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Regional ismo
Enéas Atf)aná::i!.io

Alguns críticos literários, entre os. quais se

alinham Francisco Miguel de Moura e Homero Silveira,
não aceitam o regíonalísmo, em literatura, em especial
o eeoronelfsmo s retratado na ficção nacional.

---

Em que pese a .autoridade desses estudiosos,
essa posição não faz sentido. Ou a literatura reflete

as realidades sociais subjacentes, erribora-transcendendo
delas, ou passa a constituir-se numa criação etérea só

atingível por uma pequena elite ultra-intelectualizada.

O e eoronelísmo» é um fenômeno social que não

pode ser negado, a menos que nossa atitude seja a de'
fechar os olhos diante de uma realidade que nos' desa

grade por este ou aquele motivo. E assim como a

literatura de todos os tempos e de todos os povos
retratou e retrata fatos sociais, forçosamente há' de

retratá-lo, no Brasil, com as variações próprias de uma

região e de outra, num Pais i,menso como o nosso.

Pelo fato apenas de terem sido regionalistas·
não vamos negar a contribuição de um Simões Lopes
Neto, de um Valdomiro Silveira, ou, em nosso Estado,
de

-

um Tito Costa ou um Guido Wilmar Sassí. Se cada.
um deles usou como palco uma determínada região, com
características próprias, com seus' costumes, lingua e

alimentação, veío registrar aspectos que podem ser co

nhecidos aqui, mas que serão inteiramente novos acolá.

O homem moderno, é bom que se recorde, é
vitima de um achatamento provocado' pela televisão. e
pela imprensa, que o conduz a agir e pensar «come

todo. o mundo», raspando &S arestas de sua personali
dade. O homem interiorano _:_ como de resto o "coro-'
nel> - ainda mantêm traços personalíssimos e incon
fundíveis que fazem de cada um uma determinada

pessoa, muito diferente do vizinho, cada um mantendo

suas crenças, inclinações, convicções e até superstições,
dando-lhe algo de originalidade. E isso precisa ser
registrado antes que desapareça, para que, no futuro,
se possa entender a formação de .uma raça em cons

trução. Nenhum outro veículo existe de melhor para
isso que a literatura. '

É evidente que o regionalismo, bem' entendido,
não visa criar ou apontar disparidades desintegradoras
ou nocivas. «O regionalismo, visto por este ângulo -

escreveu Alvir Riesemberg - não significa vesgueíra
patriótica, porque se prende fortemente ao complexo
nacional, como um fio' de colorido próprio daquele
tecido de culturas de que falava João Ribeiro.»

SESI e a

Operário
campanha
Padrão

o

Participam da campanha deste ano as firmas: Empre
sa Industrial e Comercial FUCK S. A. e Esquadrias São
José Ltda., pela ordem. são os seguintes seus representantes:
sr. Wilidim� Ferreira Padílha e sr. Miguel Gogola.

Devemos ressaltar a colaboração e entusiasmo de
nossos empresários por ecasião da Campanha que se repete
anualmente, os quais tudo fazem para apresentar seus me

lhores eandídatos, prova concreta do interesse e do signifi
cado do concurso, que abrange todos os municípios do Estado.

A finalidade da campanha, é premiar aqueles que,
pela sua constante dedicação ao trabalho, sssíduídade, índíce
elevado de companheirismo, marcantes dotes-morais, espíri
to de unidade familiar, e tudo. mais relacionado com a co

munidade e a Pátria, tornaram-se merecedores do renheci
mento público através desta campanha de âmbito nacional.

Por todo o Brasil, esse concurso está, despertando,
como nos anos anteriores, um grande interesse. Onde quer
que esteja sendo feita a campanha, a afluência de candida

tos, apresentados pelas empresas, é notável. E a continuação
, 'dessa feliz iniciativa do SESI se firma no êxito já plenamente
consolidado, dentro dos objetivos que a inspiraram.

SERVICO
t

MILITAR
A classe .de 1975 está sendo convocada para a

prestação do Serviço Militar.

Os jovens residentes no município de Canoinhaa
SC, deverão apresentar-se na Junta de Serviço Militar

desta cidade entre os dias 2 a 8 de setembro 75 para
serem inspecionados e selecionados.

Aqueles que não se apresentarem até aquela data

serão. considerados refratários, e como tal ficarão sujeitos
às multas previstas nos art n.os 176 e 178 do. Regula
mento da Lei do Serviço Militar. DESENVOLVIMENTO
e SEGURANÇA: BEM ESTAR DA COLETIVIDADE.
«13.a Delegacia do Serviço Militar»
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Diretor: Rubens Ribeiro da Silva
CAIXA POSTAL, 2 - FONE, 128 - CIRCULA AOS SABADOS

Arol�o cum�re: cem mil �ara o Hos�ital
o Hospital Santa Cruz jâ

recebeu do Ministério da

Educação fi Cu! tura os cem

mil cruzeiros que o Depu
tado Aroldo Carvalho des
tinou de sua cota pessoal
no Orçamento da União para
1975.

Ano passado. ano eleit'o
r al , o nosso representante
na Câmara poderia ter pul
verizado entre as entida

des de todo o Estado.
á

cota .de subvenções que lhe
cabe distribuir. visando

puramente seus interesses
nas eleições. Contudo.
sentindo o grande problema

,

por que passava o Hospi tal
Santa Cruz •. quase à falên
cia. Aroldo Ca�valho des
tinou a maior parte de sua

cota àquela'Entidade. Afi
nal. Canoinhas precisava
de seu hospital e Aroldo

sempre se fez presente nos

problemas de sua te�ra
natal.

O Sr. Inocente' Tokars
ki dinâmico Presidente do

Hospi tal. e os seus dignos
companheiros de Diretoria.
agora já dispõe dos recur

sos que permi tirão a total

recuperação daquela Enti
dade.'

Podemos informar ainda.
que não ficaram nisso as

providências do. Deputado

Ag�adecimen
to ao nosso

.. .

semenene

Florianópolis. em 22
de agosto de 1975

Senhor Diretor.

Recém terminada. com

pleno ê�ito a Campanha de

Vacinação contra a Menin

gi te Meningocóciga. em

nome da Comissão e no meu

pr õpr í,o •. venho agradecer
a es�e Orgão de I.prensa.
pela maneira brilhante com

que se houve naquela oca

sião. mostrando ser efi
ciente instrumento de

'orientação' e motivação da
comunidade catarinense.

O resultado alcançado
devemos em grande parte a.

coláboração desse jornal.
evidenciando desta manei
ra o seu interesse em prol
da Saúde Pública. o que
justifica a nossa admira

ção e reconhecimento;

Na oportunidade apresen
tamos protestos de elevada

estima. consideração.

TEOBALDO VErGA PICANÇO
Presidente da Comissão

N.O avulso o-s 1,20

I antar que é intenção do
Deputado Aroldo Carvalho
ooncent rar recursos no ano

que 'vem nca Hospitais de

Major Vieira e de Papan
duva. também carentes de

recursos substanciais que
os viabilizem a um bo�
funcionamento.

Aroldo Carvalho em favor
dos seus conterrâneos ..

po
í

s vem desenvolvendo
gestões junto ao Sr. Go-'
vernador Antonio Carlos
Konder Reis no sentido de

conseguir a doação de um

moderno e potente aparelho
de Raio X para o Hospi tal
Santa. Cruz.

.
.

,

Outrossim. podemos adi- AROLDO CUMPRE!

Dezessete laboratórios
escolaspara ..equipar

de segundo grau
Palhoça,26 Com o objetivo de equipar escolas de 2.° grau
para as disciplinas de educação geral, na área de ciências
físicas e biológicas, em etapa realizada no governo Konder
Reis. o Secretário Ribas Júnior, da educação,' entregou
dia 25, no' Colégio Normal Ivo Silveira, de Palhoça, 17
laboratórios que tiveram um custo de um milhão, 362
mil cruzeiros e 70 centavos e que se destinam a diver
sas unidades escolares dó estado.

A fonte de recursos para a aquisição desses labo
ratórios é o Orçamento Plurianual de \Inve.stimentos· e

cada laboratório custou mais de 72 mil cruzeiros.

A entrega, oficializada· pelo Secretário Salomão
Ribas Júnior, às 15h estiveram presentes os diretores
dos colégios contemplados, que são: �Colégio Normal Rui

Barbosa, de Timbó; COLÉGIO SANTA CRUZ, de CA

NOINHAS;' Conjunto Educacional Almirante Lamego, de

Laguna; Colégio Bom Pastor, de Chapecó; Escola de 2.0
Grau Sedes Sapiaentie, de Fraiburgo; Colégio Normal

Deputado Nilton Kuker, de Itajaí; Colégio Normal São
José. de Concórdia; Colégio Normal Ivo Silveira, de Pa

lhoça; Colégio Estádual Cid Gonzaga, de Porto União;
Colégio Estadual Dom Orlando Dottí, de Caçador; Colégio
Normal Teresa Cascaes, de Orleães; Colégio Estadual
Barão de Antonina, de Mafra; Conjunto Educacional Se-

I

bastião Toledo dos Santos, de Criciuma; Colégio Secun-

dárío Casemiro de Abreu, de Curitibanos; Centro Educa
cional .Vídal Ramos Júnior, de Lages; e os Colégios
Normais Governador Celso Ramos, de Joinville e Joaçaba.

O projeto foi coordenado pelo Departamento de
Ensino da SEE e. executado pelo setor de especificações
de ambientes educacionais. Por outro lado, visando a

equipar estabelecimentos .de 2.0 grau eom laboratórios de
ciências físicas e biológicas e escritórios modelos, a SEE

já prepara novos. investimentos nesta área para este ano,

contando com o apoio financeiro do MEC, com recursos

superiores a um milhão e 200 mil cruzeiros.
/

Dia 7 de setembro - domingo
.tern futebol no 'Estádio

próximo
Municipal

Seleção da LEC

C
J,oinville

.:=
CAXIAS, .d e

•
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CORREIO DO NORTE

-:- Santa Catarina'

No Departamento' de Veículos Usados
de Miguel Procopia-k Comê io' de
Veículos, Ltda., você· e ootrará

para pronta en ega ':
Marca

Opala 4 portas
Opala 4 portas
Pick.up Cheurolet C,,1
Pick-uo Cheorolet C. 5
Pick-up Cheorolet '15
Ford F.350
Rural4x4
Chevette

Ano
1971
1972
1972
1972
1969
1Y73
1973
1974

�."

PIAK COM. DE. VEíCULOS LIDA.
Concesslo rio General Motor. do Brasil S. I.

Major Vieira, 289 I

Canoinhas
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30.08-1975

Becker destaca

interesse
I dos Jovens

\

.

pela Política·

Para Otaír Bscker, o primeiro
encontro 'do Movime,nto Arenista
Jovem de Senta Catarina ul

.

trapassou, em'multo, 08 objstt
vos propostos, tendo alcançado
resultados concretos.

No Departamento de Veículos usadosl
.de Merhy Seleme & Cid. Ltda.·

você encontrará revisados'. para

Chevrolet 'Versn
Chevrolet o a 4 porfas de Luxo

Chevrole Opala 4 portas de Luxo

ME �y�
Gran Coupê

I(H� SElEME & ·CIA. LTOA.

MARCA
Brlssilla (SDIRP) - ,O pri

meiro encontro do Movimento
Arenista Jovem do E!ltado de
Santa Catarina, realizado. em

Concórdia, foi - no entender
do Senador Otair Becker (ARE
NA-Se) - magnifica demcns
tração da pujaoça da nossa

mocidade e do seu empenho
em contribu.ir para o bem co

mum e o ap1!rf"içoameoto das

Iq:i::�ç:':.::::::::::r.OI't. ·!6I1==R_u_a=_p_aõ_u_'_a__p_e_r_8_i_r_s_,=7_3_5===_C=A_N_O�IN=H_A=S_-_S=C=-.!
que O fato veio reve lar ü quanto
a juventude é capaz de empre
ender para 8 concretização dos
ideais que lhe são inerentes e

que muito diferem do ne�ativismo dos movimentos de tu-
,

multo que começam por afastá
los dos estudos e, adiante, da
vida social.

I

ANO

1975
1969.
1971
:1969
1973

PRESI�DENTE DA A.M.B. ABRIRA'
A X JORNADA DA· A.C.M.
Com a prelença do Dr. Pedro

Kallab eoníirmade para o dia 26
de setembro, em Josçeba, Santa
Catarina, terá inicio à.· 2000 ho
ral a Senão Solene de Abertura
da X Jornada da Allociação
Cat8í:ineole de Medicina.

O Presidente da A.M\ B. diecor
rerá sobre o tllma a MÉDICO E
A POPULAÇÃO BRASILEIRA.
Intenea progração científica e'

\

,

oom raizesnaterra.
Um Banco no q"al você pode

confiar porque está fortemente enraizado em Santa
Catarina, Um Banco que nasceu. cresceu e produziu seus frutos

aqui, Financiando e promovendo o progresso de Sànta Catarina,
O BESC está-com suas raízes plantadas aqui e é aqui que ele

produz e colhe seus frutos para redistribu í-Ios aos

catarinenses. O BESC espera que você pense como ele.
-

BESC. um Banco da terra,

�BESC:.·' .".
rO:'I Banco do Estado de Santa Catanna SA.

,
,

\

anoíel lerá cumprida durante OI
dial 26 a 28 de lete'inbro Daquela
importante cidade do interiOI
cetarinense.

Com o alaelworamento de lua
Comiuilo Cientifica, atravé. de
leu Presidente Dr. Murillo Ca,
pella, a Regional Centro Oeete d,
A.C.M. elaborou o.seguinte roteiro
científico para a' Jornada:

PROGRAMA

126-09 - Sexta-Feira:

14,00 h,.• Recepção - local •

CEPROC
20,00 he, - Senão Solene de

Abertura
Conferência pelo Dr,
Pedro K8slab, Pre_i·
dente da Alllociação
Mé1ica Bralileira
(AMB)

21)5 hs. - Coquetel - local •

, Clube Dez de Maio.

27-09 . S�bado:
09,00. hs, - Conferência: Dillgo6.,

tico diferencial da.
.

Icterícies. Dr. Luiz
CarIol1 G8yottO' se

- Salão Dobre Colégio
Celso Hsmoe '

local

10,30 h•.• Conferêgcia: SoM·
menta Fetal e Reaoi.
mação do Recém Na.·

'

cido - Dr. NelloD
Gri.ard ;- SC

'. 12,00 hs, � Almoço ,Livre I

.

14,30 hs. _c Conferênoiat Insuíi
ciência Relpirat6ria
.Dr. Mário Rigatto .

RS

�6,oo -hs.• Conferência; Abdo
mem Agudo - Dr.
Murillo Cepella-> se

17,00 h •. Temas Livrei.
20,00 he. Janter reltivo • locel

Clube Dez de Maio.
21,30 h•. Senão Artíttica. Soa

[ho, Coliarte e Cans
rinhoe

28·'09 - Domingo:
09,00 hs, - Conferência: Insufi

ciência Coronariana'
DI', Galtão P. da
Cunha - Pr .

local • Salão nobre Colégio
Cel.� Ramol

10.00 hs. - Conferência: Oetee •

mielitel • Dr; alDY
Preu.. - Pr.
Churra.cada de dei·
pedide • local Clube
Paineira.

12.00 he, •

PROGRAMA FEMININO:
27-09 - Sábado

09.00' he. - Manhã Livre - Vi.ita
ao comércio

15,00 hs, • Chá . com d�lfile' de
qlodal - Bootiqoe
J6ia (Itaune 'Hotel)
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_ COlDissária� �uiz xv

V' E N D\E'
Terrenos elO', s urbanos e suburbanos

Terreno já loteado, '�'ende-se ume p�tt; r@ferentea -12 l�t�s,
80 lado da Indústria ussi no Bairro São Cristóvão.
Cr$ 66.000,00. ACE:itll- e carro linha Volkso

,
�

,

Terteno de 420 m2 nas ir aediaçõeos da Serraria Paul. Cr$ 15.000,00
----__------__\�_-_4----------__----�----�--__---

Espeta�ular esquina ce htral, ideai para
\' grande comércio, etc.

posto de gasolina,

Espetacular terreno .pl fins comerciais, na rua Caetano Costa
per tínho do Armazém ' Tokarskl. Asfalto em frent� e todo
cercado com muro de c ncreto.

Explêndído terreno <,
cen ral, 8 50 m do Jardim da Infância

Luterano. Excelt'nte pontp residencial.

Um' bem locelízedo terrelo de, esquioa, -com 800 m2 po Alto
das P8lmeiras� p"!río da Pa i'ficadora Sto. Antonio. Cr$ 35.000;00.

Dois lotes nos fundos d

troca:se, aceita-se carro.

/

Cortume Trevísaní, Vende· se;

-

noUm ótimo terreno, .perto 'da Praçs João 23,
Palmeiras, com 1.106 m2.

Alto das

Lindo terreno de 754 m2 a) lado da Delegacia de Policia.
, --

Grande terreno pom 2.20( m2 na Agua' Verde, .perto da
Escola José Grosskopff.

'

\

Terreno plano, todo cercado com tel�. r Cr$ 50.000,00. -

Aceitamos carro. -

Um Icte naIÍ proximidades Frigorifico. Cr$ 12.000,00
,

\'
Outro terreno com 1 pequ ena "casa

B'udsnt. Cr$ 15,000,00. '

'

perto de Híptca Julio

Terreno central a 300m da ,+refeitur8. Cr$ 4é.ODO,00 facilitado.
_

,

Um bom terreno medindo

7.tOO
m2 nas imediaçÕes da Fébrt'ca

Garzà Sobrinho, na estrada:d ': Três �erras. Terreno com' frente
para 2 estradas.' Cr$ 40.000,0 • Aceite-se carro no negócIO.

Um' lindo terreno de 800 '2, de esquine, com 2 pequenas
cru�a8, perto da Igreja UcraiDl�. Cr$ 45,000,00.

_

Metade à vista"
outra metade a combinar. i

(

Terrenos Rurais !
!

Terreno de ,32 alqueires em Serra do Lucinda" ideal pera
1 reflorestamento, -

,

'A 21 kms ,da cidade temos e:' celente ter�eno de 15,5 alquei
res próprio pera invernada ou illanta, e� Rio Pretinho.

, \

Grande terreno para rdlorest Jmento medindo 200 àlqueires,
,em Rio (Vermelho, município j'e' Major Vieira. Vende-se, o

terreno com madeira ou sem II Itdeira.
"

f

'Lote de madeira com 2.400 {lpvores de 'madeira branca em

Colônia Ouro Verde.' Preço de Ilcal!lião Cr$ 180.000,00. Lpngo
prezo para retirar a madeira.

\

Terreno em Rio da Ponte com d,� alqueires com 3,000 pinu9
de 1 ano. j - �

\

Terreno na Colônia Santo Anton o, município de Major Vieira,
com 6 alqueires, totalmente mec, nizáveis.

Um terremo de lÕ alqueires o Rio 'Alemão - Salseiro a 7
kms da cidade, com calve, mato; vargeDi e campos. Troca-se
por' terreno que sirva pare fl,lttlo.

Um terreno de 11.000 m2 no AI, das Palmeiras. Nova eBtrada
vai passar em frente. Ótimo te,rr

'

; o para loteamento ou planta.

LUIZCOMlssARINa xv,

você faz sempre C? melhor negócio
Rua Vidal R�9i1os,,70 Fone 137

ao Jado do Panifício Pão·,de-Ló'
,

"

"

«-VITOR S HECALESKI� I com

«TERCI LI� lSUDAN:t, brasilei
r,08, eolt�iro,,� domiciliados e re

sideDtea ne4� muniéípici; elé la·,
vrador, DalÍQJtlo em Major Vieira
ól' comarca t�os :n d,e. outubro
de 1945. fll�� de LUCIano Sche- Com

-

autê,ntico espírito 'comunitário que caracteriza
caleski e de q,�D�veva Schecaleaki; a Associação de Pais 'e professores (A.P.P.), do Col�gip
ela do lar, q�sclda em Serra do Sagrado Coração de Jesus, esta coluna' apresenta a dinâ-

.

Lucindo, nl &\uoicípio aos 10 de mica diretoria: Fábio Nabor (Marli) Fuck, Sérgio (Leonora)fevereiro de \943. filha de Mar·
C,.arvalbo, Olavo (Teodora) Cyrillo Pereira, Cilas Lourival-tin SudaD e \,�e Emilia Sudan.

. (Herminia) Ziemann, Ivanir (Nilde) Búrigo, Ad (Astrid)
«JOSE DAR -� RODRIGUES:t

' Wiese, Acle (�eti) Abdala José, Wilson (N(j�ma) Murara,
co,m «PCAC )NA FERNAN- 'Ir. Carmem Welt.er, Dirce O. Andrade e Esmeralda M.
DES»,

brasile,;,
tis, solteiras, domi- S. Buchmann.

ciliados e resid íltes nesta cirlade;
ele 'operário. 1 'ascido e'm Silo
Pa8coal- Irene6pllll!s- se. aos 1.0 de �APl t5 1 Iv � A S
novembro d'", I�50,' filho de Se- ' Festejando idade nova hoje o jovem Emiliano A.,bastião Rodrigu�s" e de Zeneida '

� Seleme Filho e logo mais 'um selecionado grupo, festejaráBaptista; ela do tli�r. Dascida em

Campo dos Buipos aos 1.0 d� com um suculento churrasco de cabrfto numa das cháca-

outubr� de 1947h\filha de' Pedro ras da cidade, regado a muito chopp. Emiliano é filho
Fernandes e de �eleoa Padilha. de tradicional' {amíliá canoinhense, onde desfruta de
E, para que cheguEll�o conhecimen- muita amizade, prestígio e 'estiina. Parabéns.
to de terCeiros., maQdei pqbllcar os

presentes Editais. f, i
'

'Canoinhas. lá d.�lgosto de 1975.·

Nereida dllCôrte
Oficial do Rei$tro Civil

11
:!-

Registro Civil
EDITAIS

\
,

Néreida
_
Cherem 'ôrte. Oficial do

Jlegistro Civil do anicipio de Canoi
obas, Estado cl I lanta Catarina�
faz saber que retendem easar:

"l

«LUIZ FRAN ':t com «DIRCE
(;)E FATIMA

"

ATZKO», bre

sile.iros.· loIteiro.t domiciliados -e
.

residentea Desta ,dade; ele conta
dor, neseido e,' 'Paciência 'nl
município aos \4: de novembro
,de 1950. filho d \Serafim Franco
e de ,Marta Ku lak FraDC(\; ela.

.

costureira, nasci ': _

em , Caooinhas
80S 16. de dez �bro de 1954,

f_il,ha'
de

Bern8rd1"�
atzko, faleoido

'e de Zuê Igoêa Chagas Vatzco.
'�( , ,I, - ,

«MIGUEL FU ':kMANN:./ com
dRENE, PEC If:BELA». brasi.
lelroe, solteiros,r I dcmiciliadcs e

residentes

'Des.ti,: I m�Dicí�io; ele
Iavr9dor, nascI o em RIO dos
Pardos' o/ ,muoffpio aOs 22 de
setembro de 19.f�, filho de Juve-
Dal

J;?urhmann�
fl�e Emilia.Briske .

FurbmaJ;loj ela ,o lar, n8!lclda em

SilO, Pescoal.Irin '�poliÍl'SC, 'aoa 15
de agosto de 1 "33, filha de José
Pechebela e

j$,e
.

Maria Pechebels.
I ,

«VALDEMIR ,'':BO�E,TES» com

«MARIA HI, DA CARVALHO
DOS SANTO$�, brasileiro!l. 1101-'
teiros,

domici���dOS
e resideotes

neite diat,rito; :I� lavradcr, nalci.do
em Caoomhas àOI 18 de fevereiro
de' 1952, f�ho de. Sebastião
BODe tes e d�, Rosa de Moura;
ela do lar, n&!scida em Canoioha8

ff�
aos ,28 de rovembro de 1954,
filha de MiÍnoeI Carvalho dos \

Santos e d�' Sebastiana Alvel.
.

"«;OSÊ SIL�Ib DOS SANTOS:t
com cMA�llA HELENA SOA
RES». bras���ro8. lelteiro8, domi
ciliados e r��ideDtel Deste muni
cípio; ele, l\l�dreiro, nascido e�

Marcílio, D,,�s '''n/,
município áes

02, de abri de 1954, filho de
Miguel doa Santos e de Sofia de
Lima doa antos; I el. do lar.
nascide em ÇaDoinhaa ,aoa 12 de
fevereiro de :1:958, filha de Heitor ,

So.res e d
.

l\'largarida Massa
neiro

.

Soares' :

11 -

Vend ;i-se
Um caminhão �ogde 0-400
ano 73, em p ,l/feito estado.,
_ Coloco a· q

Um Dodge Dart ano 70, 4
portá'tl, cQr cinza. Troca-se
por terreno.

Falar com Décio - fODe l3'7

•

Anotaç'ões maunciopor

Quanta coisa �ocê fez ou deixou de fazer, pensando
: apenas .na aprovação dos outros! Quanta coisa fez sem

nenhum interesse, só para mostrar ao

talento ! \ E quanta coisa pode vir a fazer,
própría voz... (Tania Quintiliano)

mundo o .seu

se ouvir a sua

tsr. Mário dê Faust
Dr. Mário Mussi e Dr. Fausi Farah, convidando

para as cerimônias de formatura da conclusão do Curso
de Especialização em Medicina- do Trabalho, que aconteceu
ontem no Auditório da Reitoria da Universidade Federal
do Paraná. 'Paraninfo da turma-é o 'Exmo. Sr. General
Adalberto Massa - Delegado Regional do Trabalho, sendo
o Patrono Prof José D. Van Der Brocke Filho. Após às
cerimônias aconteceu um coquetel de confraternização.

, PairOness,e dê debutatues
No último sábado o _casal JuiÍta (Pedro) Dequech

Seleme, recebeu em sua bela resídêncía as Debutantes
de 1975, na qual foi oferecido um chik coquetel. Além
das lindas meninas moças, também presente convidados
'especiais: Dr. Zaiden (Zoé) Seleme, Antonio (Heleninha)'
Simões, Wilson (Regina) Selerne, Soeli Bertão, LuiZ S.
(Bernadete): Davet, além dos' progenitores das' Debu

.dant�s/7 5. '

Dr. Carlos regressou

Dr. Carlos Augusto Sperandeo
e sua .bela esposa, Regina (foto)
pontífíearam na ftltima. semana

'\ em Canoínhas.: O jovem casal
.permaneceu nos EstadQs Unidos
.onde 'ele, Engenheiro Civil; rea
lizem pelo período de um ano

e meio um curso de Hidráulica.
Dr. Carlos com toda sua simpli
cidade comentava com' amigos
o que os Estados' Unidos pode
oferecer, e seu modo de I vida.
por outro lado'- Regina; sen-pre
destacando a moda da, terra de
Tio Sam. .Esse encontro do casal,
com seus amigos aconteceu na

residência do sr. Pedro. (Julíta)
Seleme no coquetel oferecida

.

as debutantesj75.
,

Quem é quem

Sérgio Leal, popular pudim (Florianópolis)
ontem idade nova, recebendo cumprimentos, 'de
quando foi· bebemoradõ a base de 200 litros de
em um recanto da cidade.

festejou
amigos
chopps

Sra. Bernadete Fagundes (Luis Saliba) Davet, na

última quarta-feira ,recebeu muitos cumprimentos pela
passagem do seu aniversário. A clã dos Davet reunida:,

últim a

'"
Ana Ml:\ria do Nascimentó, Itajaí - pertencendo à

Sociedade Guarani é' estudante do 2.o' Científico do
Colégio Selesiano, toca piano, dedica-se a pintura, gosta
de praia e, seu esporte favorito é volei. Ana Maria será
apresentada, a Sociedade Canoinhense dia ,6 de setembro.
Um� linda morena •
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I

Centro de Treinamento para Batata Semente

cEng. Agr. Celso Freitas de Souza»

CANOINHAS/SC

. Obser/vaç,ões
I

Meteorológic�s
'de 18/08/75 a 24/08/75

OCORR�NeIAS DIA DIA DIA DIA DIA DIA DIA
18 19 20 21 22 23 ) 24
-- -- -- -- -- --

Temp. Málr. em oe +14 t14 t22 t25 t28 t25 t25
- -- ,__-- -- -- --

Temp. Min. em oe tio +9 +7
.

tIO til +12 +8
�-- -- -- -+- --

Unidade Relativa do Ir 80% 95% 95% 95% 90% 75% 95%
-- -- -- -- -- --

Precipitoçõe. Omm- Omm Dmm Dmm ,Omm Omm Omm

EDcartegaao do Posto Meteorológico: IRlNED USNI BREY - Téc. jgrlcolo

Dra. Zoé' Walkyria' NativJdade Seleme
Cll'urglã DeD�lstél

'

,
G I C 005589159/DEP

!V

Clíníea dentária de senhoras e c i D�S.
Esp;Jt}ti 'lia,ção em Odontopentatrte.

Hora
- Foae, 369

IMPRESSOS GERAL (em pma ou moi. côre.)

Serviço rápido e· perfeito

IMPRESSORA OURO VERDE LTDA.

"Fotocó.pias?
Em apenas 10 segundos, você �ÓTOCÓ
PIAS, 'de qualqu�r.,... . u�ento, 'jornais, ou

livros, no C A
�

-

R I O O O R � G 1ST RO
C I V I L vEREIOA C. CORTE, no edifício

FOR,UM desta cidade.

'8rin�ue�os
.

para ·Natal
Compre AGORA e pague suave

até, o NATA

Erlita

Not.ícias de
"

Papanduva
(colunista e presidente da Arena, enviou uma mensa
gem de congratulação pelo seu esforço e dedicação
em prol de todos os catarinenses. Tendo S. Hxcia.
respondido, agradecendo nos seguintes termos: Esme
raldino Maia de Almeida. Presidente Arena Papan,
duva Floríanõpolís, 2655-31-15-19. «Honra-me agradecer
sua mensagem congratulações motivo meu pronuncia
mento pelos' 150 dias de Governo pt. Atenciosas
Saudações. Antonio Carlos Konder . Reis-Governador
do Estado Santa Catarina.

Ponte «Corredor da Amizade» /

«GOVERNAR É ENCUR
TAR DISTÂNCIAS». Ris
o lema do Governo Es
tadual e também do Go
verno Municipal, já po
pularizado nacionalmen
te, 'confirmando tal
«SLOGAN», vem agora
(I sr, 'prefeito municipal
inaugurar dia 21 do cor

rente a Ponte do Cra
veiro que toí batizada
com o nome de seu

primeiro desbravador da
região «Capitão Estevão
Furtado», também por
outroscomo ponte «Cor
redor da Amizade».

Escreveu:
. Esmeraldino M. Almeida

Passarela da Socit'�dade
Dia 4 próximo estreando idade nova a

.

Srta.
Luci Margarete Schadeck, filha do casal Luiz (Lúcia)

"
Schadeck. Recepção e felicitações na residência da
aniversariante.

Realmente um grande feito due desafiava coragem e

vontade firme. Sua extensão é de 38 mts. e custou a

municipalidade Cr$ 2250UO,on, com um auxilio de
20.000.00 do Estado. A localidade de Craveiro, rica
reglão, multo se beneficiou com tal evento, dai a fa
cilidade de comunicação com a sede do município de
Papanduva que mantém em ótima conservação a

estrada que liga a, dita ponte; sem excesso de entu
siasmo, afirmamos que fizemos o trajeto com veloci
dade de 120 a hora com toda segurança. Assim são

. apresentados fatos para que a comunidade faça o

julgamento do que se tem feito em prol da mesma.

Presentes no ató: Pe. Antonio Cintho-Vigário, Pe. Pe
dro" autoridades civis e militares e grande número
de. pessoas, tanto da sede com� da regiã� de Craveiro.

Secretário da Saúde em Papanduva
Dia 22 do corrente procedente de Caçador em

companhia do sr. Prefeito Aloisio Partala, que regres
sava de Porto União, veio atê Papanduva o Dr. Helio,
dos .Anjos Hortlz - 00. Secretário da Saúde em nosso

Estado. iS. permaneceu entre nós por poucas horas
e sua visita foi de cortesia atendendo convite do sr.

I Prefeito Aloisio Partala. Prometeu que dentro em

breve estará entre nós novamente, ocasião que fará
visitas a setores ligados a suas altes funções.

x x x

Dia 2 p.v. comemorando niver o jovem Elcio
, Matoso.· atualmente' em Curitiba e filho do nosso

assinante sr. Bmílío O. Matoso. Parabéns na Berlinda,
e o abraço do padrlnhQ.'

.

X IX -x

·OLIMPIO CARDÓSO ,FILHO. Também na mesma

data, festejando Idade nova o sr, Olimpio Cardoso
Filho. alto funcionário da Nodarl (Curitiba) e nosso

presado assinante. Parabéns na pauta social.
.

/

x X x

Dia 7, data da Independência. também festiva
para a Iamüla Senna, pelo festivo dia natalício da
sra. Marilza S .. Senna, DO. Diretora do Ensino em

nosso muníeípío e . figura de relevo na sociedade
papanduvenae.

Um por I
semana

MALDADE: Não odeies pessoa alguma. nem
mesmo os maus. Compadece-te deles porque
jamais conhecerão o único gozo' que consola
na ,vida: fazer o bem. (O. Mirabeau.)

Hospital pronto, Funrural
com a Ji>aJavra

Felizmente depois, de anos de lutas. trabalhos
e contratempos nosso Hospital está com seu primei
ro pavimento pronto para dllr seus primeiros passos
na sua parte específica. Tudo agora dependendo do
Funrural que mantém convênio com o Hospital para
o fornecimento do material pesado, sendo os utensí
lios leves (pequenos) parte Integrante do próprio

, Hospital que fará a sua aquisição. Portanto. de, um
momento para outro esperamos o pronunciamento
abalizado e firme do Funrural autoridade suprema
no assunto.

A.C.M. Firma

. I Telefones & t�otícias

A •

convenro com a
I

I

Aliancs· Frsnces�
,

.

Em ato realizado no dia 14 de agosto, na

sede da Associação Catarinenlje de Medici.na,
foi assinado convênio entre js Aliança Frsncese
e a Et;ltidade �édica.

Através desse convênio a A.C;M fará rea

lizar durante o mês Ide outubro, um Curso
.Intensivo de Francês, o qual será aberto 8

médicos e seus familiarell!.
.

"

Caberá ii Associação Médica as despesas
decorrentes do pagamento dos Professores e

do curso em si, enquanto 8 Aliança Francesa
Indicará os Professores e fornecerá filmes.

Asetnerem o Convênio, pela Associação
Catarioense de Medicina, o Dr. Júlio Cordeiro
e pela Aliança Francesa, 10 Dr. Savas Apóstolo
Pitsica.

- ,
'

�.. '.. .. .. .. .. . .. .. .. ..
.

.. .. ..--.._--.. .. .. .... .. ..

I
� 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• D II ••••••••••••�•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••" �•••••••••••••••••• ft ••••••••••••••••••••••••••••••�

r·r"
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..- .._.. ..'.. .. ..

..�.'t
ifi A Loja ME.RHY SELEME promove � a liquidação de i)i
W:::;' eletrodomésticos -:- VEJAM ESTAS OFERTAS:) jy:i:�I TELEVISORES: Philips, Sem/p, G E, AdmiraI, Manchester desde Cr$ 1.750,00 ffI
iii REFRIGERAD,ORES: Consu1, Brasternp, G'E a partir de Cr$ 1.890,00 Iii
W FOGÕES 'A GÂS E A LENHA: Walter, MaestroI Milrumby, Geral, WIlUig, Semmer, Brastem -.�

•570.00 :::

�I TEu�d-oINDA: Enceradeiras, Batedeiras, Liqtiidificadore�qWraS'"ããT;;var, Gravadores, Rádios, Eletrolas �
::: para o seu lar, por que só a Loja MERHY SELEME pode oferecer. :.;

Ill ,

d- h
-

I
- UI

� ...
compro

SE"LEseMuE..
ID euo va e mais e� m

i1i ME &. elA. ,LTDA. IH
. . . .

...

·��.Rua PaUI� Pereir., 735 '-. Fones .365 e 3�6, - .. Ca�o�;has ,�.� C.
.

FI��A,L: RU� Central:.53
-

••

Três B8�.r8s - 5 � )/�.� _._._ _......... .._._ _ _.._ _ _ _--_.._ � _._ - ..- �
. .__ r. ..

.
.. .._.. .. .� .___.

No tocante ao assunto que aC- todos interessa,
podemos informar que o sr. Prefeito Aloisio. Partala,
recebeu expediente do Departamento Superior da
«Ootesc», comunicando que Papanduva será ligada'
diretamente a Mafra, onde funcionará automatica
mente 6 Iíuhas que estarão interligadas com todo o

Território Nacional a disposição de seus usuários.
Assim sendo. com o número já citado de linhas para
nosso uso, jamais sofrerá' solução de continuidade
toda e qualquer liga9ão que se desejar para qualquer
parte do Brasil.

,_

Governador I agradece
" Por ocasião da passagem de seus 150 dias de

Governo a frente do Estado de Santa, Caterina, este
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, lo

Cíinica .. de olhos
.

ouvido-nariz-gar ..
' ,ta

I
�

'/"

,

.

.

.

,'P'

B R. P 4U L. r/S A T O
CRM/142t

ATE'pI�IO" DIÁRIO
pBGs 15 à's 18 heras

/Praça Lauro Müller; 522

,(Foto João sobre-Ioja)-

\

FOTOCÓPIAS XEJ\OX
,

��_.;.t"'.
Seniço instantâneo e ���', .'

,
Ins _w�ó "'moderníssima.

ri'"'_'''''III�ritório de Oerby 'Carlos
na, Pràçà Lauro Müller, 251

- ,

CANOINHAS - Santa Catarina

A.C.M� 'contra�a,
ônibus par�' a Jor
nada d� Joaçába
Em sua ultima reunião,' de,

Diretoria decidiu a_ A. C. M. a

contratação de dois ônibus, ca

tegoria turismo, para levar
médicos de Florianópolis à ci
dade de Joaçebe, durante a sua

X Jornada Médica.

Esses ônibus estão sendo
"preenchidos 6 medida que' che
gam a!l solicitações à Secretaria
:la E'ltidade.

Material escolar e de

escritório você encon-

I. tra na loja d�

-'mpress,ora Ouro Verde

t�a.
janelas
de ferroartefatos

portões e

'em - geral
Rua Expedicionários - Campo d'Agua Verde

- ,

::==:=:::::�::::=:::::!.�::::::::::::::::::::===::::::;::::::::::::::::::::�::::==::=:=::G:::::=;!
� �
" "

ii ii)
= =

-

Do mesmo modo estão sendo ,ii 'O S H- I- T O iiultimados PS entendímeutos pa-
-

:: ::
ra que um terceiro ônibus, :: ::

= =--também contratado pela A.C.M. == -, i5
leve, a Josçaba, os estudantes 55 DERIVADOS DE' CIMENTO aEde medicina do último ano, os i: ii
quais serão alojados em resí- �.i. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTOA. :.::.:dências de inúmeras famUiatl

•• ••

locais. II 55
, ii

-

ii'Tais preparattvos fazem da .. ••

.. :: T'em
-

t t
':;

�p!���:�e8 d:�uef�;'�' r�:::�� li para pron a' en res.a: �
des no interior catarinense.

-

:5 ii

II Blocos de cónereto em diversas bitolas_ ii
== ==

:i lajotas ii
, n ==

ii
I

1/2 fio ii
" "
" "
" n

G . - F
SE Rua Marecbal Floriano, s/n (.0 lado da oficina José, Balota) :i
" "
" -
" "

= ' H
5:::=::::::::::::::::::::i::::::::::.....:::::::===::::::::::::::::::::::UK.::IIU===-=:::::llii

��.'

Compre· .

Ma" Ferguson.
'sbancosdo
ii e ,iu/.,,�.

Amaioremais completa linhademáquinase in:! eíff(. agTfc:oIasdoBrasil.
, .�

\

Compre asmáquinas de que vqC#recisa para'
amecanização integral de sua lav�a.'Os revendedores MaSsey,�guson estãoà sua disposição, com a assistêhcia técnica de
mecânicos treinados naK 'rica e completo estoque
de peçasgenuínaspar�t,2 osição.

;'(l
r

'4.
"

I .

,.

M�I ey-Fergusondo Brásil S.A. �:

lff1: I. \

IJ
.:

i

'

.7 'ift -

I �:y ,

, !f,

�ua Caetano Costa, 1122 - Fone 178
-

\ '- ,.

1
. -

.

-
_

Caixa PÇ)slal: .26.3 - Canoin!)as - SC

-', di/'
A'

(lO.

Aniversariantes
da Semana

I)la 30 • as srtas.: Silvia
Siems e Leoni Bollaut; o 'jo
vem Antonio Raimundo Bor
ges de Souza.

Dia - 31 - a srta. Leonor
Seleme.

DID/l_0/9 • a sre. Rita, es
posa do sr, Guilherme Prust;
os srs.: José Kuroli e Qaspar
José Mülbaue,. -

Dia 2 - a sra. Ma,.ia de
Lourdes, esposa dd sr, Milles
L. Zaniolo; o sr. Francisco
Carvalho: a senhorita Lucia
Metzger; o jovem Samir Pe�
dro Sakr,

Dia 4 - a sra. Hal», esposa
do sr. Celso Bauer; 'os srs.:
Jovino Roesler, Ernesto Koch
e Osvaldo Prust. .

Aos aniversariantes, dese-'
[amos felicidades.

Min,istérlo do Exército

Comunicado
«O Estado Maier das Forças

Armadas, com o 'objetivo de '

tornar do 'conhecimento de
parcela do público, os, espectos
importantes da Lei' do Serviço
Militar e seu R�gulamento, lan
çou Concurso, de Monografias,.
com prêmios aOB 5 'prtmeír'os
colocados, para cidadãos braaí
leiros de ambos os sexos, de 19
a 24 anos, referidos' a 31 de
dezembro de 1975, amo do ,l.o
Símpósto Nscíonol do Serviço
Militah.

Oi! interessados poderão obter
todas as informações necessá
rias para Q Concurso nas Juntas
do Serviço Militar de SU&s ci
dades, e 'os trabalhos deverão
ser entregues· até, dia 5 de
setembro de 1975.

,
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Programa OFiciai - dia
7 de setembro de 1975
06,00 hrs. - ALVORADA - a cargo do 3;° B.P.M.

t
Convitc�-Missa

Familiares do sempr lembrado

laroslau, Sidorak
convidam parentes e 'Amigos para tomarem'

parte na missa de 2.° ano de seu falecimento

que mandam celebrai hoje, às 19 horas, na
, Igreja Matriz Cristo lei. <>

I

Por 'mais es e ato de fé, agradecem.

',-�""----",, I__,,,-

CINE . UBILEU
o lançador! de ! ueessos apresenta;

HOJE, dia 30 • às 20,15 horas � luper programa duplo
1. FILME:

O meu nome é M com M de 'morte
2. FlI,MII:

çAçADaRE�' DE

AMANHÃ, dia 'SI· em matiaê à� 14,00 hora8

(,

FERASII

Caçad-ores de feras,

Amaahã, dia 31 - em 2 gÍ'a�dio8a I le88õe8: ,à8 19,15 e '21,15 hora8
.

'

Jame8 Cobiua • Bud Spéaeer e TeUy Savalas em

7 MAGNIFiCasTRINITY. ..
E.te filme reprisa 2a. e s•. feira às 20,15 hora8

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

I

Companhia de Divulgação e Comunicação do Estado de Santa Catarina

Zani libera recursos para construção
- de

.

Foruns
, )

Acabam de ser liberados
150 mil cruzeiros, pelo secre-.
tário do Interior, e Justiça,
Zany Gonzaga, ,para o pres-

Tabelionato
Paula . Carvalho

seguimento das obras dos cruzeiros destinados a reler
Foruns de São Francisco do mas: no. prédio, e 13 mil
Sul, Braço do Norte e Laguna. cr�zeir�s para Itajaí, obletl-

Foram ainda liberados, para, _

vando a complementação do
o Forum de Brusque, 30 mil mobiliário.

08,00 hrs. - HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS - com a parti
cipação do 3.° B.P.M:

- BRASIL - Pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal
- STA. CATARINA - Pelo MM. Juiz de Direito da
Comarca

- MUNIClpIO - Pelo Sr. Presidente 'da, Câmara
Municipal, ,'.

, , .

08,05 hrs, - Entrega da Chama Simbólica da Pátria, nas escadarias I

da Igreja Matriz, ap(>s a bênção pelo Vigário da
Paróquia f..ei Vitalino Turcato.,

.

'08,10 hrs. - Chegada do fogo. simbólico à Praça Lauro Müller,
por Oficiais ou Prsças do 3.° B.P.M. sendo �ntregue
ao CeI. EdsOD Corrêa, MD. Comandante do 3.° B,M.P.
para o Acendimento da Pira.

08,30 hrs. - Recepção. dos
\
convldados e"peciais 80\ palanque

DP n.? O 1003 - veneto. 24

Oficial, cuja comissão de recepção, será indicada
de 07. 1975 valor Cr$ 540,00

pelas coordenadorias de ensino 08 _ 09. (quinhentos quarenta cruzei-
ros), emitida or . Rafeel Díoní-

09,00 hrs. - INICIO DO DESFILE, obedecendo croquis, cujo sio Pereira. Cia. Ltda., contra
, dispositivo deverá estar pronto no local indicado às JOAQUIM B', UMANN.
08,30 hrs, (Em frente ao Centro de Saúde).

"

�'
14,00 hrs. _ TARDE ESPORTIVA, rio Estádio Benedito Therézio

PQr não ,r sido, possível
de Carvalho Junior.

' encontrar o r' rido responsável,
pelo presente intimo para no

17',55 hrs. - EXTINÇÃO DO' FOGO SIMBÚLICO DA PATRIA, prazo de' trêll. (3) dias úteis a

pelo Capitão delegado da Del SM - Osvaldo C. contar da pu� 'cação deste jor-
Narloch. ,

r. nal cCorrt!io� do, Nortu, vir.

18,00 hrs. - ARRIAMENTO DAS BANDEIRAS, pelas autoridades pagar ou dal'l� a razão porque
,

que hastearem ou 'S\WI representantes,
não o faz, e,' mesmo tempo;

, no c�so de
.

O ser atendida
A COMISSÃO esta intimaç"'\ o notifico do

competente pr

Acha-se,' cartório à Rua
Vidal Ramo edifício do Forum
para ser pr estado o seguint�
titulo:

IRASC _,_

I

EDITAL 56/75
(60)' dias

Cenoínhes, 28
)

agosto de 1975

Prazo:
/

sessenta

Tabelionato Paula S. Carvalho
>- PAULA S. CARVALHO

.

Oficial de Protestos.

,Tabelionato Côrte'

����t.:iO'
para serem protes dos .por
falta de pagamento, II seguin
tes Titulos:

�
,

Duplicata n.? 25 1
"

de Cr$-
244,59;

. vencida em : 8 02.1975;
Devedor: Tarcisío Fer rira �Ives;
Credor: Miguel Pro" piak Co-
mércio de Veículos da.

I
t ,

DP nO 234, de, Cr 1.014,72;
vencida em 29.06 1975 l Devedor:
Miguel de Lima; Cr] dor: Luiz
Campregher.
Título n.o 11, de a $ 793,00;

vencido em 19.06.75; Devedor:
Luiz Buba; Credor: , B

.
se - Fi

nanceira S/A.'
'Título n.O_ 9, de C $ 542,00,·

veacído em 1907.1975. ': evedor:
Antonio Wilson Anchi �ti,'Cre
dor.� BESC - Ftnenceíi '\ SIA.-

Por não ter sido p 1ssivel
-

.encontrar os
.

referidós , devedo-
.

ti
1,\

res, os ln Imo para agar as

importâncias menciona' l�s nos

rf'f!'rido� "I'ítulos ou par as'

razões porque Dão .o

ao .mesmo tempo, na
pagamento notifico-os

petente protesto. .

Canoinhas, 27 de agosto, .

e 1975

AGENOR VIEIRA CORTE
2.° Tabelião !

O Presidente do Instituto de Reforma Agrária de Santa
Catarina, DÓ uso de suas atribuições, faz público e para quem
possa jnterresser que as petições requerendo terras devolutas,
cujos ,números, áreas" sítuaçõea, confrontações e nomes, 008
requerentes que vão abaixo dlscr írninados se acham neste Insti
tuto com vistas. aos opoentes ou interessados, pelo prazo de
sessenta (60) dias, findos os quais e não havendo contestações
serão encaminhados ao Conselho Administrativo para- despacho
final

\
e expediçãe do titulo definitivo.

Município de Major 'Vieira
21- - SEBASTIÃO IACHITZKI .:_ requer: 143.100,00 m2,

lugar: Rio da Veada, confrontações - norte e, oeste: Elias
Adancheskí, sul: Antonio do Santos e leste: requente.

22 - ANTONIO PEREIRA FILHO - requer: 109,.827,00
m2, lugar': Rio Claro, confrontações - norte: Ernesto Witt ·e

Walfrido Rodrigues, sul e oeste: requerente e leste: requerente
e Rio Serelepe.

23 - BRAZILIDIO BATISTA ROSA - requer: 241.518,00
m2, lugar: Rio Claro, confrontações - norte: Augusto Peres, sul:
Ivo Grein eLidia Kracmnskí, leste: Ivo' Greín. e oeste: Alberto'
Antonio Ferreira.

\ '

, r\(Iun�cípjo de Canoinhas
24 - 'JOÃO MARIA MEDEI�é>s -, requer: 1.058.476,00

,m2, lugar: Campo da Ponte Velha, coafrontações - norte: Mano,l
Pereira e Sybilla G. Retnárdt, sul: João Maria Castanha e Sipriano
M. de' Souza, teste:' Sybilla G. Reinardt, José C. de Oliveira e,
Alvin8 Pereira e oeste: José Caetano de Oliveira.

I
25 -. EUCLIDES PEREIRA DE SOUZA - requer:

196.572,00 m2, lugar:' Santa Rosa - Taunay, c�nfront8ções - norte:'
Leonel Neves do Prado e Estrada Municipal; sul: requerente,
leste: Leonel Marcondes e João Schpanki e oeste Leonel M.
do Prado " Lauro Erzioger.

26 - JOSÉ NATALIO SAUHPANKI - requer: 57.380,00
m2, .lugar: Santa Rose, confrontações - norte: Lauro Erzioger,
sul: estrada municipal, leste: Lsouel Neves do Prado e .oeste:

,Toru Matsuzawa.

.27 - WALDEMAR KNUPPEL - requer:' 30.170,00 m2,
lugar: Ser�ia, confrontações � norte: Valeria Ozicz, sul: Francisco
Steileln, leste: requerente e oeste: estrada municipal.

28 - JOÃO PAULO - requer: 14,231,0.0 m2, lugar:
B8ir�0 Aparecida, confrontações - norte: Estrada Municipal, :.01:
Hamilton José Ubner, leste: André Czarnitz e oeste: Pedro
Groskopk.

'

29 - LUIZ ALBINGH:\US - requer: 329.347,00_ m2.

lugar: Campo da Ponte' Velha, confrontações - norte: Francisco

Mayevski e Itervina Laitz, sul: Syhilla G. Richardt, leste: Gre

gório Grassir de Almeida. e estrada municipal, e oeste: Sebastião
Pereira e Francisco Maievski.

30 - HAMILTON JOSE UBNER - requer: 36.513,00 m2

lugar: Bairro Aparecidá, confrontações - norte: João Paulo, sul:
Antonio Taborba Ribas, leste: Anere Czarnik e oeste: Arolde
José 'Mulher. '

a'l, - FILOMl1:NA TCHAIKA FURST - requer: 57,690,.00
m2, lugar: Rio do Meio, confrontações - norte: requerente, sul:
Aloize Granza, leste: Jorge C.. da Silva e oeste: Alinor Adanski.

E, para que ninguém, "alegue ignorância foi lavrado o

presente edital;' do qual serão extra!das cópias' para publicar, no,
Diário Oficial do E�tad9" na forma do costume.

IRASC, .em 19 de agosto de 1975.

4ss. Benedito Therêzio de Carvalho letto - Presidente do frase
,

'.�Q"UaQQli1��QQg�QJiUilfiU;a��&1QQQQQQQQQ&U�QQQQQQQQ�gfiU�1g&1tiU'i1Ii1QtilgQQQQQQfi1&1�fi1ri1�
� ..�.

.

TV a·· (ores e p,reto e branco, a luz e_��.!!��m.Llrastemp,.,JiE,..C�6cimo �
ce EN Bar6eadsr'!'PhH�ner 9o;-'GrãVãdores; Rádios de .todas as marcas e tipos, Caixas acústicas' -912
m

' �'. '
,

m
ce � O melhor preço da "praça, é na DENELA'R m

m
'

R RUA V1DAL RAMO$ 906 f'ONE 185, - CAN01NHAS m
i!ji!ji;jfjpfjEi�rJt;iriEl�fj�i!ji5i!ii!i"EiEjIBfirJrJ�fji?jEjfjEjí5riQirii;!ji!jt;j6t;j�rlt;jfjfjfji;!jr;,n,�l:ji?jriarJf.ifji5i!jrJ�arJfj-

,
-

•
� !
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CORREIO DO' NORTE
�------�-------------.-

AVISO· CE'RTIFICADO'
EXTRAVIADO

Correio do Norte

-'A Secretaria de Segu
rança I e Informações
através da Delegacia de
Polícia de Canoinhas,

I

AVISA aos interessados,
que para revalidar, Carteira
Nacional de Habilitação,
tanto Profissional como

Amador, ,é obrigatório apre-
-sentar Título, de Eleitor,
Carteira 'de Identidade e

documento Militar e ainda
5 (cinco) fotos dois e meio

por três, a partir de hoje.
Canoínhas, 27 de agosto/75

Bêl. Oclair Caries Snveira '

Deleua,do de Policia

'Leia! ABsine!
\

Divulguel

\

BASILIO HUMEHHUK

I. Rev'endedó�
trDA.

Fa�emos sempre a melhor ofert
'novos FORD e usados- de

, Disponibilid�des

m veículos
Iquer marca.

semana: r

moto, 132, HPRural 69 II 4x4 - ázul e br
Rural 72 - 4x4 • verde e b nco

Rú,ral 71 .; 4x4 - azul e b. anca
Ru,al 74 -. 4x4 - oerde e ranco

Corcel Q T 73 ,. branco, neoasca
F.IOO '(I - verde pamp :e branco
F.350 70 - amarelo

Adquira leu veiculo usado tlom a minima entrada.

Veiculos inteiram nte revisados, de boa procedência,
aos melbores p ecos da' regilo.

,Visite-nos 'sem, com romisso, em nossa loja à

Rua Vidal Fones 343 e 145

cóp_ias
sistema' 'Japonês Nashua 230

o por Fotocópia Cr$ 1,00
Bna Paula Pereira, 375 (ao lado Loteria Isportiva) - (lan.inbas

Fo
.

\ '

'"

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

' ,

)

30�08�1975

Secretaria de Arrecadacáo e Fiscalizacão e'xplica como' contri·
. buintes�émpregadores p�derão pagar agora seus débitos ao IHPS

quanto anteeiormente 'eram ape
nas 2 parcelas]

Ih
" (-

..... me orla Da progremaçao or-

çamentária' do devedor, de vez

'que, le o parcelamento concedido
exceder um exercício, o IN PS.
atravé. da DATAPREV, emitirá
ai guiai em grupo' -de 12 parcelai
iguais e mensais, em eubetituição,
ao regime de emi••ão trimeltral
que trazia séria. implÍcaçõel àal
prev'ilõel de deeembolso fioaneei
ro pO,r parte do contribuinte. 00

CUrlO do aDo;,
- coneolidaçãc da dívida reall-

zada JlO ato do pedido de pa
gamento em parcelai e Dão na

datll da conceseão, O que desonera
o 'contrihuinte dai eventuais
correções monetárial incidentea
sobre o principal devido, quando
a decisão excedia o trime.'tre
da deta do pedido;
- cálculo dOI acrêeclmoe vineen
dOI, ou seie, jurol de' mora e

,O Secretário de Arrecadação e

Carvalho & Gomes Ltda., Filcalizacão do Iostíturo Nacional .

, de Previdência Social, Lineodeclara que extraviou· o
I Emilio Kluppel, 'dine hoje que,

Certificado de' Prcpríedade
'

ai emprelal em débito com o

n.? 239847, do caminhão INPS até junho poderão liquidar
OI atralol de uma IÓ .

vez, até'.

Mercedes-Benz, ano 196�, 31 de dezembro. Oi parcelamentoa
já concedido. poderão .afrer slte

placa DA-0618� ração 8 partir de [aneirn de

O mesmo fica sem efeito '1976; desde que o contribuinte
mantenha em dia lual contribui

por haver requerido 2.a via. çõel vincendu. bem como II

quitação das parcelai devidal.
A declaração foi feita ceneide

rando a portaria ministerial que
prevê novos prazo. e eltabelece
normas ,para o pagamento, dOI
débito. da. emprels" para com

o INPS. "

c
,

O Sr. Lineo Emilio Kluppel,
à propôaito, prestou OI leguiotel
elblarecimen tOI:

Com o obistivo de disciplinar
OI aeordoe de pegamento do INPS
relativamente à. eontribuiçõee
previdenciária. e quotas de pre-'
'vidência vencida., incluaive para BNDE - Dortalec.·mento do,'OI 'pedido., em' cuno no INPS, r
o . Mini8tro da Previdência fi I1mprilsarl·ado lacl·onalA"i.têocia Social baixou Portaria

,

fi ,"
"

.

0.° - 252 de 06/013/75.'
,

Brasilia (SDIRP) - O Presidente do BNDE, Marcos
O 'referido ato normativo estll- Pereira Vianna, sustentou, em depoimento prestado na

beleeeu .importeutea inovaçõel, Comíssão de
.

Economia do Senado, a necessidade de se
vilando a de.burocratização nos

f d
.

1peocedimentoe de' conceuão de ,.
estimular mais fortemente a empresa priva a naciona

parcelamentol, acelerando e des- que - segundo afirmou - aind!l \
não pàrtícípa significati

centralizando a deoisão '

para o vamente em alguns ramos do setor moderno da economia.
domicílio previdenciário ou. ban- 'Embora não acreditando que o capital estrangeiro
cário dOI contribuíútes da Peevi- represente uma ameaça à nossa soberania, o Presidente,

dência Social, etimiusndo a ne-
do BNDE entende 'que, no atual processo de substituiçãoceillidade

I de, qualquer interme-'
diação eotre o INPS ê a empre- de importações, não se pode deixar repetir o fenômeno
Ia individual. observado, entre nós, no,período da industrialízàção de
Allim, uma vez confellaodo o pós-guerra.

>

débito. em formulãrio próprio, M A R G I N A L I'Z A ç Ã '0
acompanhado do r,elpectivo dis- Nesse período - disse Marcos Vianna, - por inca-
criminativo dai prelteçõel venci- .pacidade técnica e financeira: o capi�al ,nacional viu-se
dai e de guia de quitação relati-

d
'

va à contribuição do.,ultimo mês marginaliza::io do, processo de implantação da in nstria
de competência, o contribuinte automobilística, da indústria naval, da indústria farma
e.tá habilitado a promover acordo cêutica e do setor de material eletro-doméstico, entre outros.
da pagamento parcelado junto a \ Na sua opíniãó, como a meta de substituiçã'O,' de
Agência à qual eltá vinculado ou importações abrange, setQres de tecnologia d� porte e
ao leu domicílio bancário, ao.

quai. caberá, com 'excÍusividade, capitais vultosos, I aumentam consequentemente os riscos

a decioão. de ·uma nova marginalização dá empresa privada nacional,
Além de maior facilidade para -'o que não é d_esejãvel.

o contribuinte, ii. nOlmo. vigen-' Por isso, o Presidente do BNDE sustentou que .se
tel cferecem a. leguintel, venta•. trata de um autêntico de(safio descobrir os !!leios que,
gen. comparatpva! com "quelel, venham ·a:. permitir uma ampla participação dos capitaisanteriormente em vigor, B labetl '

bbrasileiros em 'tal, processo, so 1retudo na ãrea de bens
- dilatação do .praz.o para p�. oe capital e também na de insumos bãsicos, eVitando"'se,

gameóto, pOli cada cootn· , . .' \
.

l'
-

b d db
. - "d d á er paga aSSIm,' que se repIta a margma lza�ao o serva a quan o

, ulçao venCi li po er I .. f .' , , ,.. . ,_

em até 4. parcelai mensail, en- do IOlCIO do processo de lDdustrIahzaçao.

correção monetârie, 'I incidentee
,.obre o valor do principal; incluí
do. oa parcela e não sobre OI'
.sldo. devedores, o que reduzirá
ai Ilutuaçõee no perfil do eequema
de pegamento•.
Determina, '.inda, a Portaria

Mini. teria I que' OI conteíbnintee
em at.ralo até o roê. de junho
panado. poderão liquidar .euI

débito. de uma .ó vez, com rele
vação da relpectiva multa: desde
que o façam até 31 de dezembro

_
deite aoo.

Para. OI percelamentoe já con
cedidos é facultado tambêm, a

partir de 1.0 de janeiru de 1976.
a mudança pare os OOVOI eritêrios,
desde que o' contribuinte, men

tendo em dia IUIiI cootribuiçõel
.viecendes, bem- como a quitação
dai parcelai devidas, .requeiea na

Agência do INPS à qual elteja
vineulado ou ao leO domicílio
bancário•.

REVENDEDOR AUTORIZADO�-CHRYSLER
TAl" do BRASIL S.A.

MERHY 'SELEME & (IA. LIDA.
Rua P�ula Pereira. 735

C A NOIN HA S,
Fone.: 365 � 366

SANTA CATARINA

",
:.J I!

: -:: f

l '

Em ,circulação
mais,

, �

um, numero

da revista Arqui
vos 'Catari·nenses"
de Medicina'

, Com trabalhos de diversos Pro
fessores da Universidade Federal
'de Senta 'Catarina, uma crônica
sobre História da Medici!la, pelo
Professor' Osvaldo Cabral � um

artigo sobre, "LIVER BIOPSY' IN
THE MANAGEMENT OF LIVE'R
DISEASE" 'de Profess,or inglês
Peter Scheuer encontra-se circu-

, liando mais um número da revista
Arquivos Catarineoses de,Medicine.
A revista, órgão oficial da Asso

ciação C8tari�ense de Medicina,
de circulação trimestral, estampa
em SUa capa uma bel[ssims 'pai
s�gem da Praia do Compeche e

pelas características que apresenta
se constitue' no único' veiculo

- médico ci,ll'ntifico' do Estado_, de'
Santa Catarioa.
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Confirmado, a direção do
Bradesco está mesmo em de
marches para a. aquisição da
esquina do sr. A'ltonio Cordeiro,
na P�aça Lauro Mülher, onde
pretende construir sua nova

_...
------__• -r ;sgêncía.

Promoção da A. P. P.
«Sagrado. Coração

do Colégio
de Jesus»

.r-:

CURSO
PSICOLOGIA

DE
APLICADA

A educação é obra comum. Portanto nesta hora,
em que tantas e tão sérias transformações se dão na
vida atual, será de especial vantagem que, pais, .mestres
e jovens, assistam o Curso de Psicologia Aplicada, queo discutam, e

.

que nele encontrem razões para não
descrer do progresso moral do homem.

Professor: FAUZE KFOURI
\

Local: Sociedade Beneficente Operária(

Data: 13, 14 e� 15 de setembro próximo.

. :por Carlos Bockor

Canoinbas e Rigesa ainda lideram Chave B
Com uma grande atuação, principalmente do goleiro DePaul. e do zagueiro direito, o Canoínhaá conseguiu excelenteresultado em Três Barras, ao' empatar com o Rigesa, que no 2.0tempo teve um pênalti a seu favor que Luízinho cobrou e o goleiro defendeu. A partida, que terminou' com o placar em branco,teve renda de Cr$. 700,00. ,

x X X x' x

No Municipal, pela Chave A, Bela Vista e 3 Estrelastambém empataram por 1 gol. O 3 Estrelas teve maior presençano 1.0 tempo, mas não conseguiu marcar. No 2.° tempo .. o BelàlVlsta equilibrou a partida e o resultado de 1 a 1 foi justo. 08marcadores foram: Miltinho, para o 3 Estrelas, a08 28' -e Alfredo
para o Bela Vista, aos 34. A ,renda foi de Cr$ 805,00.

'

x x X X x

-Amsnhã, em prosseguimento, teremos Bela Vista e Palmeiras, em Marcílio Dias e no' Municipal,
<'
o sensacíonal jogoentre Botafogo e São Bernardo. Vamos prestigiar.

A R E P em Mafra
Saiu-se muito bem na vizinhá cidade de Mafra, no último

.

sábado, a Associação Recreativa Esportiva Procopiak, aomedir forças com a Séruca - Sociedade Esportiva RecreativltUnião Catarin�nse,· empatando o jogo de fufebol de campo, por2 gols e vencendo o futebol de salão por 6 a 5, num bom resultado para luas cores e pará O esporte canoinhense.

Torneio de Bolão
Defrontaram-se 6.a feira passada, dia 22, n.a cancha doTiro 90 Alvo Canoinhas, em partida bastante concorrida e commuitos torcedores, a.s equipes do Clube de Bolão Democrata edo Olímpico, .que perdeu pela diferença de 19. palitos. Segundoalguns Olímpícos, perderam o jogo devido a grande torcida contra.
Pela 2.8 rodada, realizada 3.a feira, o Temeroso foi derrotado pelo Democrata, por 30 palitos.
O torneio prossegue 3.a feira, com o jogo Democrata xTemeroso e 6.a feira Olímpico x Temeroso.

Jubileu de Prata da LEC
Em solenidades alusivas ao «Jubileu de Prata» da LEC

a realizar-se 4.a feira, dia 3, haverá seção solene, às 20,00 horas:no Clube Canoinhense, com entrega de diplomas 90S f\x-presidentes da Liga - Agenor Côrte, Dr. João Colodel, �cá<:io Pereira,João Seleme, Dulcidio Silveira, Evilásio Coelho, José Ivan daCosta, Clemente "Píeczarka e lrineu Gonzaga - além de presídentes de clubes e desportistas que se destacaram no esportecanolnhense nestes 25 anos.'
x . x x x x

Hoje, às 16 horas, no Municipal, Dirigentes e Arbitros.da LEC x Celesc; sendo a novidade no time da Celesc a estréiado arqueiro S)érgio, que pertenceu a Seleção Cat. de Amadores.
x x x x x

E não esqueça, ,no próximo domingo tem SELEÇÃO DALEC X CAXIAS DE JOINVILLE.
x x x x x

Colabore com as promoções esportivas e.

estará promovendo a tua cidade.

J

Bastante concorrida e anima
da a festa religiqsa da Comuni
dade Luterana, domingo último
em Marcilio Dias.

x x x

Segundo o engenheiro dr.
Jorge Seleme, o seu edificio de
apartamento, Conjunto Residen

cial! Ouro Verde, ficará todo
concluído até o fim do ano,

x � x \
Sábado último, confraterniza,

ç.Ao entre as índúetrías Procopi8�
de nossa cidade e Pereira de
Mafra, com &. realização di
jogos de futebol de campo ex I x x

A firma Dambroski amplian- salão, naquela cidade' vizinhe,Visitando familiares . esteve do, agora em alvenaria, o seu, A tarde, no campo do Pery,em joinville, o sr. Wiegsndo parque industrial. na rua 12 SERUCA - Soeíedade EsportivaWiesE!, aproveitando também
�

de setembro. e Recreativa União C8tarine�á!
para novos exames visando a

x x x
x AREP - Associação Recreati,

sua perfeita saúde. desde que e Esportiva Procopia'k. �ogoaínde não se encontra comole- O Deputado AroIdo Carvalho

.,
bem disputado e

f!scQt'e. justotemente restabelecido da doençe e seu mano Therézio Netto, de 2 a 2. Após, à' noite. no
que o acometeu no ano passado. agora presidente do IRASC - Ginásio de Esporte, futebol de

'x x x Instituto de Reforma Agrária salão e vitória justa dos canoí,
.

'. de Santa edarina, deverão nhenses pelo escore de 6 8 5,NotiCias não confl�mad�s dão
festar hoje em nossa cidade, em partida bastante movímen,conta que a Drogaria Mlllerva, '_
para vários contatos. tada ti até sensacional. DepoÍ!,forte grupo do setor no Paraná,

no Restsurante Faxinai, gostosoem pesquisa afim de-estudar x x x
e animado jantar, tudo correndoa possibilidade

.

da instalação O Colégio Estadual Santa a contento, ali presentes, alémde uma filial em nossa cidade. Cruz gsnhou . um laboratório dos atletas, servidores e direto.
para as dísclplínas de educação res das aludidas empresas. Agora
geral na área de ciências fisicas Mikei vai retribuir tudo' em
e biológicas. A entrega foi nossa cidade, já no próximo m�s,
através do Secretário de Edu- Nossos agradecimentos aBas.
cação e Cultura, dr. Salomão tinha e toda a sua equipe,Ribas Junior. pelas atenções dispensadas.

NOT-AS

:1 X X

Nova turma rumo ao Mato
Grosso para uma temporada de

.

pescaria, comandada pelo sr.
Clemente Dambroski.

x x x

Afim de estudar uma solução
para o prosseguimento das obras
"do Ginásio de Esportes esteve
em Florianópolis o Diretor do
Colégio Ssnte Cruz. Eloi Bona.

ESPARSAS

x x x

Retornou da Europa, apól
alguns sustos em Portugal, BIl,
terra Datal, devido 8 situação
politica naquele pais, o sr. JOio
Delgado Florêncio, titular d,
Ccmercisl Miradouro Ltda.

S'AFARI
(continuação do número anterior)

câlculoe seriam 60 km rio acima.

As dez horas da manhã iniciamos a via
gem, com 0'1.0 bote' levando um ísopor com
gelo e mais outras traias. Uma hora após, p!l
.psremos DIl Barra do Braço Dois ou Braço Sul.
Esprementamos a pesca de cu rico e foi onde
pegamos 4 tucunsrês, 4 peixes espada e 2 pei
xes cachorro em pouco tempo.

Continuando, chegamos Da ilha onde per
demos o cachorro e nada encontramos, sô rasto,
de onnça. Percebemos que o cachorro 'nunca
mais veriainos.

Subindo, enfrentamos duas cachoeiras for
tes que com dificuldade passamos, Nos poçosvíamos dezenas de tracsjás Gtartarugas) subindo
vagarosamente a correnteza para desovar nas

praias. No mato, o barulho infernal dos bugtus
e DO céu. araras voevam, colorindo tudo de
azul, vermelho e amarelo: Não é inferno, mas
um _paraíso verde que nos cercava.

Adiante encontramos 4. barcos dos minei
ros que também pescavam ali e desistiram de
ir a,té a Iagôs por falta de gasolíne; após breve
papo tocamos prá frente. Com o sol quentevíamos muitos jacarés dormindo no barranco
riem ligando ao barulho dos motores. Agora
seguíamos juntos os 3 botes e foi às 4 horas
da tarde que avistamos o barranco da entígsaldeia Kranhacarone e logo adiante B lagôa.

, Um bote ali ficou e até a tarde já pegou
mais de 20 tucunarés. Arrumamos o acampa
mento na Barra do Braço Norte e após refeição
fomos pescar. Pegamos muitoa píntados, 2 jaús
com mais de 30 kgs.

A noite, na rodada matamos 3 capivaras
e vimos várias antas. Os barrancos pareciam
um rodovia na serra de, tantos olhos de jacarés
que se via. Ao amanhecer as jacutingas rasga
vam as asas, perto do acampaménto matamos
v�rias.

O sol esquentou; fomos curicar tucunaré.
� muito emocionante - lança-se a colher ní
quelada .

na água e vem !le recolhendo lenta
mente, de repente a ferrada, a linha chega a
cortar a mão, portanto devf!-se usar pelo menos
uma luva; em duas .horas pegamos mais de 30.

�.,

Doia companheiros sairam no mato e logovoltaram com 2 veados. 'I'ínhernos que retornar
para limpar os peixes e as caças. Ficamos mais
esta noite pescando, com ótimo 'resultado. Os
ccmpanheíros que ficaram limpando e salgando
os veados e peixes na volta estavam com
enorme fogueira, pois a onça atraida pelo cheiro
de sllngue rondava urrando o acampamento.Dormimoft depois d� vários aperitivos, mas to
dos com as espingardas ao lado; só os mOI!
�uitos nos incomodara!D.

Pela manhã fomos procurar ovos de tra
cajá nas praias, achamos mais de 200, São
saborosos crus ou coziqos e aproveitamos t,am
bém pua fritar tucunaré a milanesa de tracajá,

"CACHIMBO
é bom. Bem perto tinha uma volta de rio e
entrada de )ogôa, onde vimos tantos jacaré.
que salmos com remos em.címa dos bichos que
nos escoravam vindo em �ossà direção furiosos
de dar medo. Pegamos iDais t,ucugarés ali n88
logôas e resolvemos voltar, pois estávamos fartol
tanto na pescaria como Da caçada.

Na volta, estendemos os peixes salgados
em cima dos botes para secarem ao sol' junto
com III, carne de capivaras e veados. O isopor
ia cheio de filés de tucunarés ,e pintados. Le
vamos 4 jsús grandes que estavam amarrados
dos quais 3 chegaram vivos ao acampamento
central, onde no entardecer aportamos.

Já estávamos com 1.500 kgs de peixe.
Resolvemos no outro dia começar a. matar pare
encher o ísopor e friz8s. No primeiro dia ma
tamos 18 peixes grandes. deu bastante trabalho
mas a turma cooperou e foi ligeiro. Ficaram
mais 10 amarrados e tinha um isopor com es

pacidade de 350 kgs de peixe Iímpo ainda para
encher. Decidimos fazer mais uma pescaria.

Estávamos só com 3 botes pois um motor
baqueou. Um foi pegar trairas no Nhandu e

conseguiu apanhar 8, mais 3 pintados. Outro
desceu o Teles Pires até Oi 1.0 poço e pegou 2
[sús grandes e um pequeno, De manhã então
tínhamos 10 amarrados, maist os 14 pegos à
noite', eram 24 peixes para limpar e trabalha
mos até às 11 horas. O 3.0 bote tinha descido
30 km o Teles Pires e não tinha voltado. Es
távamos já preocupados com a demora quando
vimos os companheiros apontando na barra, o

bote vinha .quase pegando água, e, encostando
vimos 8 razão: pegaram 16 jaús, 3 ptraíbss,
todas das grandes; eram 400 kg de peixe e o
maior pesou 65 kg.

Foi o fim da festa encerrado com chave
de ouro. Agora, com todos reunidos. mais 2,
horas para limpar os peixes; outros já carre
gando o caminhão e desmontando o .ecempa-
mento.

.

As 5 horas da tarde de sexta-feira, estava
tudo pronto. Começava o retorno. Ainda uma
última olhada a fumaça do fogo do acampa
mento nos envolvia como' que num abraço de
despedíde, No alto das árvores papagaios pa
reciam nos xingar, era o adeus.

Chegamos em Canolnhas na madrugada
de terça-feira, com o corpo marcado de picada
dos mosquitos, borrachudos. e carrapatos, can
sados e empoeíradoe, mas com 8 cuca fresca e
ansiosos para rever o pessoal de casa.

Esperamos fazer outras pescarias e caçadas,
talvez iguais a essa, melhor é quase hIipossivel.
A lamentar só mesmo a perda do cachorro.

Aqui foram narrados só os principais
fatos, porque o que fizemos, vimo! e sentimoS
só cabe mesmo na lembrança de cada um ,de nós.

Por aqui agradeço mais uma vez aos
companheiros, pela amizade que, nos uDiu
também nas horas dificeis e eté outra.

14-08.1975 HEINZ FISCHER
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