .porque
não, sofreu a influência aehatadora do meio, com a te
levisão, o rádio e o jornal. MariIia (decidindo) e Walter
(compreendendo), são ainda eles mesmos, humanos. e

livrés. Apesar da momentânea quebra da rotina, os

fatos não devem trazer abalos que desandem' no dra
malhão e nas lágrimas inúteis, Nem tampouco afetar o
futuro de Marina, longe no tempo e no espaço" embora
para sempre presentes 'DO pensamento,

Se grandes são as dítículdades, maiores as' qua
lldades exigidas. Superando-as, porém, ficam uns pou
cos; aqueles que como AFRANIO,' situam-se, entre os

Ibons., �

I

É o meu ponto de vista.

'Diretpr:- Rubens Ribeiro' da . Silva
CAIXA' POSTAL, 2 - FONE, '128 ., CI�CULA AOS

t
SABADOS' N.O avulso Cr$ 1,20,.

A ,�alaYra' �o GoYerna�or
/

•

(�ue
.

sal
Q'Uis � 'espero ter sído ins

trumento útil de Deus para a

caminhada do povo.

" Desejo a Vos,sa Exc�lência,
Senhor Governador, desempe
nho feliz dá tarefa�ue assume.
Santa �tariD8 -

precisá do seu'

êxito»,

revolucionária que se ampliá
para se informar em dímenção
popular. Não hajam pois, nem

pedras nem desvios, nos, .rumos
, que a sua vontade marcou pa-,
ra. .os yróximos 4 anos da
nobre coletividade egara em

comunhão com 05 destinos da
.tEirr. e da' gente que .o tem

como governador.
\

Ao transmitir o cargo' ,&0
Governador Konder Rei�, o ex

Governador Colombo Machada
Salles pronunciou '0 seguinte
discurso:

«Senhor Governador Antonio
Carlos .Konder Reis/aqUi esta
mos, Vossa Excelência e eu,
para o ato formal de transmís
são � do Governo do Estado de
Santa Catarina.

' '

\ - ,

O meU tempo de - exercê-lo
Cessou. Inicia, egora, o período
de Vossa Exéelência. Uma das
virtudes da democracia se con

'eretíza neste momento. Entre
os limites do início e' fim de
um mandato, a hora é, às vezes

longa/ outras eseassa, É es'cassa

para 8 gama de problemas, a.
I"Dfrt!ntar" e medidas a' prover.
É longa a espera da frutifica
ção, que tarde necessartemente,
do gesto, d.. provid�Dcia e da
atitude. .

Concluo o meu tempo 'com
mais humanidade do que po-,
deri. ao defrontá-lo em 1971.
Trazia, então" uma proposição'
de trabalho, transformada num

incessante desafio' de ; sucessí
vas superações.

"

/Neste estado, não cabem nem

mais números, miúdos nem

tênues projeções.
A equação catarioense é" de

finitivamente, .a da grandeza.'
O patamar que se' atingiu é o

da, 'prospertdade- sem recuo e o,
desenvolvimento sem embargos.
'Senhor Governador Ant6nio

Carlos Konder Reis, 'o mandato
em que agora se investe há de

ser, por certo, o mais sigoificâ
tívo, dos q�t! desempenhou ao

longo de sua vida pública. ,

Ele lhe vem, na, ordem ime

diata, por uma decisão. que o

enobrece corpo a n::ii1D me sig
nificava aquela que me vinha
de Sua Excelência, o. Senhor
Presidente Emilio' Gérrastazú
Médice. A função popular deu

nos, a ambos a ASlsembléia. Há,
'contudo, u�a responsabílídade

_j

palavra do Governador
na 3a .. página

Leia a
I . '\

, que entra,

:"l� e r é I i o na
,

\rresi�ência �o IRISC
'J

o ex-Deputado 'Benedito Therêzío
de Carvalho Netto, suplente na

atual legislatura, convidado, pelo
"

novo Governador Antonio' Garlos
\

.

Konder Re\s, aceitou as altas fun-
ções de Presidente, do Instituto de
Reforma Agrária de Santa. Cata-'
rina .� IRASÇ, já .tendo assumido,
suas funções, perante o Secretárió
'da Agricultura, dr. \ Victor Fontana.
Therézío representa, então a região
norte na atual adminístraçâo, nu-

ma justa deferencía ao ilustre homem público e à nossa

região do planalto.
.

Temos certeza que desempenhará \

com acerto e dinamismo, que, lhe � peculiar, as, suas',

funções, desde que revelou-se um excelente re executivo,
quando de sua administração como Prefei�o,' gestão ainda": ,

comentada favoravelmente por todos. Segundo informes,
Therézio deverá visitar a nossa cidade dentro, em breve,
devendo confirmar a data, ocasião em '9.ue, será homena
geado pelas líderanças locais e amigos; pela sua nova

investidura.
'

, ,

'-Reunião,'
-hoj�, eD1

AMPLAda
Monte Castelo

A atual diretoria da Associação dos Municípios do Pla
.nalto Norte Catarlnense - AMPLA, realizará hoje a sua pri
meira. reunião no visinho município de \Monte Castelo, tendo'

I

como. anfitrião 'o seu Prefeito e Presidente, sr. LIDIO S,ECCON,'! '"
J I

'

-, 'O SIl. Lidiô Seocon esteve, 4a. feira em nossa cidade,
informando. que esteve na posse do novo governo, ocasião
que, como Presidente da AMPLi\, manteve contato oom o

" Secretário dá Fazenda, sabend\o, que o novo Secretário da-.
quela pasta, dr. Ivan : Bonnatô, convocará para breve uma

\

reunião com todos os Presidentes das diversas Associações
do Estado. O Prefeito sr, Alfredo de Oliveira Garjlindo deve
rã participar da reunião, hoje, .em ·Mqnte Castelo.

, Q'UEM 'É N O T' 'I C I A
Ve'reador Onilberme Ptust O �BITO de ver teleVisão'. cor 8 cti".

.

, ,� - distância poderá acarretar sérios riscos para a.
O SI:'. Guilherme Prust, su- nuará servindo.. com toda de- saúde, devido 8 emissão de radioatividade pê

plente, foi convocado em díeação, como sempre o fez, rígosa. A constetação-foí feita por técnicos dos
virtude de licença solícítade, aquele populoso bairro esten- Estados Unidos, onde, recéntemente, cerca de
e concedida

.

ao sr. Pedro dendo suas atividades também dOÚ mil aparelhos forem retirados de circula

Tyska, prestando eompromís- aos demais problemas.do mu- ção, ás técnicos explicam que o sistema----a
so e assumindo suas funções .. nícípío. q alu�i�o Vere�dpr� Tcôres emite energia electrdmsgnétice, partíc�las
na sessão de 3a. feira última, mesmo. dístancíado da Cama- .químíces que Impregnam os gezes e os tecidos
O Sr. Prust, destacado lider ra; conseguiu inúmeros bene- dos' seres ,vivos. Para diminuir o perigo da
do Ibairro do Campo da Agua fícios p'ara seu, bairro, junto irradiação dos Raios X eles recomendam aS8i8-

Ver�e, temos certeza, conti- ao chefe do Poder Executivo. til' tevê a côres a uma distâneia de 3 metros,
----_.;.--..;...----....... '_.

.

para uma tela, de 26 polegadas. \ r

nhas, é dos mais modernos com .capacidade
pafa atender uma população de. 50 mil habi
tantes: Está chegando material para o início
da instalação da rede domiciliar.

Conctnhas continuar' sendo a cidade de maior
crescimeóto equilibrado. f,[Q todos os planos a

atividade é intensa. Obras importantes, de infra-'
estrutura, tem sido ,levados 8 efeito pelQ Go
verno,'Municipal' que vem realizando trabalho
de gr�Ílde significação para, o desenvolviment o
do Município. É surpreendente também 8 Ca

pacidade de ,trabalho e a compreensão das
classes empresariais que r ell! conjunto com a

administração municipal vem através da am

pli8Çã'� industrial de setor�s antes estacionários,
!

8dqúire� agora 1r1ma nova fase ide progllesso.
. E é de justiça ressaltar. também a colaboração
do povo, bom, hospitaleiro e, inteligent� que
ent'Fe amigos e parent�s residentes em out�as

/ cidades, <

promqvem Canoinhas com elltimulo
.

d@ uma metrópole organi�ada e dotada de
recursos llutDanos.

. "

FAL:ECIMEN'TO
,

,-

x-x-x-x'
I

,

'\ -

A R@de de 'Abastecimento de Agua de Canoi-
nhas agora com 8 estação de tratamento pronta,
s�rá 'inaugurada até fins de abril <!este ano. P
teste que está sendo feitQ pela CASAN, apre
sentou poucos v,asamentos. A correção dos j

hidrantes foi que ocasionôu màiorj problema
devido a' colocação nd9 entroncamentos de

tuas. Segundo opiniãõ de técnicos, o sistema

.

de abastecimento de água in�t�lado em Canoi-

, Consternou a todos a notíQla do s;úbito passamentó
do sr. MAURICIO FUCK, ocorrido namanhã de 3a. feira em

Itajaí; onde trabalhava, embora residisse em nossa cidade.
O 'saudoso extinto, de tradicional família de nossa terra, d,ei-

'

xa viuva .

e filhos.' SeU: corpo foi trasladado para a nossa .

. cidade na madrllgada de 480. feira e foi sepultado, oom gran-
de acompanhamento, na tarde _do mesmo dia. '

Nossas condolê,ncial à, família e�lutada.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE
-----------------------

-

22.03.1975

Clube de Bolão -Democrata Sociedade Industri,al' e Comercial SICOL / S/A
Assem�!léia Geral Ordin�',

, convocaç�o.
,Na conformidade do art. J 9, CaR�t'Íllo III e, em virtude

de não ter sido. realizada, na época estatuída, de ordem do senhor

presidente convoco os Senhores associadÓs portadores de títulos

patrimoniais ordinários para a Aul"mbléia Geral' Ordinária a

realizar-se no d,ia 25 de marçp ra corrente, às 20:00 horas, na

s�de campestre, em-MarcUio D.a�( com a observância da seguinte:
O R D E Mi'" D 0-' D I A

/
1.a) Prestação de

.conta�se,""tiva
80 período 1973":1974;

2.a) Eleição d� Diretoria xecutiva para o ano de 1975; .

v .

3.a) Eleição do Coosel!?-il Deliberati\;'o para o biênio 1975 e 1976;
4.a) Outros, assuntos,!' . ,

NOTA: na confo�/idade do 8.rt. 19 § 2.°, 8S chapas c.ontendo o

«de acol'ilo» dos candidatos deverão ser registradas na

secreta/ia até às 20:00 horas do, dia 1"1. do corrente.

Pará 4feito do disposto no art. 24.0 parágrafo único
ficam desde' já feit&s a segunda e terceira coovocação 'para às
20:30 e 21 :30 horas respectivamente., '

Cenoínhas (Se), 11 de março. de 1975. 1

MARIO ARTHUR FERRARESI - ).0 Secretário

\
.

a9ro�flore/talol/en J.O.
f -Fi�ma' especializadá em Elabora rao de Pro�

jetos Florestais e Agropecuários, L 'antamentllls
Topográficos e Proc:luçio' de Mu

y

l
S Florestais.

f
Avisa aos interessados que .'�stá atendendo

\ 1. Pinus SPP (pinheiro mericano)
, ,

2 • Araucária Arig�stifóli, (pinheiro brasileiro)
3 • Eucaliptus l.i'

. /

,

4 • Kiri !

Serão aceítos pedidos so /):gente até d.ia 30 de abril

,CaDoinaas. eSC), 0;ke fevereiro de 1975

�ua Coronel Albuquerque, /60 - Fone 192 - Canoinbas-SC

Fot , \?.,
I

•

copresr
Em apenas f r segundos, você tira FOTOCÓ-,
PIAS, de

q�alqu.�r' documento, jornais .ou
livros, no C R T O R I O O O ' R E G 1ST R O
C I V I L de EREIDÁ C. CORTE, no edifício

'\ do ORUM desta cidade. "

.

/

-

/

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

Dodge Dart novo. -

. '

c a cM F H.O 83.189.084
.

I \

AS MBLÉIA GERAL' EXTRAORDINÁRIA
, E de Convocação

São convocados, os acionis-
' Diretõria, referente ao exercício social

tas desta empresa para se ,reullÍr em encerrado em 3Lde dezembro de 1974.

assembléia geral extraordinãria, na se, 3.o _ Preenchimento de cargos da
social, à Rua Frei Menandro Kamps n.? iretoria e fixação de seus vencimentos,
606, na cidade de Canoinhas-SC, às 09

horas do dia 21 de abril do corrente ano,
o
- Eleição. .do> Conselho 'Fiscal

a "fim 'de atenderem a seguinte o ·cÍ'cio -de 1975.
.

OftDEM DO DIA .-/;/ �5.o - � orização e' aprovação da

1,.0 _ Aumento do capital social" instalação de no filiais e determinação
mediante a incorporação de ímôveíé, re- do respectivo capita "

/
/

servas livres,' lucros, 'fundos 'de manu- \ 6.0 - Outros assun de interêsse
'tenção' do capital de g�!:-Q/próprio e corre- social.
, ção monetãria do atívo imobilizado e,

conseqüente al�..a"ção dos ,esta�utos sociais.
2.0 - 4rovação do Balanço Geral,

'conta de lucros e Perdas' e relatório da

Canoinhas, 05 de março d 1975

ARNO COURT HOFFMANN
Diretor Presidente

A'tençã,o
NOVO POSTO 'DA

TEXAC'O
CIDADE.�

TEXACO
PARA O

. Posto SÃO
.

-_

PE,DRO d�.,
IRMÃOS
RUDEY

,

[TOA.

o único

equipado com

LaJ!.�ápido
�;�$��-'--

,

Gasolina.

Diesel

Oleos
Lubrificantes

Fica ali na

Caetano

Graxas
Major

,e o mel{Jor àtend!mento da cidade.

....�'..-- -

I···�··B.�•••••••B·········�·········I
I Pa�ticipe ,do cre,scirmento de SU. - ci,dade pagando., I'

\ I -, em dia seus IMP,OSTOS' "I
I Prefeitura Municipal de- Canoinhas I
••••••••••••••••BB.�•••••••••••••••••I

Oracão ao Divino
•

,

. ,Espírito Santo

,
",

Espírito Santo, você que
me esclarece tudo.; que. ilumi-
na todos os caminhos para
que eu atinja o mm ideal;
voei que me dá o dom divino
de perdoar e esquecer o mal

\ que me fazem e que todos os
instantes, de minha vida está
comigo, eu' quero, neste curto
didlogo, agradecer-lhe por tu
do e confirmar mais uma vez

que eu nunca quero me sepa»
-

ror de coce, .por maior que
-seia a ilusão material não
'será ii mínimo da vontade que
sinto de um dia estar com

você e todos os meus irmãos
na glória perpétua.

, Obrigado, mais uma vez.

(A pessoa deverá tazer es
sa oração 3 dias seguidos,
sem fazer o pedido. Dentro
de J dias será atempada a

graça, por mais dirícil que
seia. Publicar assim que re-

f ceber a graça). '

-

. (Publicada por ter recebido
uma graça.) .

M,J.L.W.

REVENDEDOR AÚTORIZAOO d.� CHRYSLER
� doBRASILS.A.

MERHY 5ELEME & (IA. LTDA.
Rua Paula Pereira, 735

CANOINHAS
Fones: 365 e 366
SANTA CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



a �alavra �o JGoYerna�or �ue entra/
ta Catarina e a felicidade de

seu povo.

que a todos nos há de unir.
Governo leal no reconhecimento
dos esforços dos que o antece
deram e 'da necessidade de

prosseguir, sem reservas, o que,
de},. ter continuidade.

Na íntegra o discurso do
'Governador Konder Reis ao

àssumir, o Governo do Estado,
no Palácio dos Despachos.

eNa forma da Constítuíção,
e das leis do i país e do estadc,
assumo, neste instante, o Go
verno do Estado de Santa
Catarina.

�stes são os sentimentos, que
povoam, e que certamente po ..
voam também o coração dos que
me são mai. caros, a começar
pela minha velha e querida
mãe, Estes seria to os sentimen

tos, que' empolgariam a alma

singela e boa de meu pai, o

.modesto funcionário do Minis
tério, da Fazenda, que fez dos
seus sonhos maiores este dia
de afirmação.

A n O tac Õ e
,

s
Na gama variada e rica dos

nossos objetivos, nos campos
daa atividades - meio e das ati
vidades -' fim, haverá sempre"
meta suprema do bem estar
do povo. E do povo hão de
merecer as nOSS8S mais cons

tantes atenções os mai, humil
des, os =meís desprotegidos,
aqueles' que são sempre e cada
vez mais povo.

por mauricio

Ao lançar no papel as pala
vras que vou proferir, senti

então, as dificuldades da, pro
funda emoção que agora me'
invade.

A,? sociedade S6 compõe de duas grandes classes: a da
queles que têm mais refeições que apetite e a daqueles
que tem mais apetite que refeições.

o DESTAQUE, de hoje, é o flagrante de entrega dos
gêneros alimentícios que o Díretórío Acadêmico Santa
cruz doou às entidades Canoinhansas, Asilo Dr. Rolando
Malucelli e Casa da Criança. Na foto vemos as Sras,

Devo e hei de vencê-las.

A longa caminhada', iniciada
aos vinte e um-anos, Da Assem
bléia Estadual Constituint@, de
�1947 e que se prolongou no

tempo com as tarefas exercidas
na chefia de Gsbinete do Mi
nístro da A'gricultur9, nos ban
cos da Câmara .dos Deputados,

é

nas funções de secretário da
'Fazenda e nos dois mandatos
de S -nador da República, hoje
se consagra. neste palácio, quan
do sou o governador de todos
os eatartnenses,

s. não bastassem as díretrí
zes politicas - que. enunciei do
dia em que meu nome foi es�

colhido 'pelo Diretório Regional
'do meu partido, candidato ao

governo e as diretrizes 8drílinis�
trativas a que dei publicidade
na cerimônia de diplomação,
logo após eleito pela Assem

bléia, meus 28 anos de serviços
a Santa Cat�rina seri�m sufi
cientes para que o povo soubes
se, como sebe, quem sou, o

que posso fazer e o 'que vou

fazer na promoção do bem
comum em nosso estado.

Senhor Governador Colombo
,

Machado Sal1es:

Distingo o gesto de Vossa
Excelência,

'

transmitindo-me
pessoalmente o governo de Es
tado de Santa Catarina, como

m.nifestação de genercsa aten

�ão. Formulo excelêncill,' corno
pessoa humana � como homem
público. Rogo 'que permita le
var estes mesmos sentimentos
8 sua excelentíssima senhora e

8 ,todos os meus, familiares.'
, Se a modéstia, até mesmo, a

humildade têm sido minhas

companheiras nos atos, palavras
e sentimentos de homem públi
co, agora, eu mentiria se não
dissesse ao povo catarinense que
elas dão seu lugar a' mais viva,
sincera' e corajosa e::x;altação.

Encurtar distância será o

nosso lema. Dedicação ao traba
lho, o penhor do, nosso êxito.
Obediência à disciplina; 8 segu
rança da nesse autoridade. Hon- ,

rad -z e correção, 8 garantia do

respeito que haveremos de bus
car DO seio do povo nosso irmão.

Quero consignar expressa
mente, os meus agradecimentos
pela honrosa presença 'nelta

cerimônia, das excelentfssimas
autoridades,', 'civis mílttares e

eclesiásticas, dai excelentíssí
mas senhoras e senhoritas, dos
.meus ccmpanherros e amigos e

do crescido número de repre-
/

sentantee das comunidades ca

tarinenses e dàs classes profís
síonaís. de n'oss. e de outras
unidades da Federação; uma

prova de confiança que espero
jamais ser desmentida.

Ana Olsen Wendt, Nereida Cherem Côrte, Hída Bossa,
além do Presidente do Diretório Sr. Romeu' Dreveck,
quando recebiam os, gêneros alimentícios. Por ocasião
usou da palavra o prof Mafra que destacou a impor
tância do -benefícío que o Diretório acabava de, prestar.
Todos os alunos da FUNPLOC estiveram presentes à

c solenidade.
'

Porque grandes foram .os

obstáculos e frequentes as in

compreensões. NãQ me faltaram,
contudo, mercê de Deus, para
superar uns e outros, o apoio
do povo, a sohdariedede do meu

partido, a compreensão dos ami..

gos e a indicação de um esta

dista tão singular quanto o,' é o

excelentíssimo senhor Presíden
te da República, General Ernesto
Geisel. Exaltação pela honra
de ser um sucessor, ainda Que
bem menos dotado, daqueles
que construirem no recesso

deste palácio, & grandeza de San-

Governo revolucionário onde
não

\ haja lugar para a permis
sividade, ante-sala da. corrupção,
governo ju�to vento, benfazej�
de um clima de pa�; governo
operoso, certeza de desenvolvi
mento harmônico e Integral do
Estado de Santa Catarina; Go ..

verno solidário, onde, cada um,
cumprindo o seu dever sinta

que há um lugar amplo para a

, sua colaboração no desempenho
de uma tarefa presidida pelo
espíríto de equipe, imperativo
do sentimento de fraternidade

CANOINaÁS Peço' 8 'Deus todo poderoso
que me ins'pire, me ampare, me

apoíe e me valha' no cumpri
mento dos altos deveres de

governador do Estado de S;1O
ta Catarina .•

MARClLIO
'

DIAS

Novamente está em pauta a ligação entre a sede muni
cípal- e nosso principal distrito, com a implantação de
uma rodovia de grandes proporções,

� aproveitando-se o

leito da via férrea. Neste sentido, gestões estão se pro
cessando junto aos altos dignatãrios da Rêde Ferroviária
Nacional.,

Ora�ão ao, Divino'- TEREX apresenta' seu
Espírito Santo super -caminhão,

G0VERNO
,

Enquanto Colombo Salles se despede para residir, no
Rio de Janeiro, o novo" Governador Antonio Carlos, -ins
tala seu gabinete, para início de suas atividades frente
ao executivo Catarínense. /É seu pensamento transformar
o Palãeio Rosado em Museu e montar seu esquema de

trabalho, -onde hoje funciona a administração da éelesc.

Burante o último Conglelso
Americano de Mineraçi\o, realiza-

_
do em. LBs V�gas, a Divisllo Te.
rex da GC!neralMotors apresentou
o maior caminhão de traDsporte
já coostruído QO mundo. Deno
minado Terex Titsn, o novo die
sei·elétrico mede 22,2 metroa
de comprimento por 8,4 metros
,de largura, com capacidade de
carga de 350 toneladaa.
Fabricadc para a Terex pela

Divisão Diesel da General Motora
do Canadá, ó, ,super-caminhão foi
tranaportado para Las Vegaa em
oito vagões ferroviários e remon.

tado no local da exposição.
,

Vazio leu peso é de 250 tone
ladas, ou seja" maior que o de
um jumbo 747, que pesa cerca

de 195 toneladas, sem ccmbuseí
vel. A extremidade da parte bss
culante:, que protege _, cabina do
operador, se ,eleva a 17 metros
de altufa, quando erguida a aua

posição máximá de descarrega
mento.

O Terex-�Titan é movido por
�

nm motor dielel de locomotiva
de 3.300 cavalol, cQnltruído pela

Divisão Eletromotiva da GM.
Este motol! aciona um geràdor /

elétrico que, pOI! auá ves, alimenta
qUlltro motcres de traçlIo elétrica
,:Dontados, sobre aI rodaa traseiras.

i A capecidade de suprimento do
gerador . corresponde à energia
elétrica Ilecesl.liria para abaltecer
aproximadamente 3.200 relidên-'
ciaa. \

O DOVO modelo tem dual vezes
o tamanho do maior camiohão
aoteriormente fabricado pela Te
rex, o 33-15 dielel elétrico, com
capacidade transportadora de 150
toneladas. A Terex fabrica ainda
10 outrol modelos, de caminhão:
transporte cuja éapacidade varia
de 17 .. 18 toneladal. Os 'Iupel.
caminhõea completam alinha Te.
rex para aI! indústria. de minera
ção e cODstruçllo, que

I

incluem
também tratareI 'de lagarta, de
aradol e escavadeiral.

(

Os produto&' Terex silo fabrica.
dos atualmente na ,Austrilia. €a-

'

oadá,India, Luxemburgo, Esc6cia,
Africa, Estados Unidoa e Bralil
e a lede (la Diviíão é em Hod.
lon, �Ohio, nOI Estadol Unidoa.

Espírito Santo, você que
'me esclarece -tudo, que ilumi
na todos os caminhos para
que eu atinja o meu: ideal;
'vocl que me dá o' dom divino

,

de perdoar e esquecer o mal
que me fazem e que-todosos
instantes de minha vida 'esta
comigo, eu quero, neste curto
diálogo, agradecer-lhe por tu
do e contirmar mais uma vez

que eu nunca quero me sepa»
ror de ooce, por maior que
seja a ilusão .material não

,
- será o mínimo da vontade que

grande sinto de um dia esta� cl!m
D at

você e todos os meus srmaos
ona O na glória perpétua.

MOVIMENTAÇÃO ,COMUNITARIA
Sob o lema «Partir para Repartiu, está a cristandade
imbuída dos melhores propósitos, no sentido de dar aos

que precísamv venha donde vier e na quantidade de que
disponham. Elevemos nosso pensamento para 9 alto e

voltemos nossa atenção ao nosso próximo.
"

RAPIDINHAS
Dia, 30 de maio o Club Canoinhense
'baile com a presenç,a da Orquestra
_ Racciati.

promoverã

Típica de
"

Obrigado, mais uma vez.

Especialmente convidados, na última sexta-feira na eapi-. (A pe�soa, deuerd fazer es»
tal do Estado, mais propriamente do Club Penhasco., _

si] oraçao 3 dtas. ,segutdos,
f íoná d Ad

.. -

d C I A'" C
. Sem fazer o pedido, Dentro

uncion fl?� a mm�straçao a e es�
-

gencla. anoi-
,

de 3 dias será alcsnpaâa a

nhas participaram do jantar de despedida do presidente graça, por mais -difícil que
da Celesc, Dr. Osvaldo M. Douat. seja. Publicar assim que re

ceber a graça).
(Publicada p8r ter I'tcebido

uma graça.)

"

ai . __O baile dos Calouros .vem

G. F.Até semana que vem.

� t"d-tNl_e.
I i n d d.

c z a

c ,i d a
�

d
c o mo --9', p � r e

Cidade I i m p d el
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Nova baixa de'
rou pas feitas
·Para'

'Preços de tecidos
da sua

Todos
e

Casa
Analise. verifique os nossos preços

Tecidos
Chita estampada
Luízínes em côres
Marim em côres
CHITAO ESTAMPADO

, Largura
0,65
0,65
0,80

, 1,40

" Preços
3,00
3,00
5,00
7,50

ATEIÇÃO, muita, atenvio para
Algodão
Algodão
Algodão
Algodão
Algodão super especial

essa grande oferta" de algodões
0,80 4,00
1,40 8,00
1,80 9,00
2,00 . 10,00
2,20 12,00

Oferta especial, não é 'de acreditar, mas é verdade
Chitão infestado 1,30 7,50
Pelúcia lisa 0,70 4,00
Pelúcia estampada _I 0,70 4,50
Pelúcia fustão 0,80 7,50
CRETONE BRANCO E' CORES 2,20 15,00
Opalas estampadas 0,80 5,00

\XADR�S CATARINENSE 0,70 5,00
VOLT.A AO MUNDO 0,90 4,;;0
TERGAL '1,40 18,00

4colcltoadol de cbitão para casal Z 1fi panos Cr$ 55,00
Icolcbeados de cbitão para solteiros 2, panos Cr$ 45,00

ROUPAS 'i

, I

Camisas nylon manga CU1:ta para criança
Camiaae nylon manga curta para homem
,Camisas nylon manga longa para crianca
Camisas nylon manga longa para homem.
Camisas xadrês manga longa para homem

.

Camisas xadrês manga curta para homem"
Calcas para homem brim catárinense
Calças 'para hoc em brim coríoge
Eslaques de helanca, para meninas'
Eslaques de helanca para adultos
Calcinhas de helanca para mulher e criança' .

• .

• ,'1

6,50
7,50
8,50
10,00
15,00
12,00
24,00
27,00
15,00

'

35,00
3:00

I

Informação da CASA PARA TODOS:" r

, �

Essa relação de preços I real; com grandes quanti»
dddes de mercadorias. Não é liquidação. A realidade 'é que
os tecidos de .aigodão realmente baixaram, sendo que o

OOVERNO FELJERAL numa sábia resolução /J..flra conter.
I a inflação e dar uma ajuda à· INDÚSTRIA TEXTlL, no

fim do més de fevereiro determinou nova reducão do 1. P. 1.
até o fim do corrente ano. Por essa: razão, nós da CASA
PARA

.

TODOS, achamos. que uoce, amigo cliente e consu

midor, tombem tem' o direito de participar dessas oconênciss.

prBI TODOS
Rua Paula Pereira, 501 Fone 255 - Canoinhas

A notida das n,otidas
Levamos ao conhecimento de nOSS08 prezados

leitores e amigos que, esta coluna deixará de. ser

publicada por um espaço de 20 a 25 dias. O motivo
é do colunista seguir para a praia de Oaíobá «a divi
na», ,onde fará uma estação de repouso. Na linda
praia paranaense terá prazer em receber os amigos
que lhe der esta alegria. Tão logo termine a tempe
rada, estarei firme no posto dandó noticias e comen
tários aos leitores e amigos.

. -

,

Notícias

de

'Papand.uva
Escreveu:

Esmeraldino M� Almeida

o dia em que o .Sol lenlouquecer (III)
.o GRANDE FIM: Se o Sol era originariamente

todo de hidrogênio. e vem continuamente transfor
mando esse hidrogênio \em hélio a razão de 630 mi
lhões de toneladas 'por segundo, pode-se calcular que
existe há 40 bilhões de anos e continuará em ativi
dade .por mais de 68 bilhões; Mas isso não é correto.
Em sua origem, segunqo a Ciência, ele já. continha
muito. hélio quase tanto quanto agora. Portanto, deve
ter no máximo 6 bilhões de anos. Não continuará a

irradiar com o ritmo de agora, pois a mistura de
hidrogênio e hélio não é igual: o hélio está mais no

centro, 41 a fusão tem lugar na superfície. (continua)

E�e estava na fila do nfp S-
Um cidadão, aguardou serenamente na fila do

LN.P.S. (que não são pequenas) a sua vez pera ser

atendldo, depois disto ter acontecido, percorreu di
versos setores .ínternos do edifício solfcítando infor
mações nos respectivos guichet de serviços especia
lizados. Finalmente tomou o elevador e seguiu para
o 10.0 andar, lá chegando disse ao encarregado cal
mamente que desejava falar com' o Diretor, apresen
tado ao mesmo, ele. se.ídentttícou como sendo o sr.

Reínhold Estephanes Presídente do LN.P.S .. O assun
to tratado não foi divulgado. (Sinal dos .Tempos)
«Noticiário da Guaíba dia 13/3/75».

Telefones virão logo
_

Notícias vindas da Capital do Estado, são por-
_

tadoras de boas notícias para os futuros possuidores
de telefones. Brevemente será iniciada a. construção
do prédio para. instalação imediata da «mesa telefô
nica» em nossa cidade o que por certo , trará reais
vantagens a Papanduva e demais integrantes do
município inclusive ao público, em • geral. Fazemos
-votos para que a< notícia se torne realidade o mais

I

breve possivel, brindando nOlS8 eídade com mais

este grande melhorameuto para o engrandecimento
de Santa Catarina.

A(ontl(eu no (emitério
No .. cemitério, a mãe orava junto 8 um túmulo.

Do seu lado. o carinho com o b�bê. Te�minada a

prece 8 mulher volta-se para a crlanQ_8. So que ela
havia desaparecido. Momentos de afliçao. Uma corri- .

da desesperadora. Sorrateiramente uma. senhora,
afastava-se com o nenê nos braços, FOI cercada.
Descontrolada deu uma explicação: «Eu só ia dar um

passeio com ele. Sabe, eu também tive um mas mor

reu». 'Aconteceu no cemitério 'São Francisco�de Paula,
no final da semana. Excitada po� ter recuperado o

filho a mulher não prestou queixa li polícia. Um

drania e uma advertência. (Bntrelinnas)

Hovos Rumos
Dia 15 do corrente, foi um grande dia para- a

Nação Brasileira, tomaram posse os Governadores de
seus respectivos Estados. Nosso governador, ilustre
filho de Santa Catarina Imbuído dos melhores propô
sitos de bem 'servir o povo oatarmense, tudo fará,
para reunir. esforços,. SOIDar· colaboraçãe e acima de
tudo concísmae a unídade de todos mdistintamente,
afim de que, seu Governo seja de todos e para tOd?s.
Oauacidade não lhe falta, boa vontade sempre fOI o
seu lema em trabalhar pela sua terra Datal.' Somente
nos resta dar um voto de conííança e arregaçar as

mangas, a, luta será árdua mas o sabor da vitória

compensará.
,

Bizu " matinal do -Presidente
A Gazeta do Povo do dia 11 do corrente, na

coluna de «Díno Almeirla informa», tendo diariamente
o BISU MATINAL. Se lê o seguinte tõpíoo - Bisu do

presidente Ernesto Geisel a propósito das comemo

rações do Ano Internaolonal da Mulher - .«Hoje, �a!s
do 'que nunca, s mulher tem uma partíeípação dínâ
mica em todos os pl�nos da vida\ nacional e no es

torço comum da grande nação que construímos»,

Passarela da Sodedade
.

Dia 28 do correnté completará � anos de sua

inocente' existência a' garotinha NALU, filh!, deste
colunista. Dia tesnvo pelo significado próprio, mas

também, um grande dia de respeito, veneração e

recolhimento. Pois 1976 anos passados, era pregado
no santo madeiro o Salvador do mundo, aquele que
derramou seu precioso sangue para perdão de nossos

/ pecados.
.

x-x-X-.,-

Srta. Maristela Matioski. Dia 30 do' corrente
colhendo mais uma flor no alegrá jardim da vida, a
srta, Maristela, filha do. casal sr. Miguel (Elza) MaU
oski. A jovem' guarda estará presente para cantar
o tradicional, «parabéns prá você», com o sopro das

,

16 velinhas. "

Um por sémana
VIOL�NCIAI Um rio carrega tudo, nós dizemos que

é vtolento .. Mas ninguém cqstuma clas
sificar de víolentas as margens que o

eprísíonam. (Bertold Brecht.) ,

Material escolar e de' r�o Departameento de' Veículos Usados
de 'MERHY SELEME & elA. LTOA., você
encontreré revisados para pronta entrega:

Marca -Ano
Chevrolet Camioneta C 10 19.71
Cheorolet Camioneta C.IO . 1969
Cheurolet Opala 4 portas 4 cilindros /969

.

Volkswagen . Variant .

1971
&�I�GL 1m
Dodge 1800 Luxo 1974
Dodge Gron CouPê 1973
Dodge Dart «SE.. 1972

, Temes para você, um plano especial d.
financiamento. Venha conhecê-lo.

.

MERHY SELEME & ex. LTOA.

escritório você encon

tra na Ic;>ja' da
Impressora Ouro Verde

Toca Fitas _

pata automóveis

Eletrodomésticos Toklr5ki

1 Valorize o que é' I. seu pr�stigiando a

PreTeitura Municipal de .Canoinhas
Revendedor Autorizado Chrysler do Brasil, S.A. '

Jlua Paula Pereira, 735 - Fones: 365 e 366
,

CftDolnhas Santa. Catarina
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fORMASA - 'ornecedorà de ladeiras S. A.
Avenida Ivo d'Aquino da Fonseca, 1013
CANOINHAS "':'" SANTA CATAR/NA
Inscrição, Estadual n.O 038.00200279.1
C. G. C. (M, F.) n.O 82.728312/0001",80
EDITAL DE, CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Ordinária

São convocados os' Senhores Acionistas desta S�
ciedade para 8 Assembléia Geral Ordinária a ser realiza
da no dia 15 de abril de 1.975, às 15 horas. na sede

-, social à Avenida Ivo D' Aquino da Fonseca, 1013:' para
. deliber,arem sobre o seguinte:

ORDEM DO DIA
1.0 � Discussão e aprovação do relatório da Diretoria,

Parecer do Conselho Fiscal,
.

Balanço, Demonstra
ção da Conta de Lucros e Perdas e contas refe- /
rente ao exercício encerrado em 31 de -dezembro
.de 1.974;

2.0 - Eleição do Conselho \ Fiscal;
3�o - Assuntos diversos de interesse social.

Canoinhas, 13 de março de �.975
Fábio Nabor Fuc): - Diretor Presidente

(

EMPRES,A INDUSTRIAL
/ CO.ME'RCIAL FüCK' p.' A.
,/ Aoenida Ivo d'Aquino da Fonseca n.O 1013

CÀNOINHAS "':'" SANTA CATARINA'
Inscrição Estadual n.O 03800200121",1
C. G. C. (M. r.) n.O 83.1�8 2/9/0001-93
EDITAL ,DE CONVqCAÇÃO
Assembléia Geral Ordinária

São convidados os senhores Acionistas desta So
cíedade para à Assembléia Geral Ordinária -. ser, realizada

/

no dia 14 de abril de 197-5, às 15 horas, na sede, social
.

à Avenida Ivo D' Aquino da Fonseca, 1013 para delíbe
rarem sobre o se,guinte:

ORDEM DO DIA
1.0 _ Discussão e aprovação do relatório da -Díretoría,\

Parecer do -Conselho Fiscal, Balanço, Demonstração
da Conta de Lucros e Perdas e 'contas referente
ao exercício encerrado em .:n de dezembro/de 1974;

2.0 - Eleição do' Conselho Fiscal;
3.0 - Assuntos diversos de interesse social.

Cenoínhas, 13 de março de 1975/

Fábl0 Nabor Fuck - Diretor Admínístratívo

'Fórmica
lamia�f{rõ'---�
»>.plástico

/
I '

,

Erlitasa
IMPRESSOS EM GERAL (em uma ou mail côre.�

Serviço rápido e perfeito
/ '

IMPRESSORA' OURO I VERDE LTDA.

E

Os srs. 'ZENO e ,ALDO ELOY
pAUL comunicam que é ex

pressamente proibida a entrada
de pessoas : estranhas em seus

terrenos eituados em MARct
LIO DIAS.

Não se responsabilizando pelo
que posse vir r. acontecer a08

infratoree. 1

22.03.1975

Marca Ano
Caminhão Cheurolet 1971
Pick.up Cheurolet c.i 1972
Pick..up Cheurolet C 5 1971
Opala SS cuuPê 1972
2 Opala Especial oupê 1972
Opàla Especial oUPI .1974
Ford F.350' 1973
kurat 4x4 1973
Opala STn '4 portas 1971

Aniversa.riantes
da ,rstmana

Dia 22 -- A,viuv,a sra. Maria
Deuscelia Treoisani; os jo
vens: Benedito Ther ézio Car
valho Neto, Pedro Ivo Seleme,
Dia 23 - os srs.: Dr. Moa
c,ir Budant, Silvino Batuta.

Dia 24 - os srs.: Rubens
Zacko.. Teodoro Cordeiro: o

jovem Osmar Poloniski; a

menina Sandra tâar« filha
do sr. Rubens Zacko .

,
,

Dia 25 - a sra. Hedwig
esposa do sr. Carlos Miirz;
o sr. Felix Rudolf.

Dia 26 - o senhor Afonso
Rohrbacher,

Dia 27 • as sras.: toouir
esposa do senhor Theodoro
T'archeski, Lidia esposa do

2 sr. Teodoro Cordeiro; o sr:

Friedrich Brauhardt; os [o
.oens: lgor Peixoto e Guilher
me Roeder Neto.

I

Dia 28 • a srta. Terezinhs
Holler; o [ooem Haroldo He
dler, o menino 'Osuoir filho
do sr Basilio Szengzuh resi» ,

dentes em Cianorte - Parando

Ola 29 • a sre. Catá esposa
do sr. Adib S. Sakr; o senhor
Paulo Frank; II srta. Alia
Cad01; os jovens: Ademir
Alberti e Moacir Tarcheski.

Dia 3,1 -. a srta. Leony Te
rezinha Ferreira; o jovem
M.rcos Romeu Moebias. \

Dia 1. de abril • á senhorita
Relinda Kohler.

Dia 2 • a sta. Rosinha esp.
do sr. Friedrich Brauhardt;
as srtes. Wilma Brauhardt,
Alice Herbst, Ana Arendar
tchuk; o jovem Walcil Edson
Novack. ,

Dia 3 -

\

.o sr. Wiegando
Wiese; o jovem Carlos fvlagno
Seleme resido em Curitiba. '

.
[tia 4· a sra. Jacomina esp.
do sr, Firmino de Paula e

Silva; o sr. Antonio Olisko-
2 oicz; a srta. Marlene Brau»

hardt,

Aos aniversariantes nossos
votos de perenes felicidades.

Proi�i�ão

,No Departamento d8 'Veículos Usados
de Miguel Procopiak Comêr·o' de
Veículos Ltda., você eDC rará

para pronta 8Ut

M '/ UEL PROCOPIAK COM. DE VEíCULOS lTDA.
Concessionarlo General Motor. do 8rasll S. 4.

Rua Major Vieira, 289
Ca'n o i n h à s -:- Santa Catarina

Indústria e Comércio Otto
Friedrich SjÃ

'

ICOyRISAc, c, c, II. F.... 81.l:8.797/ooo1,
ASSEMBLÉIA GERAL O)IDINÁRIA

..
' CONVOCoo/ÓÃO

, Na conformidade do artigo lt!(o,' capitulo IV dos Est8tútos
Sociais, ficam convccados os senhJh;' acionistas para reunindo
se em AS,semblé!a Geral Ordiná9a, no dia 29 de março próximo,
às 16 horas nos

escrjtóri�OS
de eocied�de à rua Prin.cesa Isabel

n.? 574; em Canoinhas (SC), ars deliberarem o segutnte :
',

,
- 'Ord m do dia

.

.

1.0)
.
leitura, exame, d�CU8são e deliberação sobre o Balanço
Geral, Conta d'l' Lucros e Perdas, contas da Diretoria e

parecer do Copselho Fiscel, relativos ao exercícío socíel,
encerrado em 81 de dezembro de 1974. '

2.°) elei�ão da Yfretorta para o biênio de 1975/1976;
\

�.O)

eleiçã�d
.f'
membros efetivos· e suplentes do Conaelho Fiscal,

para o no social de ,1975; .

- .
'

,\

4.0)7'
outra assuntos de interesse geral para a Sociedade.

NO T : acham-se a disposição dos senhore� acionistas nos es
erltôrtos da Sociedade, 08 papéis de que trata' o art. 99
do Decreto-Lei 0.° 2627 de 26 de setembro de 1940.

Canoinhas, 05 de março de 1975. '
'

1

IZABEL K. FRIEDRICH - Diretor Presidente

.
, '

Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme
Cirurgiã Dentista
'c I c OOS5891S9/DKP

ClÍnica dentária de senhoras e crianças.
Especialização em Odontopedíatrta..

Hora marcada /

Prap LaIU'O Miiller, 494. - Fone, 369 »<Ó:

,

••••••m.BH••••••••••••••••••••••••••••
II

-

j �, • ,')., •

�I �ro_sresso _ '_·X DeSen9õtvimenJ ot,ivação: I
I Prefeitura Municipal de Canoln as I
II "

_

'

.•
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

P LAN ToA N DO

ARMAZEM
[;)A "

TOKARSKI
COM MANAHADU,BOS

EM ESTOQUE NO
,

(80 lado da loja de Eletrodomésticos Tokarskl 8.. Cla.· L'da.)
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'Procura roupas para lavar.
Preço bom, 5 cruzeiros por'
dúzia lavada e passada.
,NOTA: os interessados de-

Domiago, dia 30 • às 19,15 e 21,15 horas

II
vem levar 'e buscar a roupa.

Qgando as mulheres perderam o rabo Rua São Domingos n.? 510 .. ,

"I �-----IIII!!-------., Bairro Jardim Esperança. 3

REGISTRO CIVIL
NBREIDA qlEREAI CÓRTI Oficial
do Registro Civil do município de
<lanoinhas-S.C. faz saber que pre
tendem casar.

«JOÃO aUBEIiS GONÇALVES FER.
BEIRA» com «Z."I DE' FÁTIMA
MUl"HOZ", brasileiros, solteiros,
residentes e domiciliados neste dis
trito; ele operárIo, nascido em Rio
Claro, do Sul-Malét-Pr. aos 25 de
abril de 1947, filho de Antonio Gon-

ealves Ferreira e de Natália Radasz
kiewicz; ela do lar, nascida .em
Canoinhas aos 29 de julho de 1954,
filha de Pedro Euclides Munhoz e

de.Mllria Izabel Munhoz.

«WANDERLEI DO PRADO.. eom

«ALZIRA MEIBELLIS», brasileiros,
solteiros, resid1intes e domiciliados
nesta cidade; ele operário, nascido
em Arroio Fundo di município aos

% de outubro de 1957, filho de Ho-

IdmiDistra�ão Pública III
Tendências Atuais e Profissão

C(JbJO sabemos, é a Administração Pública. muito nova.

Não tem ainda escolas bem definidas. Muitos são os autores

que trocam com frequência de poaíções chegando às vezes,
incluir contradições metodológicas. ,

Como qualquer ciência, a Administração Pública, carece,
ainda de um amadurecimento; para isso a pesquisa deve ser

constante e aprofundada; permitindo assim "buscar novas confir

mações.
Atualmente a Adminil[ltração' Pública, toma maior raizes

e penetra com [Lais segurança e persistência no setor Público;
procúrando "não só pelas regras, dando uma nova concepção de

Administração Pública, mas patrocinando um melhor rendimento
rio trabalho público.

Veio à Administração Pública aumentar a responssbilidade
do servidor público, que não deixa de S&f um Administrador

público. t hoje a Administração Pública colocada ao I.Cio da

Educação, como vimos em outros comentários, concorrendo evi
dentemente com a força total de trabalho, contribuindo assim

para um desenvolvimento contínuo.
'

/'

. Mas, afigal, quem é o Administrador Público? - Podemos
de uma maneira stmples, dizer que «é' aquele que dispõe dos

meios e recursos necessários para obter alguns resultados certos.s

Dízemos reeultados certos, pois sabemos que não há funéão mais
constante, nem mais geral. que a Administração.

J

Sabemos, que hoje a' preocupação é grande, em preparar
o. Administrador, principalmente nesta fase em que se encontra
a atual evolução econômica Brasileira, que em algumas regiões
é bastante acelerada.

_ Para nós '0 Administrador Público, além de sua capaci-
dade Administrati�a, baseada em profundos e sólidos conheci!'
mentos das ciêDcias sociais e politicas, alie: integridade moral,
/vigor, disposição mental e boa coordenação e liderança para
manter equipes de trabalho com a fínalidede de alcançar efici
ência operacional.

t do conhecimento de todos que o bom desempenho das

funções de Administrador, depende da pessca que a exerce, DsC
concluirmos que o Administrador «será sempre ELE, isto é, quem
ELE E, ou seja, aquilo que aprendeu, a maneira pela qual orga
nizou sua experiência vivencial.

A Profissão de A dmínistrador estA amparada pela lei n.?
4.769 de 09: de setembro de 1965,' que foi regulamentada peJo
Decreto n.O 61.934 de 22 de se embro de 1967.

O '�E!rcrl(io de trabalho para profissionais nesta "rea, va

ria de regiãpC,'-para região, pois cada escola, procura de sua

estrutura atê'nder as peculiaridades de seu es,tado ou região.
Prof. J. N. Mafra

, -..,

CINE·
.

JUBILE
o rançador d. sucessos

HOJE, dia 22 .. às 20,15 horas - programa duplo
1.0 filme: uma=producão de WALT DISN - colorida

CHIPANZÉ MANDA C UVA

2:0 filme: TRINDADE É ,EU NOME·

,.AIIANHÃ, di. 23 • em matiaê àsl4 h ..

'

ChlpaDzé ma da chuva

Amanhã, dia 23· em 2

gr8D�'e
sessões. às 19,15

e.
21,15 horas

JUSTICEIRO CE O - faroeste todo colorido

Este filme reprisa . e 3.a ftolra às 20,15 horas

horas -' a. programar

5a. e 6a. ,feira, ,dia 2 e 28 - às 20,15 horas

A RAINHA DIABA

Sábado, dia 29· _,,20,15 horas - programa duplo.
1.° f me: um super faroeste todo colorido

SIM NASCE UM HOMEM

• um dos mais sangrentos capítulos da
2,a Guerra Mundial _ colorido

R SAS VERMELHAS PARA HITLER

- EDITAIS
-norío Carvalho do Pradô e de Maria
Jucelina Carvalho do Prado; ela do
lar, nascida em Serra do Lucindo
dI município aos 10 de janeiro de
,1157, filha de Maria da Luz Meirelles.

«LUIZ CELSO MACHADO» eom ..TE
BEZINHA GRAF»; brasileiros, soltei
ros, .resídentes e dcmícllíadosãneste
distrito; ele auxiliar de escritório,
nascido em Canolnhas aos 15 de
julho de 1947, filho de Sebastião
Machado, falecido e de Edite Fabri
cio ,Machado; ela operáría, nascida
em Palmítal di distrito aos 10 de
outubro de 1955, filha de �ntonio
Graf e de Maria Graf.

«JOSÉ PIRES DE LIMA» com «DO
BILDA OLlVEI�A DE LlIIA», bra

.

sileiros, solteiros, residentes e do

mícílíedos nesta cidade; ele operário
nascido em Tamanduá-comarca de
Sta. Oecllía-Sü, aos 1.° de janeiro
de 1952. filho de Manoel Ferreira
Pires e de Maria Rosa de Líma; ela
do lar, nascida em Canoinhas aos
25 de fevereiro de '1959, filha de
Vitor Vieira de Lima e de Durçultna
de Oliveira Lima.
I
\

..VALDO KRACHINSKI» com «OLAN.
DA CARDOSO,» braslleírcs, soltei
ros; ele operário, nascido em Iríne
ópolis-SC, aos 20 de setembro de
1950, filho de Ladislau Kraéhlnski
e de Emllia Kràchínskl; ela do lar,
nascida em Valinho. dI município
aos 18 de março de 1950, filha de
Antonio Cardoso Filho e de Josefa
Figura Cardoso.

«JOÃO MARIA NEVES,. com «MARIA
TEREZINHA GOMES», brasileiros,
solteiros, residentes e domiciliados
nesta cidade; ele motorista, nascido
em Paiol Velho di comarca aos 29
de março de 1952, filho de João
Neves e de Natália Neves; ela do
lar, nascida em Rio dos Poços di
distrito aos �.o de agosto de 1954,
filha de José Gomes e de Nadir
Silva Gomes.

«ADOLFO GOESTEMEIER» com
«MARIA MADALENA ROMAHIUKI",
brasileiros, solteiros, residentes e
domiciliados nesta cidade; ele co

merciante, naseído em Canoinhas
aos 3 de dezembro de 1951, filho
de Guilherme Goestemeier e de Híl
da Maria Volgt Goestemeíer; ela
comerciária nascida em Canolnhas
aos .( de dezembro de 1949, filha de
Miguel Romahiukf e de' Catarina
Romahiuki, falecida. (

�ALDA WILLEMANN PORTO· Oficial
do Registro Civil da sé da Comarca
de Tubarão, Estado de Santa Catari
na, faz saber por íntérmédío do Car
tório do Registro Civil destli cidade'
que pretendem easer:

«ARTUR OR8SCHECHEN,. com
«DALZIZA RODRIGUES» brasileiros,
solteiros; ele, bancário, nascido em

Canolnhas aos 9 de abril .de 1952,
resirlente e domict:iado nesta cida
de; filho de yeófilo qreschech�n,
falecido e de CeslavaM.Greschechen;
ela do lar, nasoíde em Pindotiba,
Comarca de Orleãns-8C, aos 26 de
dezembro de 1950; residente e domí-.
ciliada em Tubarão di Estado, IlIha
de Pedro José Rodrigues e de Maria
Querlno de Souza"

) E, para que chegue ao conheci
mento de 3"s., mandei publicar o

presente Edital.

Canoinhsl, 19 de março de 1975.

NERErDA CHEREiI COJtTE
Oficial do Registro Civil

/

VENDE�SE
Lotes de vários tamanho. e pra
ços e uma casa, pr6ximo 8Iguja
AS8embléia de Deus no Bairro
São Crist6vilo • Xarqueada.
Uma casa de madeira em freno

te ao <Eugenbo Ouro Verde
Xarqueada. Tretar co� o pro
prietário a Rua 12 de Setembro
n," 114.

Lavadeira

BOLA EM 'JOGO
por ODEL FREITAS"

\ ,

Jogando no
-

tapete verde dê Jaraguá do Sul, no último

fim de semana, a equipe do BSC não passou além de um em

pate contra os Veteranos daquela cidade, pela contagem de 1 a 1.
,

Moacir de Paula foi o autor do gol pelo BBC no prtmeíro
tempo 'e Pêca DO segundo tempo pelos Veteranos.

1_0 JAC
Amigo leitor, prezado desportista, a Comissão Técnica da

CME, com o pensamento voltado pera os Jogos Abertos de

Santa Catarina e preocupada com a formação de atletas' pera
todas as modalidades esportívas, resolveu criar em nosso munici

pio o 1.0 JOGOS ABERTOS DE GANOINHAS.

Talvez de início 'encontremos dificuldades pela falta de

canehes cobertas para jogos coletivos e de salão, mas se pensar

mal em fatores semelhantes, jamais teremos condições de

competir com os demais municípios.,

Agora que o nosso esporte Ê!stá tomando impulso, preci
samos desenvolver as outras modalidades através dos colêgíos
ou clubes com trabalho de base e com competições Iguais ao 1.0 JAC.

«PAR.A' SER CAMPEÃO, É' PRECISO INICIAR CEDO,.

Agu�r'dern
Sensacional promoção da Sociedsde

'

Esportiva São Ber
Dardo dia 23 (AMANHÃ), onde estará recebendo a equipe de

futebol de cam,po do SADIA da cidade de Concórdia.

Torneio' de . Bocha
Reiniciando suas atividades desportivas. o SESI, estará

realizando competição de bocha, com Torneio Início marcado

para amanhã, dia 23, às 8 horas, Da cancha Miguel Erhardt, para
o qual estão convidados todos os bQch�dores.

Atleta elD destaque
Bola em Jogo voltará na próxima edição com a entrevis

ta feita diretamente da concentração do-Tgusçú, com o atleta que
representa a evolução do esporte csnoínhense, Renato Jarschet,

,

Hospital Santa Cruz,
com, nova' diretoria

Eleita e empossada, a nova Oire· Itoria do Hospital Santa Cruz, pera
o biênio 75-76, a qual é formada
pelos seguintes membeoe;

Presidente: Inocente Tokaraki
Vice-Presidente: Fábio N. Fuck
1,° Secretário: Mário A. Ferraresi
2.° Secretário: Donsldo 1. Fleith
1.0 Tesoureiro: Zulmar N. Teixeira.
2.° 'Teeoureiro: Feaeciecc M.endes

.

de Souza

CONSELHO DELIBERATIVO,

Adalberto Segaz
Carlos Beokendorf JUDior
Cilas Lourival ZiemaDD
MiltC\n Torme,na

-

Osmar E; Keetecbek.

A,Dova diretoria almejamos uma

profícua gestão.

Agradecimento-
A família do saudoso

. _�
MAUR�FUCK

consternada com o�eü passamento agradece a todos
quantos a �S'6'fàram, enviando _ e apresentando
pesares bem='êomo os que acompanharam o seu

Q ,

sep�to. A todos, o nosso Deus .lhes pague.

Canoinhas, 18 de março de 1975.

I

I I

Convite -Missa
-::

A família do inesquecível /"-",,,
MAURICI�,...PÚCK

convida a todos os pa e1Ítes e amigos para assisti
rem a missa de 7.9 timo) dia a ser' celebrada às
19 horas do di 4 de março.. segunda-feira, na

Igreja Mat
.

risto Rei.

Antecipadamente agradece, a Família enlutada.
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ESTADO DI! ,SANrA CATARINA '

Prefeitura· Mu'nicipal de· Canoinhas
De conformidade com o Artigo n. o 276 do

Código Tributário Municipal, o D. V. O., publica me

diante o presente Edital 019 elementos referentes a

taxa de Melhoria,' sobre a pavimentação asfáltica
-da parte da Rua Duque de Caxias, entre as. Ruas
M�l. Floriano e Bar�o�io' Branco. I •

a), Memorial descritiva'd�re�.to
À pavimentação da parte da Rua Duq e Caxias
acima descrita será asfáltica. A base selrá conv .

ente
mente preparada. A camada asfáltica far-se-â de'llTlft"'__
de compactada a base aobre uma camada de sub
base (Pedra apiloada) brita, pó de brita e areia.

b) Orçamento do custo da obra per: metros
quadrados Cr$

1) Escavação e remoção 4,05
2) Brita (0,25) pI 002 18,75
aD J!:mulsão a&tálUca (6 kg) pJm2 9,00
4) Equipamento pi aplíeação 9,20
5) Mão de Obra pj aplicação 9,00
� Custo total por 002 Cr$ 50,00

C) C.usto da Obra
1)' Escavação e remoção
2� Brita

'

3& Emulsão asfáltic8'
4) Equipamento pj aplicação
5) Mão de Obra pj aplícecão
6) Meio fio 3?'O,()0 ml a Cr$ 20,00 p

10.3 ,25
4� 93,75

" 3.085,00
23.598,00
23.080,50
7.400,00

135.6J5,50Custo total da Obra
-,

d) Área total da Obra 2.565;00 2, a ser. financiada
pela Prefeitura Municipal de Oanoínhae 513,00

m2, correspondente fs 1/5 .' Obra, em moeda re-

presenta Cr$ 25 650,00. .

.

,

I \. ,/
e) A ser financiado' pêlos contribuintes 2.052,00 m2,

correspondente a 4J5 da Obra e maia 370,00" 001
de meio fio.

1) Espolio de E'ngeberto Zierhut.
frente 25,00 001 cota 5,545945

pavimentaçAo ssfáltica
. 138,64 002 a Cr$ 50,00 vl 002 �

\
,

meio fio

25,OQ mI a C�$ 20,00 pj 001
, Total

\

500,00
. Cr$ 7.432,00

2) Mário Biluk
EDITAL

frente 20,00 001. cota 5,545945'
pavimentação 8sfál�ica

110.91 002 a Cr$ 50,00 pI 002

meio fio
20,00 ml a Cr$ 20,00 pj 001

Total '

3) HerciJio Juventino Biluk

5.545,50

'400,00
.o-s 5.945,50

4) Ha� n Humenhuk
.

fr ríte 20,00 001, 'cota 5,545945
pavimentação asfáltica '.

10,91 002 8 Cr$ 50,00 p/ �2
meio fio

20,00 mi a Cr$ 20,00 pI mI

Total

5) Natalia Klempous
frente 15,00 001 cote 5,545945
pavimentação a;sfáltica

83,18' 002 a Cr$ 50,00 pi m2
meio fio

15,00 001 a Cr$ 2.0,00 pI 001

Total

4.159,00

300;00'
Cr$ 4.459,00

6) Maria 'de F. Klempous
frente 20,00 mi cota 5,545945'

, pavimentação asfáltica
110,91 002 a Cr$ 5íJ,OO......pJ ai2

meio fio'
20,00 mi a, c.s 20,00 pj 001

,
'

'Total

5.545,50
.

I

Cr$ 5.945,50

400,00

7) Joana, Rodolfo e EU(len.i9 Doerlitz
frente 25,00 :nl cota 5,545945
psvimentação asfáltica

138,64 002 a Cr$ 50,00 pI m2

FOTOCÓPIAS XEJ\OX
Serviço instantâneo e perfeito.

;.;

, Instalação moderníssima.

Procure no escritqrio de Derby Carlos

Ulhmann, na Praca Lauro Müller, 251

-
, ,

Santa Catarina� CANOINHAS

TPP lamenta
. crepúsculo.

em � Portuual
«Portügal \entrou, talvez, num

ocaso melancôlíco como o da

Checoslováquia, Hungria e p'o
lônía» - observou neste 'Canítal
O Prcf. PUnio Corrêa df! Olivei
ra, Presidente do I�onse)ho Na
cional' da Socíedade Brasileira
de Defesa cia Tradição,} Família
e Propriedade (TFP).
Para o conhecído catedrático

paulista os grandes culpados
por essa derrocada não foram

I os comunistas, mas os ditos
moderados, 08 homens do estilo
de Kerensky e Frei, que abrem
as portas ao comunismo. Na
Itália como rio Chile. Em Por
tugal como DO Brasil.

- O Presidente do Conselho
Nacional da TFP sintetizou em \

poucas palavras a realidade
portuguesa:' cPortugal estava
em ordem, pelo menos relativa
mente. Contra eSIi8 ordem le
vantou-se um movímeuto que

) prometía melhorar IUI 'coisas"
afiançando que continuaria a

manter a ordem e, de acrêscímo,
daria também a liberdade. Um
semestre decorrido, o epilogo
ti está: os revoluéionários co-

�

meçaràm por reduzir a franga
lhos a ordem, e agora eliminam
o que havia de liberdade •.

,
.

.

'Semeadeiras com Adubadeira

'4rmazé:m lo�ars�i
C E'F
Caixa Econômica
Tomada,

A CAIXA' ECONÔMICA - Filial de Santa
..Catarina, torna púbfico .. e receberá. no dia 02 de abril
de 1975, à. 15:00 bor • proposta. para execução de obra.
.de conltrução de rédio deatinado 'à. nova. inltalaçõe.
.

da AG�NCIA E F ,EM CANOINHAS CSe).

6932,00

(
, I

"

meio fio
25,00 ínl a Cr$ 20,00 pI 001

Total

8) Francisco Langer
fren'.:e 15,00 mI cota 5,545945

pavimentação. asfáltíca
83,18 m2 a Cr$ 50,00 pi m2

meio fio
1�,00 001 a Cr$ 20,00 pI ml
I

500,00
Cr$ 7.432,00

.

30(),OO

Cr$ 4.459,00Total
,

9) Pedro dos Santos e Raigues F. dos Santos
frente. 20,00 001 cota 5,545945 '

pavimentaéão asfáltica
110,91 002 a Cr$ 5�,00 pj 002 5.5'.l5,50

meio fio
20,00 ml a c-s 20,00 pj 001

Total

10) 3.° Batalhão d. Polícia
frente 190,00 001 cota 5,545945
pavimentação asfãltic8

.053,72 002 a Cr$ 50,00 pj 002

meio fio
001 a Cr$ 20,00 pi 001

.

I

Total

400,00

Cr$ 5.945,50

52.686,00

3.800,00

Cr$ 56.486,00
,

parcelas
I

.

A ser financia98 p a Prefeitura
Municipal de �snoinll
A ser financiada

C_ontribuintes
Total

Cr$ 25.650,00

Cr$ 109.995,50

Cri$. 135.645,50
, .

(Cento e trinta e cinco mil e -seíssentos e q ua-

renta e cinco cruzeiros' e .. cíncoenta. centavos)
<;

Çaaoínhas, 13 dê março de 1975

Altredo de Oliveira Garcindo
,

Prefeito Municipal
-, Maria dá Graça' Pereira
Eng.o Civil do D. V. O.

"

Rua Paula Pereira, 375 (ao lado Loteria Esportiva)
..

- Canoinbas

\ .

•

sistema JaponêS "ashua 230
I Preço por Fotocópia Cr$ 1,00

Conselbo Reuional de' Contabilidade de Santa Catarina
" ..

DELEQ;AClA DE CANOINHAS

�

Pelo presente edital, ficam os

contabilistas! rergistrados e escri

tórios de contabüídede- ca dRs

trados"noti�icados para pagarem
a anuidade do exercício de 75

até 31 de março na
. sede' desta

.Delegecía, na Secretaria do Co-

légio Comercial de Canoinhas,
cuja anuidade é 8 seguinte: ,

Contabi1istàs ..Cr$ 76,00 \

�8critóribs Cr$ 151,00
Certificado Cr$ 8,00
Zaiden Emiliano Seleme

Delegado 2

Irteferro Di�uc� [t�a.
Rua Expedic_ionários • Campo d'Agua Verde

Portas
\

janelas -
de ferro

os obterão e.clarecimento. na Comillão
Permane e de Compras e Con,tratações da Filial • se,'
à Praç V de Novembro, 30 • 3.° andar, em Florianópo-

\ de .erão fornecido. o Edital, a. espeeificaçôee e

lanta. que conltituem o projeto.
.

)
.

Florianópoli., 03 de março de 1975.
J

artefatos

\

portões
em geral

e.
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De?pedida 'Notaso Tenente Coronel MILTON
- !

DÊ MELLO, na oportunidade ),

'em que; por disposipão regu- Mais 4 nbV8S eoucorrêncíaa
lamentar, � transferido (io 3.0 p�ra. construção d�' edifícios

,BPM para o Quartel General � publlcos em nossa cidade. ,Tr�s
na Capital do Es�ado, áPre. :pa

.

área, do AA<?IPLAN e a nOiva
'senta suas despedzdas e seus ,�al::C1l ��onqmlc�. t�da� para o

agradecimentos aos amigos íníeío emda nOprlm�1fOSemest�e.
e todos aqueles que direta ou

I
x X x

indiretamente colaboraram '

Baetsnte
'

concorrido 'e pleno
com o 3.° Batalhão durante êxito

'.

ó primeiro concurso de
o seu coma�do.

' '

'pesca, promoção do Clube: de

No ensejo, coloca-se a dis» Caça e Pesca Major Vieira,
posição de todos no' (lO da dQ)pingo último, em Paula' Pe-
Polícia, Militar em Fpolis. reíra, observando-se, 'contudo,

, , ;,:)'
'

'que o dia não estava para' pstxe.'

Recebi -uma critica verbalmente, deste
Mestre do letrado, e inclusive ensínamentos,
com respeito 8 certos attigos que publtqueí,
..f\gradeço ao Dr. Enér.s, tudo o que me foi
dito, mas como, lhe expliquei na ocasião, tenho

',CIENTIFICO ..• AULAS.,: que agir assim. Múito obrlgado, pois. criticas
'Iniciaram�se no último dia' dezessete, como 8S que o senhor' �e impingiu, só fazem

confot-me já: havia informado anteriorménte, :" com que a gente procure m�lhorar.
' (

,as aulas do Cientifico" no COLÉGIO ��TADU- '.

AL cCOLOMBO MACHADO SALLES:t:,Divergos NECTt\RINA ...

alunos provém d� Caooinhas, ,pois 'niio encon-
o sr. Henrique Krzezinski, injciará dentro

,

É em breve, uma plan,tação; dé nectsrina, em sua'
./ traram vagas na cidade de Canoinhas. o

chácara na locali-dade de São .toão dos Cava-
inicio, do 'D;luito que Três Barras poderá ofere-
cer aos. cenoinhe"ases; Segundo informaçõelJ,

lheiros. Referid,l:I pbntação será fundamentada
em ensinamentos de técnicos e8pecializados,foram escolhi�os profeiiJsor�s' de ,alto gabarito, da cid&de de Fiaiburgo. Começará em pequenapensando-se. somente no beneficio �dos alun08. e!!caÍa, mas/ com grandes prpbalidadelÍ de ser Prefeitur,a,Municipal de Can�oinhas�BACANA ;\ '. aumentada _a curto prazo.' ,.,

.
, ,

O artig,o cO preç'o da violênclh, de Di- - ANIVER'�A'RIOS...
'

nerte P: Araujo, da última edição.' Parece no:'
De idade'"nova' desde o dia 17 último, o / ,A.'" 'V'-.···IS·'O· .•

veis policiál,' m�s, pergunto o porque de não
. sr. Lineu paCh@CO-destacádOfunCiOnár,iOda'."lm..p',\o, .

.serem lelÍlprado9 fatos históricos - mesmo que ,

Prefeitura lÓ�ÍlI '-;- !:pelo que foi efusivamente
sangrentos. História é história..No, entanto,

cumpri.,mentado por seus .•migo,,s.
\

quero faz1!r ulp aparte ao referido ciaadão, 1
'

"

O Set�rdC(j�.eteote da: Pre 'itura M-inicipalquando ,diz: cq�e se' confunde como colunista / Já no dia 18, o Tenente Coronel Nilson
d�, C"anol·nbas a'vl-sa' ,.todos' os' co �t...;bul·nte8 que os( .

ou mesmo" JDetido 8 jornalista,
.

quando não dos Santos Wallbach. também trocou d@ idade.' ')(
&�

passo nem nUDca passei de um mero fofoquei- No domiógo anterior, oferec�u em SUa residên- impostos. �predial-terre
•

I, -e axas de� ServiçoS
ro». Sincer.amente, que não entendo isto com� cia 'uma' churrascadâ a seus amigos, e que, Urbanos, dever,ão !&r' p�gos, rimeira parcela, at�
fofoca. Faz parte da históriá. Seria ótimo que contou ainda com a presença de iuúmeros O ,dia 31 de marçÕ'T�fcoJ;:rent "

sem uita;
o prezado senhor, public)98se outros artigos parentes oriundos de, Gúri�iba � Florianópolis. ..

I ./
. ,

. referentes I\queles idos tempos: A. história, faz Para ambos os 'n0880S mais efusivos Os, carnês respe,etlvos já se' enc tram nesta
parte dê cultura e 'vide de' um povo, então cUlDprimentos. Municipalidade. o e deverão ier procura
porque nio narrá-los" ,mesmo sendo �,angrept08 \'

,

c,omo os que me referi acima. O sr. Dinarte, CÂMARA SE R.EUNE. . . O
.

pa. ento total dos' mesmos
d

..

b d f' Reuniu-se no dia 18 corrente, a Câmara " , . .,

I
'

eve possuir uma agagem enorme e atos I gozara ' ab,,a,·timento �e, 20%.:acontec'dos, nio sÓ em Tfêê Barrasl! como' de ' Municipal/ de Três Barra&, que tem como pre-,

Canoinhas também., Há aproxlmJldamente u.m
�ldente o ar. Cassimiro Gauloski. Divenos as- C,an,oiu.. has, 17 de mar;'o de 1975.
suntos de interêsse da Coletividadt', fóraln na

�

ano atráz,
.

estiv�ram na região, membros do . ,

PROJETO RONDON: realizando 'Pesquisai de ocasi�o tratados, discutidos e aprovados. /1
•

I. IV'ELASIO COELHO
todas as forma", no intuito d, levantar dados Tchau gente, e até outra.

,

Cbéfe do;�etor
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lU ,Conheça' antes Os ,preços' da .. Loja MERHY . SELEME qqe ,proporci<?- iU
m' nando a seus,l clfentes os �/ melhores �preços em suas compras, oferece: m

'iI! �efr,igeradores: Consul ,Brastemp e·, G E
"/J Iii

'�i!' .

TeleVisore� : G€ Semp e'�hilips, I,. "j:i:"' Fogões a' gas; \ Geral . Walter
'

... ,/ Wallig'� BrastEtmp e Semer' m

I!I 'Na loJa" 'Merhy 'Selem� você, ganha no pr�o, fia ,compra e '111 qu.alldade" com asslslênda permanenle.', , iii'
� 'MERHYl SEtEME & elA. LTDA� �,
;i: Rua Paula Pereira. 735 � Oanoinbas to! se' J

/ FILIAL: Rua Central; 53 - Três Barras - se :!:
, �.. •• \_.. ..- '. '. .=, ' .�..�..__•._ .._.:�.. ....::._ h

'

.'.. ....
' 4••••••••••••••.ael �._.,.......•......_..,..---- !••••••••••••••••� CI.......... ...••..••••...
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N.O 1314

ReslIltado torneio de pesca
Equipe I.'

�----------------------�--�------------

l.d - MohY 'Dick 4.125 gms, - 29 pêças - - 2.001,
-2.0 _ Lontras 6.000, gms. - 98 peças - - 1.504
3.6 .. Farias 4.205 gms. - 59, peças - 15 seg. - 1.107

- ferrão' 2.600 gms. - 26 p�ç_as -' 8 mino -
. 820

- SamuÍ'ai 3.10'0 gms, - 88' peças - 60 sego - ,590
,

- Martim Pescador .

-- 3.500 gms.· - 76 peças -,'
/ 990

- Biquá
!

- 3,355 gms, - 7'1 peças - 20 seg." 981
- Tuflo

.._ .::.:. 2.360 gms. - 48 peças - 682
- FlamiDg� - 1.755 gols' - 45 peças r 505
_ Barranco - 1.230 gms - 63 peças': 269,

Prêmio extra maior peixe - Equipe MOby Dick'" I carpa - 3,250 gs.
Prêmio extra maior número de peixes ,- L.,ntras � 98 ;peçaj. '.

I I/" _

, Peso Quantidade Desc. alrazo Pontos

T-IN·T"A·S
Plásticá e. Ol,�o
Armazém 'Jokarski·

Antonio'Wilson. focalizando Três Barras
AGRADECIMENTO .•.

'

Agradeço o convite do. sr. JOãO'i�. Zs
blonski .., Diretor Comercial, e do sr.. Geraldo

'Chapi'ev.ski - Diretor geral, do semanârto TRl
,BUNA DA Ji'IlONTElRA. com jsede em .Mafra,
no intuito de inserir ,min.ha colune, também
naquele jornal, no tocante a região C,anoinh8s
Três Barras. Por enquanto, ficl!.�os na/,fase ae
estudo, pois já -possuo duas -coluoss jornalistf
cas em Canoínhes, di!icultando ;a concretização
do pretendido, devido ao pouco tempo que
sobra para escrever.....Mas, oportunidedes não

'�f8ltarão.
.

"

pàra a organização de' monograma.: ,de' cada

Municip,io da R ..gião. Quantos, mas quentos
acont.ecimentos passados, não foram h!mbràde.s.

. Este. que hoj\� cito, poderia 'f6zer parte, Sr.
Dínarte, mande mais! destes fatos, para que
.nós jovens possamos saber e ímbutr fila: ·nO;8s�

.

cultura, f8t�s históricos ��. relevante ímportâncíe.
DR. ENÉAS ...

x X J X

O médico dr. Segundo e es-

posa,. em temporada Da, praia .r: Deu grande sururu o jogo,
de Cambori·Í1, com retorno pre- Iguaçú x, Atlético, pelo campeo-
vísto para )0 fim dó \mês.· neto paraneense, partida reali-

,

x x X zada 48'. feira, dia 12, na vísí-
nha cidade de União da Vitória,

Já em teste a rede de. abas- .

com brigas, invasão 1e campo,
tecimento de égua, com alguns- tiros e até morte, com a amea-
vasamentos ocorridos. \

ça, agora, em conseqüência, de

,
x ,x x interdição do ,estádib Ioeal, o

o' Governador Colombo, �8- que é lamentável 'para todos.

chado Saltes tão logo passou o

-cargo, ,seguiu . para. o / Rio de
Janeiro onde f9i ,fixar nova
residênêía. <.

x X x ,

O Deputado" Acácio Pereira, ,'É 'finelizando, como, nos 'nós
cumprindo compromísso social,

/ ,anterior;es, o Correjo do Norte,
esteve 'e!D nOS8a cidade, apro- não circulará no próximo sába

veit_!lnno o e.nsêjo para contatos do, devido os ,dias santifiéadQs
com

.

�orreligionário,s, familiares. qu'e precedem a 'Páscoa com os
e·�F� "

,

nossos votos, então de urDa,
feliz � alegre pascoa em todos

O médico dr. Antdnio �erhy os' lares canainhen,ses.
Seleme adquiriu área x:ural em

XI, x x

Estiveram em Paranaguâ, ta-
I mando parte' DO 29.°' Curstlho
daquela cidade, os srs.: Sé'rgio
Carvalho, Niceto Osmar Fuck
e Alinor Pereira. Nossos para
béns 80S primeiros canoinhenses

que participaram' do Cursilho.

x x x

'Esparsas.·
Camplnínha, munícípíc de Três
Barras, onde vai instalar mo

derna granja.
x x x

Já (j conhecido industrial e

pecuartàte, sr. Armelindo Tho
mazzt, entusíesmedu' com o

cultivo do' soja no sudoeste

para�aéri8e, t�ouxe de -ímedíato

pua nossa região, o seu sobri
nho; técnico agrícola, Hélio Nar
df, afim de iniciar o mesmo

'cultivo em nosso município,
talvez em Valinhos., "

Enquanto isso, o nosso fute
bol prossegue com o T�rneio
de Verão" pouco púplíco e fra
quíssímas exibições.' Contudo,
domingo último, ,. para varlar, o

São Bernardo preliou em seu

gramado com um conjunto de

Rebouça!!, vencendn por 3 ã 1,
também em partida que não

/

agr,adpu o. pequeno' público
presente.

x X
'\
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