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Candelária
Etieas Atf)ang.;;cio

Já conhecia o poeta Inocêncio Candeláría, que
reside em Mogi das Cruzes, de nome, há muitos anos.

Tenho agora oportunidade de conhecê-lo melhor e posso
.dízer alguma coisa sobre ele. E suas obras.

Saudando o aparecimento do meu «3 Dimensões _

de Lobato», escreveu algumas trovas, das quais permito
me transcrever uma:

"Ao ler Monteiro Lobato
tendo sempre esta expressão:
Que beleza e que aparato
no mundo da ficção.»

Convidado para falar no Lions Clube Centro, a,

convite de seu Presidente, quando tomava um cafezinho
no "Dunga", .Oandelãría assim poetou a conversa e o

convite:

"
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VEM SEGUNDA - FEIRA

G Deputado Aroldo. Carva
lho que chega hoje ao nosso

'

Estado, para a, Convenção

Walmor A.

"Lá no Lions nós lembramos,
e muito o consideramos,
do seu nome Candelária,
para a festa extraordinária,
do Lions Clube local,

entre amigos, informal,
de preito ao Dia das Mães ...»

,
O .poeta não pede comparecer. Em compensação

fez um soneto, publicado no "Diário de Mogh (11/05/75),
que aqui, transcrevo: '

"Minha Mãe, eu jamais neste mundo consigo
dizer em toda vida o teu amor imenso; ,

Quan!lo eu era criança o teu desvelo amigo,
quando eu ia crescendo o teu amor intenso.

Jamais posso avaliar o encanto e o colorido
da amizade a florir em teus olhos, e penso,
na luz do teu olhar, achar-se refletido
teu coração de Mãe à bondade propenso.

Com a força do .amor que' só o bem nos imprime,
modelando a minha alma, o caráter e o ser,
teu convívío me foi o ensino mais sublime!

E em frente ao teu valor que jamais eu defino
e em frenté ao teu amor, somente eu sei dizer:
.;_ «Minha Mãe, minhamãe,tu és um ser Dívínob

O sr. Walmor A. Furtado,
prestigioso procer politico
local e candidato a' Vice
Prefeito pela oposíção 'no
último pleito, vem de afastar
se do partido, conforme adi

antou, por motivos vários.
,

Nesse sentido, endereçou
correspondência, à direção
partidária, formalizando o

seu pedido.

,

O reverso 'da
Nós, 08 brasileiros, curtimos

por índole o costume um tanto

deprimente de aleardar e de-

iprimir
os 'defeitos de pessoas

de destaque na vida pública.
Por mínimo que seje o deslise,
os fofoqueiros, com prazer, pro
curam desmoralizar o infeliz, o

que não acontece com os gran
des feitos, mesmo que produzam
beneficio geral, logo passem para
o rol dos esquecidos,r dos [guo
rados.

Nossa crônica de hoje, como

vem acontecendó com as ante

riores, prendem-se 8 fatos ocor

ridos há muitos anos, e esta,
com, espec;:ialidede, regride ao

século passado.
.

,Quem atualmente r(ifere-se
ao nosso primeiro Imperador,
tem a - visão de um Príncipe
que sabia montar com maestria,
ferrava seus cavalos, domava-os,
domando também éguas suas

contemporrâness, enfím, um ra

pazola aado 8 paíxonites 'relâm

pagos, Q�ase menino ainda,
-embeíço-se pela -franceztnba
Renê, dando, grande furo nas

arcas do tesouro. A mais forte
de suas paixões tornou. se Ien
dária no primeiro Império, pois
ninguém desconhece. seu caso

cpm,' famijerada Domitila. Um
fsnfarrão que hoje estaria clas
sificado na categoria do maior

eplaiboy" da época, que na

companhia de
.

seu inseparável.
alcoviteiro Francisco Gomes «o

Chalaça», vivia criando casos

nas enluaradas noites no antigo
Rio. Entretanto, fatos enobrece
dores de seu caráter, são
desconhecidos de nosso povo.
Vou aqui procurar.... trazer a

lume, uma página de Viriato

Corrêa, lída já hã alguns anos

atrás, cujo fato veridico, oá
um colorido na v,ida daquele
Príncipe.

I

eDoiA moços estrangeiro,s e

maus cavaleiros encantaram-se
com as belezas naturais do Rio
de janeiro. Pará melhor gozá
las alugeram animais para po
derem penetrar nas florestas e

serras que divisavam. 'I'omaram
o I rumo da atual Petrôpolís,
estasiados pela beleza da serre.

O dia estava. morrendo e era

preciso voltar para o navio que
'os esperava, Um deles, 'descui
dado e mau cavaleiro, como

já frizamos, espoerou.eua mon

taria tendo o cavalo dado um

salto jogando seu cavaleiro, que
bateu-se contra um tronco, fe
rindo-se na testa. O companheiro
acudiu o ferido sem saber o

que fazer, pois o rapaz desa
cordado apresentava forte he

morragia, Os, animais que
montavam desapareceram. Nisto
aproxime-se um casal bem

montado, com trajeM caros e

bem talhados. O homem acudiu
ao ferido que se esvaia, ras

gando um lenço de cambraia

para com suas tiras fazer um

8TrOXO afim de estancar o

sangue. Na ocasião apareceu
um velho preto, à quem o moço
das costeletas ídennftcou-se,
dando ordens pera que trouxesse
com urgência um porungo com

águe limpa e uma fronha; que
arranjasse um catre

.

cu uma

cama e que íntímasse
, alguns

homens para transportarem o

ferido até a cidade.. Ainda não

tinha obtido informações do com
panheiro do desmaiado porque
falavam idiomas incompreensí
veis, até que, esprimindo-se em

frances ficou esclarecido que
tratava-se de dois ofícíaís da

marinha mercante e que faziam

P!irt� da tripulação do navio
russo que estava sncorado e

sendo carregadn no porto" cuja
padida estava marcada para

N.o avulso Cr$ 1,20

Segundo ainda informou o

ilustre parlamentâr coestado
ano, é do seu pensamento e

intenção, manter contatos

mensaís com a sua terra na

tal e região de sua influência. -,

meda]ha
'aquela mesma noite" razão de
sua preocupação pelo atraso.

Nessa ocasião chegou o preto
com a fronha e a água enco- .

mendadas, sendo então levado
e pensado o ferimento com

tiras da fronha transformadas
em ataduras. Nesta altura o

marinheiro perguntou ao moço
se sua profissão era de médico
dada a perícia que demonstrou

naquele curativo, tendo o moço
das' costeletas respondído não

ser médico mas já ter caido

de cavalos por inúmeras vezes.

Tudo pronto e 'acertad�.· o

moço dirigiu-se 80 marinheiro
diz�ndo-Ihe: aco:npanhe o seu

amigo enquanto vou na frent�
para comunicar-me com o co

mandante do navio para esperar
pelo ferido. O marinheiro vol
tando-se para aquele estranho

moço, disse Ile : o sr, fez tudo

por nós e eu nem ao menos

seí o seu nome? obtendo a

resposta seguiute.: meu nome

é Pedro. Ao que o outro retar

güíu: só Pedro? quando veio

a resposta - Pedro, Imperador
deste Pais e, esporeando seu

cavalo saiu na companhia. da
Imperatriz, afim de cumprir c

que havia prometido ao ma

rínheíro>.

da ARENA,' amanhã, em Flo
rianópolis, deverá visitar a

nossa cidade, segunda-feira,
conforme anuncíou, Aqui
manterá vários contatos, de

vendo, retornar terça-feira á
Brasília..

Ontem,inaugura�ão ofiCiai
da agência do I N,P S

Como vemos" casos assim

que mostra a outra face da
medalha de nosso Primeiro
Imperador, deveriam ser con

tados nas escolas, para que a

mocidade atual pudesse avaliar
as qualídades da humanidade e

altruísmo que, /também portava
em vida, aquéle que hoje jáz
sepultado no Monumento do
Museu Ipiranga de S. Paulo.

,
' I

Apucarana, 10 deagustc de 1975

DINARTE P. ARAUtO

Num régio ,presente à/cidade de Canoínhas, nos
seus 52 anos da elevação de vila para cidade, o Instítu
to, Nacional de Previdência Social - lNPS, entregou na

tarde de ontem à nossa comunidade, o seu edifício-sede,
obra' suntuosa ,e, moderna, 'ali abrigando todas as ativi
dades da autarquia, agora mais ampliadas.

Ao ato, realizado pelas 14 horas, ' compareceram
todas as autoridades locais,' empresários .e convidados,
além do dr. Laélío Luze - Superintendente' R'egional do

INPS; .Dra. Eusa Cesar do Nascimento, da alta Díreção
Central do INPS - representando o seu Presidente; Sub
cretáríos e Subdíretores do INPS em Florianópolis, como

também, todos os funcionários e corpo médico da agência
local. Vários oradores se fizeram ouvir, dizendo do "gran
de acontecimento, servindo-se após,' vísítadas todas as

novas dependências, Um variado coquetel.
O novo edifício (tem a área construída de

2.330 m2 e o seu custo, em números redondos, alcançou'
a soma de Cr$ 980.000.000,00.

Q imóvel onde está localizado, na Rua Vidal
Ramos,

-

bem' no centro da cidade, foi legalizado pelo
. então Prefeito, sr. Benedito. Th. de Carvalho Netto, que
providenciou a sua desàpropríação,' redundando em

composição amigável com o seu proprietário, firma Stein,
que os mantinha como baldio, alugando para circos e

parques. Após, foi cedido ao Banco do Brasil e INPS.

Assim, não obstante algumas crises que atual
mente atravessamos, no setor econômico e .outros, a nossa

cidade cresce a olhos vistos e graças ao trabalho do seu

laborioso povo, novos e importantes cometimentos são

anunciados, acelerando, povo e governo, o nosso desen
volvímento.

Noticias do Núcleo Regional do SESI local
o SESI local, está promovendo, com grande sucesso,

a campanha, do Censo Visual, nas firmas locais, tendo já sído
visitada a - lirmf!. Abrahão Mussi S.A. Ind. e Com. na qual
foram examinados todos os seus empregados; este serviço
faz parte da Campanha Médico-Social da Entídade, encon

trando-se agora, em franca atividade, nas dependências da
firma Rigesa, na vizinha localidade de Três

/

Barras e, a

seguir, visitará todas as firmas de nossa cidade. O aparelho é
um Ortho-Rater .e estará operando-o o técnico sr. João
Francisco de Souza Neto.

, Também os cursos mantidos pelo Núcleo local, estão
em plema atividade. São eles: Corte e Costura . - com 45
alunos divididos em três turmas, sendo que uma, turma
Iuncíona em convênio ,com o Sindicato .Bural de Canoínhas;
Datilografia - com 25 alunos; Educação Alimentar - com 15
alunos; . Trabalhos Manuais - com 15 alunos e o Clube de
Mães - composto de 17 senhoras. Espera-se ainda para este
ano, a realização de um curso de Plastífíeação e Decupagem.

.Outrossim, para o -día 14 de setembro,' este Regional
irá compor, na pessoa do Encarregado e Senhora, a Imesa

julgadora do V Concurso Estudantil de Fanfarras, na vizinha
cidade de Porto 'União.

.
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MPaS analizará custeio

dica no país atra vés de

de

grupo
/

lerão realizados na cidade do Rio
de Janeiro e deverão ser concluidos
até o dia 31 de dezembro do
q_orrente ano. ou até a data de,
implantação do Plano de Clas.
sificação de Cargos no' Ministério
da Previdência e Assistência
Social, se anterior.

'

o Secretário-Geral do Minis.
tério' da Prnidência e Assistência
Social, Luiz Assunção Paranhos
Velloso, baixou Portaria, consti
tuindo um' Grupo.Tarefa, com o'

objetivo de 8nalizar custeio da
Assistência Médics e estabelecer
os indicadores adequados à avalia.
ção quafitativà das diverp8s mo.

dalidades assistenciais. A Coorde
nação Geral do G�upo-Tarefa
ficará 8 cargo; do titula!' da
Secretaria de Serviços Médicos,

I

A orientaçil� dos, trabalhos
ficará a cargq da assessoria do
MPAS e OP participantes do
Grupo-Taref.. trJrão suspenso o

pagamento das gratificações que
estejam recebendo,' à titulo deO. trabalhos do, Grupo-Tarefa

.

No Departamento de Veículos' usados
de Merhy Seleme & Cle. Lt

você encontrará revisados para
MARCA

Ford Corcel Coupê Básic
Chevrolet Veraneio
Chevrolet Opala portas" de Luxo
Chevrolet O a 4, portas de Luxo,

,

Dodge ao Coupê

( , ,

ANO
1975
1969
,19n

, 1969

1973

tY ,5.ELEME & elA. LTOA.

11 Rua Paula Pereira, 735 - eANOINHAS - se '

Você, que está por cima porque jp�eu na vida, não perca mais tempo:
i E hora de você comprar Dod eY."'Aproveite as vantagens que oferecemos

através dos nossos planos " inanciarnento, agora mais vantajosos do que
t '

nunca. Venha ver par: Crer. Conheça o nosso carinhoso atendimento.
Vamos. Decida-se uma' vez por todas e venha logo buscar o seu

Dodqe. Dart no .

assistência mé-

de trabalho'
r�gime, de Tempo Integral e

Dedicação Exclusiva, Serviços
Exteacediaâeica e Representação
de Gabinete. E est9rão obrigados
à prestação, no mínimo, de 40
horaa de trabalbo semanais, pror
rogável até 48, sem qualquer
retribuiçilo adicional. sempre que
as tarefas e oa pr�zos o exigirem.
As despesas do Grupo-Tarefa

correrão por conta da parte do
Fundo de Liquidez da Previdência
Social, que cabe, à Secretaria ele
Serviços Médicos. O Secretário de
Serviços Médicos poderá autorizaI,'
viajens pelo hrrit6rio nacional

II
dos membros do Grupo-Tarefa,

, correndo as,despeflal�de treaspoete:
e diárias à conta dos recursos já
referidos. O Coordenador Setorial
deverá apresentar relatório mem.al
dA!!�atividades do Grupo-Tarefa,
a fim de permitir o controle de

,

seus trabalhos.

Leia! Alisine! Divulgue!

Correio do 'Norte

� .I
; '.23.08.19,75 _)

Educação
'trânsito nas escolas

BRASILIA - A partir do início do pr6ximo aDO ai ellcolaa
.

de 1.0 grau deverão incluill mais Uma m._téria em .seu curríCUlo:
Educação de Trânsito, .e�uDdo anunciou ,_ diretora do Departamento
de Enainu Fundamental (DEF), do Miniltério 'dà Educação e Coltura,
Profenora Ana Bernaedea.

, , I

Visando tirar o atlunto do plano te6rico, para' transformá-lo
em matéria obrigatÓria do ensino' de 1.° greu nal escóla. braliJeirat,
os técnico. do Departamento de Enlino Fundamental

_ mantiveralll
no decorrer da umena paliada, demorada. reuniõel com dirigente�
do Conaelho Nacional de Trânsito (Contran' 'e dOI Depertamentm
Estadueíe de Trânaito, além de reprelentaotel da,' lecretaria. de
Educeção d� Rio de Janeiro e São Paolo. .

I •

Durante as reoniõel Com OI e.pecialina. do Contran e dOI
Detrans, a Professora Ana. Bernardes re1981too [unto aOI represen •

tante. dai aeoratariae eltaduai. de' Educação a necenidade de Ia

inlerir, o mail b�ev,e poseível, a Eduoação de Trâneito nas &Iscola.,
lembesudo aOI pertioipentes qoe o allunto

.

está intimamente vineu.
lado ao objetivo de enaino elementar, o' qual eltabelece claramente
que 8 eaeols de 1.0 ,grau deve de.envolver no aluno conhecímeatoe,
babilidedes, atitude. e valores que o tornem capaz de efetivar sem

deelocementos com legnrançlS-, e eficiência.
.

O O E F eatá verificando a poesibilidede de- inltitoicõel
(empreaaí) de caráter privado pa�ticiparem do programa de implan.
tsção da nova matéria" atravé. do fornecimento' de materiail didâti
COI (livroe, revi.tal) previamente exeminadoa e eprovadoe pelo
Ministério da Educação e Cultora.

-

-

de

A.C.M. esclarece seus
O Conselho Adminiltrativo do

Fundo de Alli.tência ao Médico
(FAM� da Allociação Catarineule
de Medicina encaminhou Circular
ii leu. allociadol esclereoendor

-

1.0, .AI relerval financeiral do
F.A.M., depoaitadae numa Cader
neta de Poupança da Cãixa Eco
nômics Federal, no dia 30.06,75,
haviam alcançado' a cifra de Cr$
41%.164,77,00.

2.° Durante oi último! dez me

le. foram Iiberadoe leil pecúlios,
num mont.ante de Cr$

.

46.000,00.
à. família.· de eoleges Iaieciuoe:

Dr. W.P.M.
Dr. W.V.D.
Dr: F.A.P.
Dr. MR P.
r», p,n.B.
Dr. C.M.

- (Florienôpolis]
- (São Bento do Sul)
- (Cornpâ)
- (São João BatÍlta)
� (Lage.�
- (Flol'Ían6polil)

3.° O' valor do pecúlio, atual
mente, é dá 8 mil cruzeirol pagoe,

lmedíatamente apóI o óbito.

4.° A areecadaeão obtida com'

a venda de FORMULARIOS
para ATESTADOS MÉDICOS
em Santa Catarina, nOI últimos
trê. me.el aproximarem-ee de 14.
mil çuizeirol.

, "

.

DOR AUTORIZADO 1tJ.4� CHRYSLER
do BRASILS.A.

"'.�'"

Rua Paula Pereira, 735
CAN'OINHAS

'

(IA: lTDA.,
',��oDel: 365 e 366

S A CATARINA·

associados
Reafirma o Presidente da A.C.M.

que OI dado. acima corroboram
a firme confiança no F:A M. do

,meamo modo que 18 conltituem
• 1 �.

em elemento. capazel de allegoraf

para breve.· novai modelidadei
. de beneíícíoe.

o Dr. Júlio Cordeiro . lembra

aOI allcciadol a determinação
existente DO leqtido de -:õtilizarem,
na emiseão ateitado Mêdícos, lO·

mente' OI Iormulâríoa oficiail

da A.G.M,

IQQ�g���Q����Q�QQQ�QQ��QQ���Q����Q�Q�����g������QaQ����Q�Q��QQQ�
m {�i -:": rVi � cor�s ,e preto �� branco, a luz e �ateria - Refrigeradores 8rastemp, GE, (onsul e Prosdódmo m
ce .

, E I
-, Barbeador Philishave su er 90, Gravadores, Rádios de todas as marcas e tipos, Caixas acústicas ati

ce l
'''''. _,'

, -�� - .......----....._...- ... F...._ : .«�___,.,_....
-

'

m
ce A 'melhor preço da praça" é na DE AR ,m
�. . R.

;.e 'L� .'.." _
R[!1! VlDAL RAMOS' 906 - rONE 185 -:- CANOINHAS,

I

• �
etiSEir.iEi�.Eii!ji!lrJrJfjafjt;jl§l!jt1EiEj�··eir.i(;irJ�r.iEii!jfjEj,i!iiSEjfjt;i��iSfjrJ�iSfjiSiSBfjfj�Ejm�Ei�i,;ji!lEj�EirIifjfj�

i
�. I.

t

I JO���t�?������!�Ii.
e Orlando dos Santos Vieira
e familia, ainda consternados
com o prematuro desapareci-
mento de sua pranteada filha
e esposa ./

Maria de Lourdes Corrêa Vieira
vem por meio desta, agrade.
cer a todos os corações bon
dosos de amigos e parentes
que os contortaram no dolo
TOSO transe que passaram.

Agradecem também ao Pe.
Vigário Antonio Cintho, Pe.
Pedro, aos que enviaram co

roas e flores; a todos que a

acompanharam até a sua

última morada, bem como a

todos que participaram da
Missa de sétimo dia.

,

Os nossos mais sinceros' e
,econhecidos agradecimentos.

Papanduoa, 18/08/75
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,Anotações por mauncio
\

,

Afirmou Márcia Kubitschek Barbará (filha do ex-presidente
Juscelino) (J jornalistas paranaenses: «não há necessidade
'de se estudar ou-entender de Ballet pa,a viver e sentir um

espetáculo: basta apenas ter, sensibilidade para admirar o

que realmente existe de belo na música ,9 na dança».

Noite de arte e 'bele;ca
CoDi esse titulo os jornais da capitel paranaense abriram'

manchete do grande acontecimento no Teatro Guetra de Dame

Margot Fonteyn. ,Mesmo a' exigência dOI traje a rigor e o ingresso
popular a Cr$ 200,00.' sendo o camarote Cr$ 3.000,00, não impe-

,

dtu que mais de duas mil pessoas àplaudissem calorosamente a

dancà de Mergot. Nesse ine�quecivel espetáculo,' cenoinhenses
pontificaram no Guaíra, sendo eles: Dr; Saulo (Paula) Carvalho e'

I srss.: Juci Seleme, Esmeralda Buchmsnn e Dra. Zoé Seleme, que
voltaram simplesmente maravilhados' com a apresentação da

mulher talento.
'

,

'

( ,

Patronesse recepciOna, ,

, Logo mais em sua residéncia, a paironesse das d�. I

butantes] r5 - sra. Julita Seleme, estará recebendo as lindas
meninas-moças que serão apresentadas dia 06, '1'#0 majestoso,
à sociedade caneinhensé, com um fino t!bquetel. Além (ias
meninas-mocas, convidados especiais pontiticarão.

Psicologia aplicada
I

I

Na Sociedade Beneficente Operáría, dias:' 13,. 14 e 15' de

setembro próxímô, realizar-se-á o Curso de Psícologta Aplicada
remo-da Psicologia que se dedica as investigaçõ'E's, mais práticas
que teóricas, tendo em vista 9 aplicação que terão .os principias
psicológicos em qualquer esmpo da atividade humana, principal
mente a educação. O referido curso é uma promoção da A. P. P.

. do Colégio, Sagrado Coração de JffSU8.

o destaque esta se

mana é' Nora Rita J

Boierski Loirtssime
Nora e presenpa
constante nos aCon
tecimentos sociais
da city, nunca dei
xando de estar. sem
pre acompanhada

-,

'da moda jov.em,
NOTa, gosta de ler,
sendo seu passa�
tempo predileto.
Em certas horas
cUrte com sua po
tota, um som dé
violão. para matar
O tempo.

�A P IDIIV 11 A S
Esté �endo feito um movimen-to pa·u que Ricardo Pereira,

professor de Educação Fisica, 81:'je o novo presidente da Comissão
de Esportes. Rapaz dotado de muita!! virtude.s e conhecedor pro

fyn�o do esporte, saberá com galhardia desempenhar a função�
, O casal Jair. (Nereida) Côrte, muito satisfeito com a transferência

,po seu genro Rui Pereira,' do Rio de Janeiro para Curitiba, pois assim
Jane e o netinho Alexandre estarão mais perto.

..

,

,

,

Dia 17 de IIgosto foi muito festivo para Petronila Dittrich,
que juntamente com seus filhos, netos e muita·s pessoas amigas

, viu transcorr:er .sua data natalicià. A dona cNen&-», comO é çq
nhecida, os cumprimentos.

.

Em União 'eia Vjtõria, Jorge Ricardo Mallon foi muito cumpri
mentado dia 19 pp pela passagem do seu aniversário. Jussara Allaga,
recebeu muitos cum_primentol!! dia 18 pp pela passagem de niver. Também
a sra. Nazira, Seleme, esposa do sr. João Seleme - presidente da Arena,
foi muito cumprimentada pela passagem do seu aniversário. Conforme
noticiei, Cristina Lemke, em Joinville - onde reside, foi homenage_ada com

um jántar, onde compareceram S8US amigos canoinhenses: Madsa Ribeiro,
Bata e José Ganen Filho.

, \ '
.

Logo mais na S90, grande noite dançante numapromo
ção dos Contadorandos/75 do C,olégio Comercial de CaQoinhas.
:\ animação será ,do conjunto The Flingstones.

. '

"

Coral Canoinhense em altos preparativos para em novembro, na
cidade de União da Vitória, participar do 2.° grande �ncontro de Corais.

O Clube CanoinheD.se" para ii 'grande noite branca, con
tratou um decorador da capital Paranaense.

Bm Bela Vista do Toldo, no último domingo por ocasião' da
grande festa que ora se realizava, presenças de destaque nQ. almoço. Dr.
Saulo (Paula) Carvalho, Luis Freitas, Nivaldo

.

Roed.er, . vice-presidente da
Arena; Benedito T. de Carvalho, presidente do IRASC; Br�ulio Ribas da
Cruz, presidente da Cooperativa ,de Mate; Frederico Haag, Sra. Paulioa
Seleme, e o anfitrião -Sr. Pedro Tyskã.
, !

I
" ;:;' "

'Nereida Che m Carte, Oficial do
Begistro Civ·. o Município de Canoi
ohal, Elltad' de Santa Catarina,·
faz uber e pretendem easar: Um . bom terreno n: sdíndo 7.500 m2

.
nas imediações

-HI'LARIO JOSÉ TREMBA:. - dá Fábrica Garzo Sobrinho, [ � estrada de Três Barrás.. Terreno

com «DOR TI MARROS:., bra. com frente' paro as 2 �stradl!. Cr$ 40.000,00, Aceite-se carro

lileiroÍl, 101, iros, domiclliadoe ti
no negóçio.' ,

relidentel e Marcílio Dial oi - ,.

Imunicípio, e operário, nsseide Um lindo t')!rreno di 800 r:il2. de esquina, com 2

em Felipe Sc midt 'o/ município ,pequenas casas, perto da Igrej Ucraína. Cr$ 45.000,00. Metade
aOI 19 de m ço de 1951,' filho à vista, outra metade a eombí lar.

-

de Nicolau emba e de Fran
cilca Minicko .ki· Tremba; ela

operária, ORlCI'i
a em Marcílio

Dial u] mun�, ípio aOI 11 de

julho de 1.95

';t'
fiiha de Max

Marrai e de Hel,� a Robil M�rrol.

cPAULO WA� ENSKIl) . com

cIVETE GROS' KOPF».( breai
leirol, 101teir08, � domieiliádoe .

e

rélidente .. no Sa!� d'Agua Verde
nl di.trito; 'ele l' rador, nascido
em Salto d'Agu, Verde neete
dieteíto aOI 24 ,de� aueiro de 195'3,
filho de Alberto Wardenlki e :ie

Julia 'Wardeolki; ia do lar, Oal

cida em Salto da

��'
gua Verde D/

�iltritn aOI 2.3 de � bril de 1950,
filha de João Gm, nkopf e de,
Helena Gaplki Gro" .kopf.

I ' !

cALFREDO OSCA\R MARS.·
CHNER:t 'com clÁRIA' DE.'
LOURDE� �OARE�ipOS SA�.

-

TOS:. bra.denol" IOI�rIrOI, domi
ciliadol e relidente�i: DI cidade;
ele nascido em Rio ��dol Paedoe,
disteito de Santa �uz • Porto
'União '\ se aOI 27 ,��e setembro
de 1939,. fiího de i-car Carlol

Au·��.to ,M�rcbn9r, lfalecido e da
Maria Aona Mancli�er; ela do
lar, oalcida em Tlhlbozioho o/
município aOI 5 derF·�,;:eze�bro. de
1949, filha de Ale�' olÍra Soarei
dOI Santos, li '��
eJUVENTINO' AlVES:. com

«MARIA DE LodiilDES COLo

�E
..
T» . hralileirol•• ,�.• teirol, domi

cilíedos em
.

Campo �Largo- Pr.. e

nl município;. ele� óll borracheiro,
Dalcido em

_ RodeW Grande
.

Papaoduva ,. SC ac" 8 de feve
reiro de 1951. filh,,� de Antonio '

Alvel e de Olin�Jna Almeida
Alve.; ,ela do la�� n�lcida em

São J�ão' dOI Ca�rlbelros, oelta
comarca aOI 29

J"
agolto/1954,

fil�a .

de AotoniQ� Colbet e d"
TerezlDha, Colbet;.'

. ,1
'

" ·f'

-A�ÉL- LEOPO�O DA SIL·
VEIRA� com' ecyt\RICE KRAI.
LING», bra.ileir�" .Iolteirol, rei.
e domiciliadol (fi di.trito; ele

l�vr�dor .. �alcido�� em �alleiro n/
dlltilt«;> aOI 20 d' abril de 1944,
fiI�o de Vitorio;[;J .Doma8o· �a· SiI-'
'feua e de Alm�,rJOd8 Moreira da
Silveira; ela b'lconi.ta, nalcida
em Cal'lOiobal 1/01 8 de dezembro

de. 1955, filba � e Eloi Krailiog
e de Francilcali ranka.·

I

Hegistro Civil
E/DITAIS

«PAULO CE R p/EREIRAa
com «CLÉA M' RIA RAMOS».
bralliiêirol. loltel OI, domiciliadol
e relidentel ne ta cidade;. ele'
baqcário, 'na.cid" em Caooiohal
ao, }4. de i8nei� �7 1950, filho
de Ivo Pereira,h far. e dê Stela
Fernandel Pere"a;'elB comerciária;
nalcida em C· oioha. aOI 23 de
ianeiro de 19�, filha de Henri
que Ramol epde Laura: Ramal.

E, para que cti gue ao conhecimen
to de terceiro mandei publicar os

presentes Edi
.

is.

Canoinhas, de agosto de 1975.
Nereiila IC. Carte

.

Oficial do Registro Civ�l

jAtenção
Ultimos 'lotes a venda

No loteámento Fernandes,
hoje Vila Da. Vitória no ponto
mais aprazivel da cidade, alto
e Seco, estão a venda 'os últi
mos lo\t�s; Melhores infot'ma-
ções nesta redsçi!,o. I

Comissária Luiz xv
'/

V E, N D, E
Terrenos ê lotes ur laDOS e 'suburbanoS

Outro terreno -com 1 pqna. cas perto da Hípica Julio Budant.
c-s 15.000,00.

Terreno' central a 300 m. da P efeitura Cr$ 45.000,00 'facilitado.
•

• f
�

,

. Grande terreno com 2.200 m � na Agua Vt'rde, perto da
Escola José Grcaskopff,

Terreno plano, todo cercado COI

Aceitamos carro

Tela. Cr$ 50.000,00.

Um lote nas proximidades do F igortfico. Cr$ 12.000,00:
, -. I

"
-

Dois lotes nos fundos do Cortun e Tceyisani. Vende-se, troca-

se, aceita se earrc. \

Um ótimo terreno, perto da �·8ça João 23, no AUo das
, Ralmeira's, com 1.106 m2. I

1

Lindo terreno de 754 m2 ao IsdQ da Delegacie de Policiá.

Espetacular terreno pI fins comén �iais, na rua Caetano Costa
'perttnho do Armez",rn Tokarski. Asfalto em frente e todo

I

ct'l-cado com .muro d� concreto., )

)

Explêndido terreno central, a 50 m. do Jardim da Infância
Luterano. Excelentt! ponto resfden ial. ,

/ '

�

Um bem localizado terreno de es uina, com 800 m2 no Alto
dês Palmeiras, perto da,Panificadorl, Sto. Antonio. Cr$ 35.000;00.

Terreno já loteado. Vende-se Uqla parte referente a 12 lotes,
ao -Iade da. Indústrte Mu�i no J.B8irro São Cristóvão. Cr$
66.000,00. Aceita-se carro linh.s Vo ks.

/

Terre�o de 420 m2 nas i�ediações ( a Serraria Paul Cr$ 15.000,00.

Espet�cular esquina central, ide.
I

para poeto de gasoli�a"
grande comércio, etc.

Terrenos Rurais

Um terreno de 10 alqueires 1'10 Ri Alemão-Salseiro a 7 kms.
da cidade, com caivtt, mato, varg m e campos: Troca-se por
ter�eno que, sirva para fumo.

Um terreno de J:l.OOO m2. no Alto das Palmeiras. Nova· estrada·
vai passar e� fre,óte . qtimo terre 10 para loteamento ou planta.

I

,Terreno em Rio da Ponte com 5, alqueires com 3.000 pinus
de 1 lona.

Terreno na Colôni, San�b Anton b, municipio de Major Vieira,
com 6 alq,!eires, tptalmente me( nizáveis.

,

Grande terreno para reflorest menta medindo 200,alqueires
,

em Rio Vermelho, municipio de Major Vieira. 'Vende-se o

terreno com madeira ou s.em D adeira.

I Lote de madeira com 2.400 a vores de m'adeira branel" em

Colônia OurCl Verde. Preço de bcasião Cr$ 180,000,00. Longo
prazo para �retirar a madeira.

Excelent@ terr�no para éhác8re medinc;lo 5 àlqueires, a 9 kms
da cidade, na estrada-de Pauli Pereira. Terreno com terra de

planta, calva, mato, arroio e ti nq�e.
'

Terre'no de 32 alqueires em �erra do Lucindo, ideal para
rt;l'florestamento. -

,

Dimensõe:. de Lobato»
,o n9"0 livro de �néas Athanázio

você encontr, na loja da

IMPRESSORA ,OUF O VERDE LTDA.

)

FOTO·CÓPIA S XEflOX
Serviço linstantâneo e perfeito.

Insta ação moderníssima.

PrQcure no elcritói o de Derby Carlos
Ulhmaon, na Praç� Lauro Müller, 251

€ANOINHAS _/ Santa Catarina"
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Praça Lauro Müller, 522

(Foto João " sobre-loja)

REGISTRO CIVIL
Clínica de 01 S'

ouvido-nariz'· rganta

.

Sebastião G'rein Costa, Escri
vão de Paz e Oficid' do 'Regist�o
'Civil do município de Major
Vieira, Comarca 'de Canóinhas.
E�tado de Santa Ca�arina.

Faz saber que pretendem casar:

«FERMINO PINHEIRO DOS
SANTOS» e «JULlA SAMPAIO
DOS SANTOS,. Éle:, natural
deste E.tado. nascido ,em ,'Campina

Centro -de Treinamento, para Batata Semente

«Eng. Agr. Celso Freitas de Souza»

CANOINHAS/SC

Observações Meteorológicas
de O�/08/75, a 10/08/75

DR. P4
C

o 8ATO
/

142.1

IMENTO DIÁRIO
15, às 18 horas

,

DIA DIA DIA DIA DIA DIA DIAOCORR�NCIAS
04 Q5 06 07 rl8 09 10

-- -- -- -- -- --

Temp. Mb. em °C + 19 t 18 t 12 t 23
,

, + 14 t 15 +16
-- ---

,
-- -- -- --

Temp, Min. em oe til tu tu +u +12 t13 +14
-

-- -- -- -- -- --

, Uni�ade Relativa do Ar 95% 100% 95% 100% 95% 95% 90%
-- --, -- -- -- --

Precipitaçõe. Omm 10mm 47mm 9,5mm 11mm 14mm Omm

EDCarregado do 'Posto Meteorológico: IRINEU OSNI BREY • Téc. Agricola

"Arteferro Di�uc� l �a.Foto.có P i as?
Em apenas 10 segondos� você oeó·,
PIAS, da, qualquer __IU�

,livros, no C RIO O O REGISTRO
IC I V I

'

NEREIDA C. eORTE� no edifício
dó FORUM desta

-

cidade.

Portas .portões a

ferro am geral
'

R Campo Q'Agua Verde
í

' ..

Converse com o revendedor.Massey Ferguson
de sua região: Ele lhe indicará o equipamento
mais adequado para sua lavoura e amelhor forma
de se obter o financiamento. ,

Além disso, lá você vai conhecer amaior
e mais completa linhademáquinas e implementos
agrícolas do Brasil. , ' -,

,'r Aproveite o crédito que todaa rede bancária
estáoferecendo. "

Compre asmáquinas de que você precisapara
-;. amecanização integral de sua lavoura. '»

Os revendedores Massey Ferguson estão I"à su,:disposição, com a�sis!ência técnicade J,l
mecanicos tremados na fabnca e completo e toque
de peças genuínas para reposição. /,/

Massey-Ferguson '!:
,/

.r.

�!{'I
J�

f'

Brasil S.A. :

-�-
,
l·

e
c.
�,

Comércio . e

REVENDEDOR MASSEY-FERGUSON )

In<lústria «SCHADECK» Ltda.
IJua 'Coeta'llo Costa, 1122 - Fone 178 - Caixa Postal, 263

..
, Canoinf)as - SC

dos Santce, DI munie.,' no dia 16
de dezembro de 1909, lavrador.
solteiro, domiciliado e residente

n,este, municíPiO'bÍt'lhO
de" Jol1o

.Meuoel Pinheiro Maria Gon-
çalves dos Santos.

Ela, nAtural de te Estado. nae.

cida em Campio doa Santos di
m", no dia 1.0 re fevereiro de
1_9�6, dom�,atica, [801 teira, d�mi�i.

,
"ada e eesidente neste �uolciplO,
filha de Aoton�o Sampaio dOI
Santos e Aona Soares dos Santoa.

cOARCI ALV S BONNETTE,
e «HERClLIA MASSANEIRb».
Ele, natural este Estado, n88:'

cido em Rio ela o, deste município,
no dil. 30 de julho de 1938,
lavrador, soltei o, domiciliado e

residente neste unicípio, filho de
Jorge Alves oon,ette � Maria
RQ8a de Lima,' fslecide..
Ela, Datural e8te Estado, nas.

cida ern Serra reta. deste mUD.,
DO dia 08 de s tembro de 1938,

,

doméstica, solte ra'l domiciliada e

reaidente nest município, filha
de J0110 Maria Mas8aneiro. f81.
e Isabel Hack assaneiro .

•

Major Vieira, 1 de agosto de 1975
.

'

�

«MANOEL

iMÕES»
e «MA,

RIA JULIA .
E LIMA'. Ele,

natural do E tado do Paraqá.
neicido em 'o Negro, Pr., no
dia 29 de d zemhro de ,1914,
lav�ad()r, Ilolterro, �o�iclli�do e

residente nest município, filho de
Ana Vieira da Luz. falecida.

Ela, natura deste'Elltado. nal�
cida em São Bento·se.. DO dia
17 de agosto de 1913, doméstica,
solteira, domfciliada e residente
neste municíqio, filha de Francisco
Antonio

Ferrrira,
falecido e eaa'

torioa Alves e Lima, falecida,
,

I

«JOAO

MIRIA
MOI�ES, e

f

«MARGARl A BURDZIAK"
Ele. Datur 1 deste Estado, DSS'

cido em Puía or, deste município,
no dia 08 d fevereiro de 1954,
lavrador. soltriro. domiciliado e

residente nelite município, filho de
Feancisco

Mo�.�ep, faleCidO, e Ea'
tefaDa Benask. '

-, 'Ela, natural deste Eat�do. nas'

cida em Sena o Lucindo, no dia
15 de meio d ,1956, doméstica,
solteira,' domic'liada e residente
neste muoicípi. filha de Esta·
nislau Burdzia eLidia Krul
Buedziak.

Apresentaram os documentos
exigidoe pelo :

" digo Civil art,
180. S" �'guém ti er conhecimen·
to de existir alg m impedimento
legal, a,CUS8'0 pár finl de direito.

Major Vieira. 'ia de gosto de 1975.

COSTA

Ofic�al do Regis,ro Civil
,

Naval

abre . . ..

mscnçoes
As inscrições ao -concurso de

adálissão ao Colégio Naval es-

-tarão abertas entre 15 de agosto
e l.a de outubro, no comando
do 5.° Distrito Navel, capitallitis
@ deleg&cias' espalhadas nos
Estados do Paraná, Santa Cata
rina e Rio Grande do Sul. Para
o 1.0 ano, os interessados' deve
,rão possuir o ,1,:0 grau completo
ou cursar a 8.a série, e ter
idade inferior ti .. 9 anos, até o

dia 30 de junho de 1976. Para

,

o segundo poderio se eandíde
tsr 08 que -tenham concluído
ou .estejsm concluindo a ],a

. série do 2.0 grau, com idade
inferior a 20 anos, até o dhl 30
d�e junho .)0,próximo �n.o .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORR:EIO-DO NORTE

Centro de Treinamento para Batata Semente

cEng. Agr. Celso ·Freitas de Souza»
\ -

CANOINHAS/SC'
,. I·',

" .

I
'

'

'_ Observações, M�teorôlogicas
de '11/08/75 a 17/08/75'

dCORR�NeIAS ,DIA I DIA DIA DIA DIA o(A' OlA
'll 12 15 14 15 16 17 -

, -- �-- --, --

Temp. Mázo, em De +18 +28 t25 tI2 'UI t22', t18
-- -- I- -- -- -- --'

Temp, Min. e� De tIO t2 +7 +9 tIO +13 t12
-- -- _'-- --,- -- --

Unidade Relativá do Ar 85% 95% 95% 85% 95% 95% 95%
-- -- -- --

--

Pr�cipitaçõ�. Omm Omm Omm Omm Omm Jmm Omm
-

"

EnCarregado' do Posto Meteorológico: IRINEO OS"I, 8REY - Téc. 4grfcola

MM

Agradecimento I
e Convite -Missa

t
Os familiares de

Anita. Damaso Ruthes
\

consternados, agradecem a todos que os confortaram
no doloroso transe que, passaram, por ocasião do
seu falecimento.

Outrossim, convidam parentes e amigos para
a missa de sétimo dia, que será celebrada, em
intenção de' sua alma, amahã, dia 24, às 9:30 horas,
na Igreja Matriz Cristo Rei.

�
\

.Por mais este ato de fé e solidariedade cristã,
agifdece a família enlutada.

IMPRESSOS GERAL
,

\,

'(em' uma 'Ou aiai. eôees)EM
Serviço ,rápido e' perfeito

"

VERDÉ LTDA,IMPRESSORA OURO
l

suavemente

Crá.s a E r i t a

23-06-J975

Notícias d,e,· Papa1nduva
Canal 12 dia 05 em Papanduva
'Ao que tudo indica,
dia cinco de setembro
próximo, estaremos re-

: cebendo a imagem clara
e perfeita do Canal 12
de Cumtíba.. Esteve em

nossa cidade o técnico
responsável pela Insta
ção do material neces
sário para repetição de
imagen e som. Assim
sendo, dentro em pouco
estaremos com nOBSOS

aparelhos receptores de
T V focalizando a ima
gem límpida do 12 de
Çurítíba que tão bons
programas e vasto no

tícíário apresenta a seus espectadores.' Parabéns ao

Sr. Prefeito e demais pessoas que se lnteressaram
de perto pelo acontecido.

Escreveu: (

Esmeraldino M. Almei4a

Hoje início da çonvenc;:ão Regional
.. Hoje terá início em Florianópolis os preparati-
vos para a Convenção Regional do Diretório da
Arena, que irão substituir os integrantes do atual
Diretório Regional do partido Majoritário. De Papan
duva seguiu o Sr. .Atotsto Partala que na qualidade
de Delegado do Diretório Municipal, 'Votará na

.

chapa a ser escolhida durante os trabarhõs espeéíííooa
do Regional. Em nosso Estado a eleição será pacifica,

"

tanto os que vão deixar como os que vão assumir,
são elementos de- alto gabarito social e cultural, o,
que de certa forma muito contribue para a serenídade,
do partido e da segurança nacional visto ser' o

partido da Revolução que salvou, a Pátria de seguir
o caminho incerto e perigoso que' vinha trilhando
antes de 1964. A Pátria espera que cada um cumpra
com seu dever. �

para' cá, segundo disse 'em carta ao deputado João
Divino Dornelles, do MDB de Goiás, o general Hugo
,Abreu, Ministro,Chefe do Gabinete Militar da Presi
dência da República. Falando em, nome do Presidente

( Geisel, em resposta à solicitação (lo deputado goiano;
que pedira ampla anistia aos políticos de bom com
portamento, o general Hugo Abreu acrescentou, que
a medida poderia beneficiar «inúmeros criminosos
culpados por sérios delitos contra a coletividade».
Dornelles lamentou o não atendimento de sua carta
e fez um reparo à informação que recebeu da
Presidência da,República: «não pedi anístía a crimino
sos, mas apenas a políticos a (Gazeta do Povo)

3 DimensÕes de Lobato
>

, ,O escritor oataríneüse Dr. Enéas Athanázio e
DD. Promotor Público da Comarca dê Canoinhas - SC,
acaba de colocar em circulação o seu livro, «3 Di
menções de Lobato». O autor já com um lastro de
publicações de alto gabarito literário, agora com seu

já vitorioso lançamento de «3 Dimenções de Lobato»,
vêm se projetar mais ainda no senárío nacional. Seu
livro cuidadosamente editado, com sua impecável
linha de conhecimentos profundos na parte conden
sada dos comentários enriquece ainda mais a obra.
«3 Dimensões de Lóbato», !lgora ao lado de «6 Peão
Negro», também de sua autoria oferece aos afeitos
da boa leitura momentos de grande 'lazer ampliando
ainda mais os, conhecimentos sobre o imortal 1 Mon
teiro Lobato.' OI colunista agradece o exemplar
enviado, al,mejan,do total sucesso.

"

,
� Promoções Sociais da «Hípica»

A tradicional Sociedade «HípICA», vem de
elaborar o seu ealendárío social para 'este fini de
ano. Seu Presidente sempre atento aos interesses de

',seu quadro soetal, já escolheu as datas dos três
grandes bailes, os quais serão realizados nos seguintes
dias: dia 15 de setembro - Baile da Saudade; dia 25
de outubro - Baile do Ohopp e finalmente' no dia 31
de dezembro - Baile de São Silvestre (tradicional
passagem, de ano). A sede social vem passando por
uma série de inovações e que muito virá beneficiar
seus associados. Assim .sendo estão de parabéns Ôl'l
sócios e visitantes, com tal promoção, fruto de muito

'

esforço e boa vontade do sr. Walmir Lúcio Senna, atuai
presidente da tradícíonal sociedade papanduvense. ,

I,

N
,I

« iVer» e último ano de faculdade
Dia 18 completou mais um ano de existência o

jovem, Cláudio Malakoski, lilho do' casal Antonio
(Idvirges) Malakoski. .Estudante que é da Faculdade
de Cascavel,' cursando o, último ano de Matemática.
Muitas felicidades e prosperidade no porvir são
votos da coluna.

Bizu 'Matinal
Biz,,- do sr, AffonBo Alves de Camargo Netto,

presídente do Banco do Estado do Paraná, em tele. 1

grama enviado ao Jornalista Dino Almeida sobre o
21.° aniversário da coluna: d(ada mais que a eonsa-

� gração da tão atuante coluna, para sentirmos' o ' alto
status, socío-eultural que nos evolve.. Parabéns».

Hospital com, obrês terminadas,
o Hospítal São Sebastião depois' de muito

trabalho, perseverança e muita força de vontade de
um punhado de homens, ve sua luta e seu trabalho
compensado. Criticados por I!lUltOB, elogiados por
outros, a luta continuou e a vitória foi conseguida.
Agora pronto o magestóso edifício, resta receber o

materíal pesado do «Funrural», o qual já foi feito
através de convênio firmado 'com o mesmo e abrir
as portas do Hospital para atender na medída' do
possível toda a' comunidade inclusive os que de
outras localidades aqui víerem a procura de recursos

especializados. Vamos tonnar a corrente daboa vonta
de e de mãos dadas manter nosso' Hospital, que
podemos dizer é uma dádiva que nos deu' o milagroso
«São Sebastião»; o grande Santo e Padroeiro da
nossa Matriz.

\

Aindá repercutindo' 21 -snos

Oontínua ainda chegando à redação da "Gazeta
do Povo, Diário Popular e Canal 12», felicitações pelos
21 anos de jol'jilalismo do famoso colunista social
mais lido do Paraná .: Dino Almeida. São centenas
de telegramas. radiogramas e felicitações. Destacamos
somente dois: fio

, Governador do Paraná; «Nossos
parabéns pelos vinte e um anos de esforços e dedi
cação que coroam de êxitos sua ,brilhante carreira
jornalísticas vg sempre, voltada para o progresâo do
Paraná Pt Jayme Canet Junior Governador do Esta-
do», Do Deputado João Vargas Ferreira de Brasílía.
«Cumprimento prezado amigo e brilhante jornalista vg
seus 2\ anos de eolunístno vg que atuando com a
valorosa éftciência e sabedoria vg serviu todas as

... '

atividades da vida paranaense p� Deputado Federal
João Vargas de Oliveira»;

,

Governo não dá anistia aos punidos
o Governo não cogita, no momento, de qualquer

anistia aos punidos pelos atos institucionais, de 1964

Pa�sareJa da Sociedade
Srta. RIliGINk 8CHADECK. Nossa agenda 80ci8.1

registra para o dia 29 a passagem de niver da srta,
Regína, filha dO casal João (Edíth) Schadeck. As feli-,
citações e recepção acontecerá na residência dos pais.

x x 'x
Dia 31, quem estará festejando idade nova é o

jovem Sildemar, filho do casal Luiz (Lúcia}, Schadeck.
Jovem guarda presente com surpresas e muita alegria.'

Um, Por Sema ria
FAZER O BEM: Não deixes de fazer o bem que

podes; para que possas' suportar o

mal que te fazem. Teu coraçãa
deve ir à frente de.tudo o que tuas mãos querem dar.'

,
\ ,

�.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..-.. .. .. .a_.. .. .. .. .. .'J
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..�."iÍl 'A Loja ME,R�Y SELEME· promove a liquidação de ni
�::i,' eletrodomésticos -:-

. VEJAM ESTAS OFERTA.�_: J�:.!.:�I TE ISORES: Philips, Semp, G E, .Adrniral, M�. Cr$ 1.750,00 tTI
·1·:·1' REF�RIGERAD ���QQsl1J�"�' Brastemp, � a partir de Cr$ 1 890 00 ,::,:'

�::L FOGOES A GÂS E A LENHA: Waltér,M� �r�l, W�IIi!J, Semnier, Brastemp • desde �r$ 570,00 IY:.!:�I E AINDA: EnGeradeir��, _��_; íq!JidifiGadOre�C!rrilWl�ar, Gravadores, Rádios, E!etrolás tTI
iH Tudo para o seu la� preços e condições que só a Loja �HY SELEME pode oferecer. ili

� comyoveSEoLÊMÊinh�ro ãÃ.mãiL_,iõA. .�
1 H "

( " -, I! I... .

·�.��.�uà �aula pereira; 735
•

Fonas 3e5 e 3�6 •• Cano��has ,. .�'C'. FIL�AL: RU� eentràl:.53 - ••

Três B���S - S c.J)�:� , �.__••••�.� _ _. __ _.__ .e
_ _ _._ •••f:

..�
• ••• w. •• ..--.

__ , _.. , .,
.
•• III

, .�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE

-Deputados' •

anlver- \homenageiam
falecimentosário ,'do

J

de
,

Irineu
FLORIANÚPOLIS - O deputado João Corrêa

Bittencourt, da Arena, -ocupou a tribuna da Assembléia
para registrar o - transcurso do primeiro' aniversário da
morte do ex-governador Írineu Bornhausen, tendo. na
oportunidade destacado a 'vida e obra daquele homem
público, «cujos dotes ainda hoje pontificam como exemplos
de dignidade e caráter».

«Permitam-me, senhor' presidente e senhores
deputados, que erga minha voz neste plenário para enal
tecer o' saudoso ex-governador, cujo desaparecimento,
ainda hoje, sensibiliza e consterna a todos os catarinenses,
sentindo o quanto representava aquela figura, autêntica
e pujante», disse o parlamentar, acrescentando: «Há um

ano longe do convívio de, todos nós, a personalidade de
'lrineu Bornhausen não se afastou, pelo contrário perma
nece altiva � intocável, impondo seus ensinamentos e

servindo como a bandeira legítima dos princípios. que,
norteiam os políticos arenistas da atualidade. Na quali
da:ie de amigo, correligionário, e seguidor de, todos os

atos que levaram Santa Catarina a se desenvolver,
cumpre-me prestar esta homenagem Póstuma a lrineu
Bornhausen, o «velho colono», mas que, 'mercê suas
qualidades, penetrou em todas as camadas sociais do Estado,
acabando por chegar ao seu Governo, quando mereceu
consagradora manifestação popular; aceitou com natura
lídade a imposição da maioria dos' catarínenses, se
voltando inteiramente para as realizações que pudessem,
realmente agigantar o crescimento da nossa terra. Sua
passagem pela vida terrena, custou-lhe sacrifícios, luta,
alegrias e até mesmo .tristezas e decepções, mas a tudo
encarou com otimismo, coragem, bravura e desprsendí
mento,

-

pois tinha a marca de um verdadeiro Homem,
consciente e sabedor das suas aspirações e dos seus

propósitos. Todos sabem, que por detrás de' um rosto

simples e humilde estava um caráter forte, poderoso e

intocável».
'

I

, Também o deputado, Celso Ivan da Costa, foi à
tribuna para homenagear postumamente ao. ex-governador.
catarlnense, fazendo uma síntese' de sua participação na

,
ida pública do Estado� O deputado, Celso Costa destacou

o empenho do, sr. Irineu Bornhausen pela pacificação
\ política em Santa Catarina, quando no exercício da

- governança, e posteriormente, já senador, a sua pertiná
cia como chefe civil da Revolução de 64, «contribuindo
inclusive com recursos particulares para levar o movi-

.
, {)-

mento revolucionário 'a todo, o Estado». Referiu-se ainda
ao seu trabalho, posterior" na formação da Aliança
Renovadora Nacioual, «pela junção das forças, vivas
políticas da política catarinensé», bem como ao seu gesto
de renúncia à participação na vida política estadual, em '

nome da renovação político-partidária. Terminando seu

pronunciamento, o parlamentar citou as .. palavras de
Jorge Lacerda, quando este recebeu O Governo das mãos'
de Irineu Bornhausen,' em 31 de janeiro de 1956: «Ainda
que me faltasse a lição dos nossos antepassados na'

grandeza dramática da sue bravura em afrontar as

agrestias do meio; ainda que me faltasse o esforço dos
'humildes procurando contornar as naturais dificuldades
que o Circundam, bastar-me-ía.vo exemplo de Vossa
Excelência, a coragem, a pertinácia, a tenacidade -com

que enfrentou e venceu os inumeráveis, escolhos da vida
, \

pública, realizando uma' obra que fixará G nome de
Vossa Excelência na perene gratidão dos catarinenses.

f
'

_«Ao receber a alta investidura deste cargo, sei

que sucedo a 'Vossa Excelência, mas que dificilmente
poderei substituí-lo. É que Vossa Excelência, pelo seu

equilíbrio, pelo censo de justiça, qúe lhe é' inato" pela
clara intuição dos problemas administrativos, projetou'_se
no cenário nacional como perfeito estadista, conquistandoI
para o nosso Estado um l�gar de justo relevo na

Federação Bra,sileira.»

Deixando o Governo. Irineu Bornhausen viajou
para a Europa, «para que minha presença no Estado
não cri�sse eventuais e�baraços p/ara o meu sucessor».
Em 1958, voltou a disputar cargo eletivo, candidatando
se a senador, num pleito' a que concorriam também
Atílio Fontana, pelo PSD, e Doutel de Andrade, pela
UDN, para o provimento de duas cadeiras. Elegeram-se
Irineu e Fontana. Aliás nesta mesma eleição, lançado
candidato a depútad9 federal' pelo Sul do Estado també,m
foi eleito para a Câmara, optando porém pelo, Senado.'

Côrte

Acham-se e meu Cartórfo,
para serem pr estados por falta
de 'pagament, os seguintes
Titulos:

'

o 1443/21, de Cr$
a em 14-07-1975;

Devedor: nificadora Santo
Antonio Ltd .; Credor: Indústria
de Máquina para Panificação
Lísbôa Ltd

Duplicat n.? 1.667, de o-s
250,00, ve cldà em 12-07-1975;
Devedor: ílson Watzko; Cre
dor: Casa rlando Ltda.

Titulo n, 11, pr@staçã,o, de
Cr$ 793,eO, encíde em 19-6-75;
Credor: BE ';'Financeiras SIA.
Por não er sido possível

encontrar os referidos devedo
res, 03 inti o para pagar as

importâncias mencionadas nos

referidos Tit los, ou dar as ra

zões porque ão o fazem, e, na
falta do pag mento notífíeo-os
do competent protesto.

Canoinhas,20 é agosto de 1975.

AGENOR IIEIRA CORTE,
,

2.° abeüão

CERTl ICADO
EXTR I, VIADO
Carvalho & Gomes, Ltda,
declara que extraviou o

Certificado d, Propriedade,
n." 239847, do caminhão
Mercedez-Ben, ano 1968,
placa DA-061 .

O mesmo fica sem efeito
por haver requerido 2;a via.

Registro -Civil

s.�t;� !,:��t� �.C;i.
vão de Paz e Ofi1sf do Registro
Civil do muni de Major
Vieira, Comllr de Calnoioh8s,
Estado de Sa a Ca�arina.
Faz saber q e pretendem casar I

MARCINIAKI» e

«ALBINA OBCZÁK:.
I '

Ele, oatur deste Estado. nascido
em Rio Li o. deste município, no

d;a 24 de' sneieo de 1950, lavra
dor, sclte ro, dom. e rea. neste

município . filho de Ce§á�io Mar
cioiaki e e Helena Marciniaki.
Ela, n� ural .deste Estado, oas.

cida em ia Novo, deste muni
cípio, no ia 27 de novembro de
1949, do. éstica, solteira. domi
ciliada e .r sidente neste município,
filha de E tsnisleu Sobczak e de
Maria B8 ankievicz Sobcssk.

Major Vjeir • 18de agosto de 1975

AMM» 'e «ZENIL
EK»
este Elitado, nascido

em CaDoioh no dia 2 de junho
de 1951, ope ário, solteiro, res. e

domiciliado, m Canoinhss, filho
de Edmundo Tramm e de Maria
Drailka Tra
Ela, natural
nesta cidade f) dia 17 de maio
de 1956, d�m atica, lolteira, �e!l.
e domiciliada esta cidade, filha
de Zigmoot U �nek falrcido e. de
Sehila Niespod inski Urhanek.

Apreeentara OI 'ds)cumentos
exigido! pelo €6digo Civil art.
laO. Se álgué ,tiver conhecimen
to de existir algum impedimento
legal, acuse-o para fiol de "direito•.

Major Vieira, O de agosto de 1975.
,

SEBASTIÃO GREIN COSTA
.

Oficial do RegiBtrQ Civil

Recebemos e agradecemos
a seguinte comunicação

Honra-nos comunicàr a V. S. que, em 13 de julho
do corrente ano, quando da realização da Convenção
Municipal do Movimento Democrâtico �rasileiro. o Di�
ret6rio ficou assim con.,tituido:
MEMBROS - Antonio Souza Costa. Alcyr Woitexen, Ezilton Budant, Juvell.

tino Vieira, Onélio Wisniewski, José, Lucas Filho, José Joã.
Klempon8, Clementino E. Pieczarka, Guido José ruck, - Pedro Vieira, Vicente
Dambr08ki, Waldemiro Andrade, Boleslau Kwicien, Lauro Müller, Alia0!
Pereira, Rodolfo WoUI Neto, Orlando Müller, João Collodel, João Gonçalves
Netto, Walmor Astrogildo Furtado e Dr. Haroldo Ferreira.
SUPLENTES - Euelides Woitexen, Hermes Gut�ervil, Miguel Markiv, Ubaldo

Padilha dà Silva, Ildefonso Finta, Guido Henning, Carlos Waguer.
DELEGADOS .:. Dr. Haroldo Ferreira, Neri Sardã, Dr. Moacir Budant.
'SUPLENTES DE DELEGADOS ..,.. Acácio Pereira, Ieda' LúCia Pereira e

,Francillco Vital Pereira.

Comunicamos. outrossim, que a Comissão Executiva,
elei ta pelo Diret6r.io � compõe - se dos seguintes membros:

, Presidente • Antonio So�za COllta; Vice.Presidente - Dr•.Haroldo Ferreira;
Secretário - José Lucas Filho; Tesoureiro - João Conçãlve8 Netto.

Sem outro particular. apresentamos nossas saudações
Antonio Souza Costa José Lúcas, Filho

Presidente Secretário

Tabelionato Paula S.
"

1=\0'11
'

. E"c:am� C.rtó·
.

à Rua Vidal Remos, edífícíc
do Forum, para s�rem '�test os os seguíntes ,titulos:

DP n.? 4968'E '-
' 1t0cto. 17.07.75 - valor Cr$ 692,00

(seiscentos noventa e doi énJzeiros), emitida por Tokarski I &
Cia. Ltda., cf AILl'O�L.ARTIOt" RESTES.

DP n.? 083 J :vencto. 19.07.75 �� or Cr$ 340,00 (trezentos
e quarenta cruzeiroj-f. emitida, por Renovado" '�e Pneus 3, E!ltrelas
Ltua., cf GIOVANf D:AMBROSI. '" .'

,

nã tér sido possível encontrar OI r. eridos respon
sáveís, resente 08 intimo para no prazo de três (3) dias
úteis a co

.

r da publicação deste jornal, virem pagar ou dar
as razões or que não .0 fazem, e, ao mesmo tempo, no caso de

endida esta intimação os ncttfícc do competente protesto.
I

Canoinhas, 21 de agosto de Í975.

TABELIONATO PAULA S. CARV-ALHO

Socie�a�e Civil \ �e Hem
, '

Estar familiar no' ·8rasil
A Constituição do novo Estado do Rio de Janeiro pro

mulgada dia 23 de
-

julho próximõ passado, ao se rderir �o
campo da Saúde, diz que o «Estado prestará assistência �édics
e social gratuita 80S' que não disponham de recursos, dá ,especiál
atenção à prevenção de scídentes, à restrição do fumo e do
álcool ê também ao Planejamento Familiar.-

Comentando esta nova disposição, a primeira no :er,asil
neste sentido,' o Prof, Walter Rodrigues, dá Universidade Federal
do Rio de Jsneiro, assegurou que o Planejamento Familiar, até

.pouco tempo controvertido e omitida nos textos .ínstitucíonaís,
agora' P$SSOU a ganhar uma nova comotacão dentro do Pais.
Disse ele que «proporcionar a todas as famílías meio eficaz de

regulação da prole é dar-lhes' condições concretas de' exercício
de um direito que, Das condições, bto-scciaís de .hoje, todos os

códigos ético- religiosos lhe reconhecem».

Acrescentou que atualmente não há mais nada em nossa
. legislação que impeça o Governo de baíxer porta1.ia no sentido
1e ampliar' 08 serviços da Previdência Social ao Planejamento
Familiar, de sorte que, cem todos os postos de atendimento do

INPS, ao lado de todos demais serviços' médicos" h&ja também
este' de aconselhamento para o exercício concreto da paternidade
responsáveb:

'

"-

Asseverou ainda Walter Rodrigues que o Planejamento
Familiar p8SS�U a ganhar uma cono'tação de dt'fmitiva consagra
ção, na Conferência Mundial de População, realizada em agosto
de 1974 na capital da Romênia, Bucareste. Na ocasião, o Brasil,
através de s@u �@presel)tante. se pronunciou\oficialmente favorá·
vel ao Planejamento Familiar. Também ,no II PND, foi definido
como inst�umento de saúde pública e atividade de desenvolvi
mento social e econômico.

/

O Professor, que é Secretário-Executivo da Sociedade
Civil de Bem-Estar Familiar no Brasil, afirmou que se entende

hoje por PlanejalI)ento Familiar um conjunto qe, medidas
informativas, educativas: médicas, para-médicos destinadas 8 por
todas as famílias de uma determioada 'sociedade, indepeodente
mente de. seus recu'rsos culturais e financeiros, em condições de

regular .a 'prole.' «O que se visa, pois, não é diretamente a redu

ção da natalidade e sim o bem-estar da família» fio�lizou.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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No Departamento de Veículos Usados
de Miguel Prôcopiak COlIJércio de
Veículos

-

Ltda.,
.

você Dcontrará .

para pronta ent,: ega:
Marca

Opala S TD
Opala 4 portas
Pick.up Cheorolet e,IO
Pick.•up Cheorolet C.15
Pick-up Cheorolet C-15
Ford -F.350
Ru,a14x4
Corcel CouPI Luxo
Brasília

Ano

1971
1972
1972
1972
1969
1973
_1973
19,5
'1974

MIGUE� PROCOPIAK C.QM. DE 'VEíCULOS lTDA.
Concessionário Gener. I

.

Motor. do Brasil S. I.

Rtia Major Vieira, 289

Canoinhas -:- Santa Catarina

QRAÇAO AO
DIVINO

.

ESPI
RITO SANTO'
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I I.a lIarec:bal F1orla.o. si. (.0/ ado d. oli,;•• José Bololo) .1
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Dra� Zoé .Walkyria. ·Natividade Seleme
Cll'urglã Dentista
f: I C 005589,59/DEP

CHale8 dentária de senhoras e cri�nç8s.
lO .,

Especialização em Od�r�opt!diatr.a.
Hora marcada

Prap La_ Miiller, 494 -_ FODty369

00 comraízesnaterra.
.
Um Banco no qual você pode

'.
confiar porque está fortemente enraizado em Santa

Catarina. Um Banco que nasceu, cresceu e produziu seus frutos.

aqui, Financiando ê promovendo o progresso de Santa Catarina..

O BESC está com suas raízes plantadas aqui e é aqui que ele

-\'�.produz e colhe seus frutos para redistribu f-los.aos
.

catarinenses, O BESC espera que você pense como ele.

BESC, um Banco da terra.

Espírito Santo, você que
me esclarece tudo, que ilumi-

I
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 todos os

.

instantes de minha vida está
comigo, eu quero, neste curto

diálogo, agradecer-lhe por tu
do e confirmar mais uma vez

que eu nunca quero me sepa»
Ter de ooce, por maior que
seja a ilusão material não
ser� o mínimo da vontade que
sinto de um dia estar com

você e todos os meus irmãos
na stôr!a perpétua.

.

Obrigado, mais uma vez.

(A pessoa deverá fazer es=,
sa oroção i d dias seguidos,
sem fazer o pedido. Dentro
de J dias selá alcenpada a

zraoa, por s mais difícil que
seja. Publicar assim que re-

ceber a g,aça),
.

(Publicada por ter recebido
urna glil�a.)'

UMA DEVOrA

�BESC . .' .

.:a Banco do Estado de Santa Cata,n�SÃ

/

\
I
I

I

-,

ANIVEHSA
RIANTES'

o DA SEMANA-
Dia 23 .: os jovens: Claucio
João das Chagas e Màrcelino
Frederico Fedalto.

\

Dia 24 • � sra, Olga Maria
estr. do sr. Mário Ferrareei;
a srta. Lelia de Lurdes de
Carvalho.

Dia 25 • o sr. lacob Seleme;
a srta. Claudete Hoflmam; o

menino Luiz Murilo filho do
sr, Sitoino de Lucca,

)

Dia 26· a sra. Erna esp.
dó sr. Willy Gorselte; o jo
vem 'José .4dilson Szczygiel.

Dia 27 - as srtas. Mergaretb
e Marilene Boro (gêmeas); o

[ouem Cêeer Duarte Nas
cimento.

Dia 28 - a sra: Marise Eli
sabet

. esp. do sr. Mário Wiese;.
O sr. Heriberto Plothow; O jo- .

vem Ignomar Roberto Todt.

Dia .29 � a sra. Ermenilda
esp. do sr. Evaldo Plothow;
.' srta. 'Nelly R.!inert; o sr.
Gustavo Prübe.

/-

Desejamos a todos milhões
de telicidades .

. CERTIFICADO
.EXTRAVIADO
UMEICHI SCHIMOGUlRI, declara

.

que extraviou 8 Certificado do
veiculo Oaminhão Chevrolet, ano

74, côr vermelho, Chassi número.
CG83DBR04351R, placa DA 1048.

O mesmo fica sem efeito por
haver requerido 2.· via. Ix

�;;':/.�O,]�:t
Material esc'oJar e de

escritório voei encon

tra na loja da
I'

Impressor, Ouro Verde
o "
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Ano XXIX

ESPARSAS
égua de nossa 'cidade, para o

dia 12 de setembro próximo,
quando da visita do Governe
dor Antonio Carlos Konder Reis.

\
x x X

O sr. Edson Nagano instalando
uma gr8n::i� e moderna granja
de suínos em São João dos

Cavalheiros, no vizinho muni

cípio de Três Barras.

x x x

Amanhã" em I Florianópolis, a

Convenção Regionsl da Aliança
Renovadora Nacional - ARENA,
quando ali "estarão os n0890S

Delegados, Dr. Saulo' Carvalho,
Benedito Th. .de Carvalho Ne tto
e' Miguel F. Proeopíek - �ikeir

x x x

A AREPE eseuraíone hoje à
Mafra, sflm de medir forças,
em várias modalidades esporti
vas, com a equipe de Bestínhos,
grupo Pereira, daquela cidade.

Regressou da, Europa, onde
permaneceu por 4 meses, vist
tando vários países, principal.
mente a Alemanha, o sr, João
Wunderlich, credenciado em
sua viagem para divulgação do
nosso município e oferecendo
nossos incentivos para instalação
de indústrias, missão qUe
cumpriu • contento, já h�vendb
demarches a respeito.

,x ,x x
'

Foi inaugurado ontem, às 14
horas, o suntuoso edifício, sede
própria do INPS, com apre.
sença de várias autoridades
locais e da re!ferida autarquia.

x x x
\

Segundo Informes, oBRA.
DESCO está interessado em

importante ponto comercial da
cidade; para a eonstrueão de
uma nova e grande agência.

Os srs. Silvio Alfredo Mayer
e Hugo Antonio, Peixoto pas
saram o último fim de semana

em Caacavel, com esticada em

Fóz do .Iguacú e Paraguai.
x x

Esteve sábado
x

último
\

Curso de Psicologia
Aplica,da

Realizar-se-á nos salões da S.B.O, desta cidade, nos
dias 13, 14 e 15 de setembro p"óximo, o Curso de Psicologia
APlicada - ramo da psicologia que se dedica às investigações
mais Práticas que teóricas, tendo em vista ti aplicação que
terão os princípios psicológicos em

j

qualquer campo da
atividade humana, principalmente a educação.

E mais uma promoção da AP.P. do Colégio Sagrado
Coração de Jesus. "

"

"

Vamos prestigiar!

em

nossa cidade, a serviço, o en

genheiro dr. José' Hulse, Diretor
Técnico da ERUSC.

x ,x x

O Governo do Estado, através
da, Secretarta dos Transportes;
em convênio com a Prefetturs
de Três Barras, vai dar inicio,
de imediato, ao calçamento do
trecho da ponte do rio Canoi
nhas até a' firma Musai, com a

necessária calçada aos pedestres.
x x x '-

O engenheiro dr. Germano

iIE� /

Shossing, da

�CA,S_AN.' anunc,
íou

em Mafra, & inauguração do
serviço de ebestecímeuto de

CACHIMBO
Teles Pires. São "mais lO-km que em I hora
percorremos.

Fínálmsnte, depois de 3 <iias, 3 noites e

2 horas estávamos no destino. Até a tarde tí
nhamos montado o acampamento.

Descidos os 4 botes na água, começavà a

pescerla. Foram peseaâos 3 jaús, 1 pintado, 2
,trairas e 1 peixe cachorro. Dia 8 dia as pesca
rias eram melhores, pois descobrimos novos

poços, outras corredeiraa. Pescamos também no

Rio Nhandu, onde dá muita traira. Num saleiro
do mesmo rio duas vezes vimos' anta de dia;

, ali -matámos 1 veado grande e muita» [aeuttngss.

Começou a esfriar, então era hora de caçar.
Uma turma, com dois botes e dois eschorros
ia ficar dois dias numa Ilha à 40 km, no Rio
Peixoto Azevedo. Na soltada dos cachorros
vieram I dois veados para a água e facilmente
abatidos. No inato seguidamente se escutavam

tiros; no entardecer; voltando ao aeempamento,
a caçe era abundante: 6 mutus, 8 ]acutingas,
,5 tatetos, ,2 macucos,-somando os 2 veados' era
boa 8 caçada.

Começava a anoitecer. Já há temp_o no

távamos a falta de 'um companheiro; soltamos

foguetes e, então ouvimos muito longe, mato 8

dentro, a r!!sposta - 2 tiros seguidos. Preps
rados com fações' e lanterna� 08 dois melhores
mateiros foram buscar o companheiro que, com
uma enorme fogueira _

a par de uma grande
árvore aguardava e contentes voltaram 80

acampamento. Só um cachorro, voltou, a, noite
inteira escutávemos o urro da onça.' Ficamos o

dia inteiro procurando o cachorro mas'mem
sina,l; matamos mais jacutingas e 2 �utuns.

Bofafogo 4 X Palmeiras 1
Num jogo' tecnicamente fraco, mas que valeu pelo espi

rita de luta de ambas as equipes, jogaram domingo, no Municipal�
pela Chave A do Campeonato da LEC, Botafogo e Palmeiras.

Com Si.yio brecando bem as descidas palmeirense no

me.� de campo e Allage aproveitando bem as oportunidades
8urglda�, o Botsfogo. chegou fácil a vitória." Rogério, 80S 2 mínu
toa de Jogo, marcou o, gol do Palmeiras e Allage, aos 23' e 39'
do 1.0 tempo, para o Botafogo; Mass8neiro, aos 14' 'do 2.0, tempo
fez o tereeiro e' outra vez Allsge, 80S 2&', encerrou a goleada
botafoguense, que teve renda de Cr$ 430,00.

,

Saída: dia 10-7-75. Regresso: 29-7,-75. Des
tino: Barra do Rio Peixoto - Azevedo _ com o

Teles Pires.

Componentes: Fischer, Hamílton, Baymun
do, Roberto, Lütke, Brehmer, Adolfo, Milton,
Lüizinho, Pazda, Mü!maon e MauI.

'

\
!

'

Os preparativos começam com antecedência
de 90 dias. Construção de 2 grandes botes
de 10 metros de comprimento e �, menores.

Os dias demoram a passar, muitas noites de
tnsônía }e�brando da viajem, fazendo planos.

A tarde, na roda de aperitivos comentando
aventures pasaadas, mas finalmente \ chega: o

dia. 'Grandes, volumes de tralha, motores, friz88,
geradores, barracas, material de pesca e caça,
tambores de gasolina, mantimentos e um cem

números de' coisas vai, se ajuntando. Começa
a hora de carregar. Um csminhão mercedes

especialmente preparado com tolda alta de
frente transparente,' em cima, comodamente,
sentados ou deitados com lugar para 8 pessoas.
São 10:30 da manhã, .inicia 11 viagem de 2.580
km,' atravessando, todo o Estado do Paraná,
"Sudoeste de São Paulo, entrando

.

em Mato
Grosso' pela Ponte Mauricio Jobert.. de ,2.550
metros sobre o Rio Paraná.

Três Barras 2 x Santa Cruz O
Pela, Chave B. em Três Barras, numa partida bastante

indisciplinada e com muitas expulsões, o Três Barras venceu o
Santa Cruz por 2 a O, com gols de Ovande, 'aos' 38" da 1.8 fase
e de- Valdir, ,80S ,20' da 2.8• A renda foi de Cr$ 385,00.

,x' x x
, Em prosseguimento, teremos
.ílhave A, Bela Vista e 3 Estrelas

�árl;8s, Rigésa x Cancinhs8.
x x x ,x x

, Uma' comíssão composta pelos srs. : Guilherme Prust,
Orestes Golanovski,

.

Ten.. CeI. Edson Corrêa e Achiles Santos
Silva, comanda a construção da arquibancada no Municipal, cujos
trabalhos já foram iniciados. <'

x x x x x

Atenção para o programa erd comemoraçao ao Jubi
leu de Prata da LE'C, dia 7 de setembro, no cDi�ão:t:
14,00 horas: FUTEBOL FEM�NJNO

Colégio Estadual. Santa Cruz x - Colégio "
CómerciaI

15,30 horas: SENSACIONAL JOGO ENTRE:
, "

, Seleçlo ,da - LEC I Caxias de 1.lnlilIe
Também serão sorteados 5 ingressos, com direito aos portadores'
de ir a Curitiba assistir a partida entre Ocrítíbe e Corintians,
pela Copa Brasil, no dia 14 de setembro, c)om todas' as despesas
pagas pela Liga Esportiva Canoínhense.

.
'

x x

amaDhã no Municipal, pela'
e pela Chave B, 'em' Três

,

Já começa a clarear o dia, vê-sei as cha

padas cobertas de cerrado li vista continua
assim centenas de km sem' se alterar. A estrada
no começai segue em rumo O�ate sempre em

línha reta atê o entroncamento de Ponta Porã,
onde entãovíea para o Norte. Logo encontramo.
o Paulinho com seus companheiros que vinham '

regressando da Pantanal de Aquidauana após
feliz caçada. Foram aqueles abraçoa e spôs
breve' papo seguimos viagem. Tocamos o dia
inteiro e a noite inteira amenhecendo em

Cuiabá. Com breve parada para abastecimento
de gelo, (50 barras). Agoira termina o asfalto
mas a estrada é razoavelmente boa, Incemo
dando só o calor e a poeira, ao meio dia

chegamos no início da Cuisbá Santarém. Atra
vessamos o Rio Arinos, Rio Verde e o T�lu
'Pires: Adiante a 500 km de' Cuiabá fica a

Sinop .. a direita 40 km para o. interior a Cidade
Vera. 1!: impressionante o desenvolvimento da

Sínop, nós que psesemos ai há 3 anoa segutdos,
6 cidade marcha a passos larços.

Agora d panorama já é outro, alta mata
cerca à estrada sobressaindo-se as castanheiras.
90 km .adiante, já tarde da noite, chegamos no

Restaurante Schambalah, inaugurado a poucos
diss. São catarínenses do extremo oeste que
estão ali instalados num ambiente de primeira,
a gsnte esquece onde está se não fossem as'

paredes cobertas com couro de jacarés, onça
pintada, tatetos, jibóias, veados e sucurls.

Após boa janta e mais umas cervejas ge
ladas, resolvemos tocar até o Posto do Exército

para dormir. De manhã, fomo! informador. que
8 estrada do Projeto Aripuanã já alcançara o

Rio Tele� Pires. São mais 90 km. Em 2 horas
chegamos no acampament.o da INDECO (Inte
gração Desenvolvimento e Colonizaçãe). Ali tem
campo de pouso para pequenos aviões, vê-se
o Rio Teles Pires com largura de 300 metros,
água fiZuI clara e muitas ilhas em direção norte

para depois, junto cóm o' Ju�uena, formar o

Ta1)ajós que desagua no Amazonas. Achamos
por bem acampar na Barra do Peixoto com o'

, ,

,

A tarde descemos o fio de volta ao acamo

pamento central.. Os passarinhos forem fritos e

postos em latas com banha, dos tatr:tos ê veados
fizemos Iinguíçe. A pesca toda noite eumentavs,
dos menores faziamos charque, os grandes eram

amarrados no 'barranco. Num poço do Teles
Pires, abaixo da Barra do Nhandu, tentamos
pescar píraíbas grandes. Já, tínhamos no bote
4 de mais de 30 kg, quando de repente o bote
estremeceu: era a -ptraíba que ferrou, levaodo
a Iínha j-io acima. Eramos 3 no bote, peg�mo8

,r todos n,a linha-200 para aguentar a bicha; deu

pera segurar, mas ela deu outro giro riQ abaixo
e nós recolhendo a. Unha rapidamente veio o

impacto � a linha estourou, ,E assim em pesca
,ria, peixe grande mesmo sempre escapa. Já
tínhamos muitos peixes amarrados - píraíbes,
jaús, pintado fi trairaa.

" ,
- No acampamento, todas as manhãs n8

hora do chimarrão,' passava um bando de pe
quenos macacos com aquela algazarra, 'asso
biando, fazendo caretas e \ ficávamos olhando
eles de galho em galho iam matu a dentro.

O menú era variado: pernil de veado,
!!8nja' de jacutings, ta teto n8 caçarola, caldo de

peixe, peixes fritos, tracejá ,frito com, boa sala
da de palmito; colhido ali mesmo. A caçada de

passarinho t010 ,dia rendia, um companhei:o,
numa tarde abateu 9 jacutingas.

Combinamos subir o Peixoto até a Barra
do Braço Norte. Apro,ntámo",nos ein 9 compa
nheiros, 3 barcos, bastante gasolina, pois pelos

x x x x x

o importante é competir e não vencer

�----------------------,---,

CINE .

JUBILEU
" '

sucessoso I lançador de
H9JI:, dia 23 • às 20,15 hor.,. - um super pI: rama duplo

I 1. FILME:

Punhos de Ferro contr:
2. F,ILH&:

UMA, PISTOL RINGO
I

.H.lNBÃ, dia 24 • em ma' ê às 14,00 horas
, ,

Uma Pis ala para Ringo
graudiosas llessões: às 19,15 ,e 21,15 horas

filme policial com Stev� Mac Queu

IMPLACAvEISo
Este fi e reprilla 2a. � 3a. feira às 20,15 horas

'-'--I--�----------------_I (continua no pró_xittZo número)
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