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CABRAL
\
\

Enéas At.f)aná2io
Conhecia o eseríter CARLOS HEITOR CASTELLO

BRANCO deum ensaio publicado sobre «Monteiro Lobato,

e a Parapsicologia», que integrei à minha biblioteca
lobatlana e referi no meu último livro. Agora tenho

ocasião de conhêcê-Io como historiador.
. I ,)

Acaba de dar a lume o livro «Gloriosa e trágica
viagem de Cabral ao Brasil e à índia», publicado pela
Editora do Escritor, de S. Paulo.

Uma obra com tal título há de, despertar dolo
rosas lembranças dos compêndios escolares" onde os

personagens hístéríeoa são, em regra, automatizados,
perdendo as características humanal, envolvidos numa

cronologia seca e sensaborída de fatos, que, à força
de repetição, perdem todo significado. Mas é o oposto
que ocorré com o livro de CASTELLO BRANCO, em

que a viagem de nosso descobrimento, sem perder o ca

ráter cientifico, assume proporçõe� de deliciosa aventura.

Ressalte-se, desde logo, o absoluto domínio do
autor sobre o que trata, permitindo-se, inclusive, a

correção de aspectos falsos e tidos como" verdadeiros.

Tal acontece, apenas para apanhar um exemplo evi

dente, nas, reproduções da priméi.rá. Missa, onde os

pintores colocam uma assistência de índios que não

exístía, pcís que 'o ato se deu, numa ilha (o Ilhéu da
Coroa Vermelha) onde os aborígenes Dão tiveram aees

so. E outros mais.

A narrativa começa nos preparativos para a gran
de expedição, merecendo os cuidados hoje dedicados às

viagens espaciais, onde 'o menor descuido, ou esque
cimento, pode ser fatal. Relata o levantar âncoras em

direção ao paraíso "das especiarias, a multidão aglome
rada às margens do Tejo. «Mas o principal não vinha.
Como querendo exibir aos grandes, da terra que Deus
é ainda o regedor de tudo,' e que os homens apenas
planejam, o vento, não vinha». Só no dia seguinte ele

chegou, inflando as vela� e os corações de esperanças ...

As peripécias da esquadra, pelo mar a Iora,
culminam com os sinais de terra, os primeiros indica
dores de que se alargavam as fronteiras do Mundo; a-.
ele se integrando o nosso Brasil. \ «Os fatigados mas

argutos homens do mar começaram a perceber disper-
, sos sínaís.de terra. Os vigias debruçavam-se nas gáveas
e

;

aguçavam a vista». Terra! Terra! Terra! Era o

21 /de abril, terça-feita.
Com a, esquadra em «porto seguro», ' Pedro

Alveres, paramentado em luxo, rêcebe os donos da

terra, a quem brinda com presentes - em troca do
futuro! Apossa-se da terra e nela fàz plantar a Cruz,

• estabelece relações com 08 'gentios e ,determina o

retorno, do navio de Gaspar de, Lemos a Portugal,'
levando a noticia a EI-Rei D. Manuel. Nessa «nau das
saudadess segue a carta de Pero Vaz de Caminha, -
documento Iníefal de nossa História, ;_ cujo autor não
tornou à terra-mãe, morto no assalto à feitoria de
Oalecute.-

Dias tranquilos na terra de Vera Cruz. Abaste

eídos e refeitos, retomam a rota das índias, aportam
em África e chegam, enfim, ao longinquo destíno. Mil
fatos revelam a falta de sorte de/ Cabral (um' «azarãe»),
o que lhe roubaria o comando da próxima expedição.
A perfídia do Samorim de Calecute (cujo nome era

Glaíer) o leva ao assalto da feitoria portuguesa, do qual
resultou o bombardeio da cidade, pelas naus cabralínas,
causando-lhe \ terríveis danos. E, afinal, o retorno a

Portugal, onde aportou, em datas sucessivas, o que
restou da garbosa esquadra (seis navios, dos treze

iniciais), o capitão-mor alquebrado, mas a árdua missão

cumprida.
O livro analisa as hipóteses sobre a nossa des

coberta, forriece 'numerosos elementos e pormenores' à
meditação dos doutose transcreve, na íntegra, todos
os oito -documenjos exíatentes sobre "ela, constituindo-se
em inesgotável manancial-de pesquisas, além de uma

leitura agradável e capaz de, reconciliar com a nossa

História o mais desinteressado estudante, propiciando-lhe
o mesmo prazer que um livro da mais aventuresca ficção.

É uma demonstração bem sucedida de que os

fatos de nossa História, se bem apresentados, podem
verter-se em obras catívantes e romanescas, sem perder
o valor cientifico, malgrado a conhecida singeleza de
muitos deles.

-
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�PAVIMENTAÇAO
�- XA R ,Q U E A D A
O DER/SC deverá publicar nos próximos dias «Edital

de Co�corrêDci8:t para a execução dos serviços de' pavimentação
a paralelepípedos" ou lajotas, da SC-303, trecho Oanotnhae-Três

Barras, sub-trecho da ponte sobre o rio Cenomhes-Xarqueade,
numa extensão aproximada de 3,000 metros. A necessária autori
zação já foi dada pelo i Secretário dos Transportes e Obras,
Comandante Nicolau Fernando Malburg.

O informação acima foi obtida diretamente junto ao

Secretário Malburg que esclareceu ainda sobre os trabalhos que
estão sendo desenvolvidos pela aludida Secretaria, na'áréa fede
ral, visando o mais rápido Inicio do asf)tltamento da SC-21,
agora no plano federal, como Br-280 e que vem de ser incluida
no 2.° PND, prioritiria, assim, para o seu inicio no próximo ano.

Informou ainda do grande illtereue e boa vontade detnonstrados

pelo Governo Federal pela nossa irea.
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,DURA,
,

do custo de vida; a insatisfação resultan
te do baíxo salário mínimo; o desmesura
do e injustificável aumento dos impostos
municípaís, explodiram nas urnas - vál
vula de escape do inconformismo do po-

-

vo que não teve olhos para dimensionar a
extraordinária recuperação do país e ném
memória para analisar o que ocorria no

Brasil ANTES de 1964. AROLDO CAR
VALHO foi colhido' pela onda oposícío
nísts e não conseguiu eleger-se. Foi der
rotado na sua própria terra' natal -

CANOINHAS - por um contendor eme

debista originário do Jongínquo Oeste e

totalmente f desvinculado do Planalto

(Norte.
Canoinhas e os municípios vizinhos

já não tem o SEU DEPUTADO FEDE
.RAL. A Região conquistou uma modesta

. segunda suplência que' guindou AROLDO
CARVALHO à Câmara por alguns meses,
visto que deverá voltar ao «banco dos
reservas» com a renúncia do Deputado
Díb

'

Cherem ao cargo de Prefeito da

Capital, já concretizada.

Cabe-nos enfrentar á dura realidade,
sofrer todas as consequências por ela di
tas e dela retirar os ensinamento.. advindos.

Os nossos hospitais, educandários,
creches, asilos e obras assistenciais, difi
cilmente receberão o mesmo volume anual
de subvenções federais a que se habitua
ram a partir de 1959. As obras estaduais
na nossa área, talvez não próssígam no

mesmo ritmo;
I ,

,

Resta ao povo de Canoinhas con

fiar na atuação do oposicionista Francisco,
Libardoni .que assumiu alta responsabílí-

I
'

dade perante nossa terra e para ela de-
verá 'reservar as primícias do seu man

dato, sem concentrar esforços e recursos

na distante São Lourenço do Oeste .

Valha-nos São Lourenço!

REA'L'IDADE

Enu. Agr. Celso Freilas de Souza

, DO BID
dali obras do AGIPLAN, no

Centro de Treinamento, cito no

Bairro Campo da Agua Verde,
construção feita em convênio
com Q Brasil e Alemanha. '

Na oportunidade, foi oferecido
um churrasco 80S vilitan�es. na
aprazivel chácara do Advogado
Dr. Saulo Carvalho, ali presen
tes, de Canoinhas: Prefeito ,Mu

nicipal, -sr, Alfredo de Oliveira
Garcindo; Advogado, Dr. Saulo
Carvalho; SI'S.: Odilon Pazda,
Marcos Süsseubach, Dr. José
Rodrigues de Oliveira e o pro
dutor agricola sr. Roberto Shl
mogum; do Ministério: Dr.
Gilberto P. Schaeffer, Coorde
nador Estadual do AGIPLAN;
Dr. Nathan Rosemann, Eng. do
Ministério; Ir. Filisbino Martins"
Coordenador Estadual do AGI
PLAN no Paraná; Ou. WilJiao
e Vasconcel�s, inspetores do
BIO; Equipe �écnica do AGI
PLAN de CaDoinnas e Equip_e
Técnica Alemã.

Na n,casião vários oradores
se fizeram ouvir, tecendo con

siderações sobre a importância
do Centro de Treinamento em

, '-.

Canoinhas e os municípios que inté ...

gram a Micro Região da AMPLA,- desde
1959, em sucessivos pleitos, vinham

elegendo um Deputado 'Federal e rece

bendo, como decorrência, uma série de
benefícios que resultavam da presença
marcante de um representante nosso nos

centros decisórios da vida bràsíleíra.
,

Obras de eletrificação de 'importância
fundamental para todo o Norte _ Catari
nense - como a linha de transmissão de
JoinvHle e Porto União, a linha de trans- -

missão Mafra, Itaíópolís, Papanduva, Major
Vieira e Monte Castelo, inúmeras obras
de eletrificação rural em todos os muni
cípios da regtao, a eletrificação de

Irineópolís' - se constituem em testemunho
do esforço do nosso ,Deputado AROLQO
CARVALHO numa, luta que durou mais
de um decênio e produziu seus melhores
frutos. depois da revolução de Ú�6,4.

A inclusão da rodovia Porto União
São Francisco do Sul no Plano Rodo
viário Nacional, a edificação de dezenas
de prédios escolares em todo o ínteríor>
fruto de convênios obtidos pelo nosso

Deputado junto ao Ministério da Educação
e Cultura, a, implantação de parques
infantis, à disseminação de serviços de

saneamento: a distribuição anual de bolsas
de estudo e de - subvenções vultosas para
'8S entidades educacionais e assistenciais

da Região Norte, a- construção de estádios
de futebol. são outras provas eloqüentes
da 'importância da eleição de um Deputado
efetivamente vinculado à nossa lárea e

conhecedor dos nossos problemas.
Passamos a existir para o Governo

Federal depcis que .elegemos o NOSSO
DEPUTADO.

.

;- I

'Depois veio o pleito de 15 de no

vembro do ano passado. o.
-

descontenta- '

mento popular face à constante elevação

construção em nOSS8 cidade e

a colaboração que todos vem

prestando ao, grande empreen
dimento, o que situa e destaca
o nosso municipio no pais e lá

fora, sendo consíderado hoje,
de direito e justiça, o CENTRO

NACIONAL, DA BATATA,
condíçâo que deverá ser fixada,
oficialmente, .pelo Ministério da

Agricultura. I
\

Cenlro de Treinamenlo de Balala Semenle

INSPEÇAO
A nos�a cidade foi' honrada

qutnta-feira última com a visita
de ilustres funcíonários do
BID - Banco Internacional de
Desenvolvimento e destacados

I
técnicos do Ministério da
A.gricultura.
A \'isita prendeu-se ainspeção

Social
Hoie, às '18 horas, na Matriz
Cristo Rei, o iooem PAULO
CESAR, filho da exma. vva.

sra. 'sta« Fernandes Pereira,
estará recebendo' como espo
sa a srta.ICLEIA MARIA,

, filha do casal Henrique
(Laura) Ramos, Ide tradicio
nais familias canoinhenses.

Ao jovem par, desejamos
p"enes felicidades.

Visitante ilustre·
Em nossa cidade, inspecio

nando a agência local do Banco
do Brasil, o sr, Francisco Rafael
Di Lascío, ,O sr. Rafael, para
nós assim conhecido, exerce

hoje a8 altas funções de Inspe
tor na área dos Estados do Pa
raná e Santa Catarina, residin
do em Curitiba. Grande amigo
de nossa cidade, aqui possum
do um grande número de amigos
e admiradores, foi ele, e -todos
reconhecem o' f8�O, que acordou'
e dinamizou a agência local no
seu período de gerente, d. 1957
a 1962, fruto, então do nosso

atual desenvolvimento. A ele
8S nossas boas vindas e cum

primentos.
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CORREIO DO NORTE 20.09.1975
I

\ .

Centr� de Trêin��ento para Batata Semente

cEDg. Agr. Celso Freitas de Souza» .

'./
I
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Observações Me.teorológ,icas

,
. I, •

CINE JUBILEU
, ..

'o 'lançador d. SUC$SSOS, apresenta:
HOJE, dia 20 • às 20,15 h�ras - um super programa dupl�' /'

Zugman S.\�. avl,sa a Joio
Maria Nunes re Souza, portador
da Carteira Profissional n.?

(

68.313 - sérir. 392 se, a apre
,I sentar-se na íEmpr�z8 no prezo
de 3 (trêsD di s para regularizar
SU_8 situação.

de 08/09/75 à 14/09/75
1. FILME: Punhos de aço contra Karatê

. r ,

r Mais um espetacular fUme chinez repleto de ação e av-enturas

2. FILME:'
'

,

Urna aventura é ur:n� aventura
I \

-

OCORR�NCIAS DIA DIA DIÀ DIA DIA DIA DIA
08 09, XO II 12 13 ' 14
-- ,__-- -- -- --

Temp. Máz. em °C +19 t26 t18 tl3 t18 t22 t20
-- -- -- -- -- -- --

Temp! Min. em De , tl� +i5 t15 t12 tu +14 tl�
-- -- -- -- --

Umidade'-._Relaliva da Ar 95% 90% 95% 95% 95% 95% 90%
Precipitaçõ•• f5mm Omm Omm f4mm 20mm Omm Omm

, \
ReflorestadolJl Zugman S/A,
avisa, Juraci d_� Jesus Castro '

dos Santos, portadora da .Car- /

teira Proflcional �.o 57.253, série
426 se; Terezio}\a Alves Car
doso, portadora \ da Carteira
Profissional n.o 29.661, sé,rie

II 426 se e JoAo Lotene, pcrtador' .

� da Certeira Pro�i8sional n.?
'- Este filme reprisa 2a. e 3a. feira às 20,15.horas

30.029, série 426 sp, a apresen- \.'-'__I .._IIII!II )"tarem-se na Empl'eea no prazo '.

de três (3) dlas p�ra regulari
zarem sua situação

O não comparecimento im

plicará Da rescisão 'do contrato
de trabalho por abandono de

serviço, nos tenhos do artigó
482 da C.L.T.

.

I

AMANHÃ, dia zi . em ,matinê às 14,00 horas

_
Punhos de, aço contra Karatê

Amauhã, dia ZI - em 2 �audio88s sessõ�s: às 19,15 e 21,15 horas

José Mojica M;arios (o Zé do Caixão) no super filme nacional

O '-EXORCISMO. NEGRO

EDcarre,ado do Posto Meteorológico: IBINEO OSNI BREY - Téc. Auricolo

I
, "

(.

'No Departamento de Veiculas usados
de Merhy Se eme & Cle,: l.tde.

,

você enéontrará �revis dos para pronta �entreg.á:'
IMPRESSOS

.

EM GERAL (em um .. ou mai. côrelj
I '.

Serviço rápido e perfeito'
AN'O
1975
'-1969
1971

1969
1973

MARCA
Vf::RDE 'LTDA.IMPRESSORA \ OURO,Ford Corcel-Coupê Básico - O km

ChevroÍet Veraneio '

Chevrole� Opala 4 �orta& de Luxo
Chevrolet Opala 4' crtas de Luxo

/

Dodge Gran Coupê

"> ,

-----:

3 Dimensões de Lóbato
'novo, livro de Enéal Atbanázlo

< Fotocópias?'I
�'

Em
I

apenae 10 segundos, vo TOCO-

PIAS, de qualque qcumento, jornais ou

livros, no C Ó R I O D O R E G 1ST R O

C I V I L • NEREIDA C. 'CORTE, no edifício
I' \ I ,.

-

do FORUM destà cidade.

,

você �ncoBtra na' loja diaM,ERHY SELE�E & CIA.' �TOA.
'� "

Rua Paula Pereira; 13,5 _

�
/�A�OINHA'S - se

.
Impressora, Ouro Verde

gmggmgQg�Q&1fil
caD 9D
ce E Refrl ràdores: m

- ar ' 9D
�!!!!!!!!!!!!!II!!!!!!!!!!!!!II�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!II!!!!!!!!!!!!!II!!!!!!!!!!!!!II!!!!!!!!!!!!!II!!!!!!!!!!!!!II!!!!!!!!!!!!!II!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!II!!!!!!!!!!!!!II!!!!!!!!!!!!!!!!,!!!!,,!!!!!!!!!!!!!!!!II� m � {ensu G E, m

"

� L Proso ódíno e m

'8rin�ue�ns �ara Natal >,Ii_ ;';5t: P�,es ,e i
� preto e ,b��nco: ,'m
m PhiUps, PhUfO, "

GE, m
a Semp, Zenltb e m

� PhllcÓ.
'

a
I luz' ,m

ce e baterIa. � 9D
m m

� .Má\quina'S de/costura 'm
,m Elgln e. linger m

. ,'ce oem, zlg'zag., m
ce

'

m
m '

I' &D
'ce Agora 9D
m ,

m

m você �em'. �
ce até 2.00(0 de en
m , - et1

m (deScorto m
m eomelJl.or �
�,preço da �
m,'praçaiti, na �
'm m
ce 'm

�,nENE 11m
,ce

'

II
,

ce' Roa Vidal Ramo ,906 II
rIa' m
ce

lone 185m
ce, Canojnbas en
-:Ia

- (

9D
i!jfjEifjarifji!iEi�Ejfj

,
. ,

!:==::=:==::=:=::=:::::=:=:::=::::�::::=::=r::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::1======•• p

- ••

II I .
,

I IS

P. ,O S�' II T,O ,ii
c' H
= H
e ,DERIVADOS DE CIMENTO I!
JI IN.OÚSTRI'A E COMÉRCIO LTOA. n,
c H
. "
.. .

..

" "

u "

= H
" "

ii Tem' pronta
li

5! ,para entrega: '�
c c
iE /

- I:

II Blocos d� c�pcreto em difersas bitolas �I
•• ) I ••

::

.. La."otas
- 55 (.1

n _ E
/ ii / ==

ii
, 1/2 f�o H

ii I l
_

\ ::

II Boa 'Mare�bal Floriano, s/n (ao ladÓ da oficina José Balota) .ii
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Compre' AGORA e pague suavemente
até o NAtAL

"

, I
\ .

Casa 'E r Ilta
,

,
-,

'], ,.

,'(i;

"

í
, I
,;"

REVENDEDOR AUTOR'.ZADO é'CHRYSLER'
f"A1' do BRASIL S.A.

Você, que esfá por cima porque já venceu na vida, não perca rnals.tempo. '

E hora de você comprar Dodge. Aproveite as vantagens que oferecemos
através dos nossos planos de financiamento, agora mais vantajosos do que
nunca. Venha ver para crer. Conheça o nosso carinhoso atendimento.
Vamos. Decida-se de uma vez por todas e venha logo buscar o seu

Dodge Dart novo.

, I

CIA.- LTDA. 'MERHY SELEME &
. \

.

Rua Paula Pereira, '735
CANOINBAS

Fone.: 365 e 366

SANTA CATÁRINA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Comissária Luiz 'xv·

V 'E N D E
Casas de Alv arla:

0097' - Com 72 m2 em terreno e 4.200 m2, na Xarqueada (próximo ao

Moinho Ouro Verde). Casa co .5 peças .maís um rancho.

0092 .. Com 157 m2, com 3 gra des salas para comércio, à rua Duque
de Caxias. Residência com I) q rtos, 2 salas, 1 cosinha, 1 bwc., I ga
ragem. Acelta-s,e casa de meno, valor aqui ou em outra cidade.

0073 - Casa com frente comer1ial de 158 m2, em terreno de 1.400 m2

.no melhor ponto comercial

d�
Campo D'Agua Verde. Casa com 7

peças mais 1 peça grande par o armazem. No preço estão incluídas

,as Instalações e estoque do ar azem.
,

,0011 • Casa com 80 m2 em te reno de 600 m2. A uma quadra do
asfalto do Jardim Esperança.' Cs a em fase de aeabamento.

0061 • Fina residência a 300 me 08 da IgreJa Matriz, com 167 m2 de

construção de fino acabamento sendo o teto em eucatex e piso em

parquet; contém 3 qts., 2 sls., cop , cz, bwc., dep. emp. e garagem.

0046 - Fina alvenaria de 31i m%, com 5 quartos todos com armários
embutidos mais 13 peças excepciopais; construção de fino acabamento

em terreno de 11.008 m2,

contetdo
2 barrações para depósito de

cereais, adubos, etc. '

.

/

0088 - Casa com 80,17 m2 com 3 uartos, % Se.I8S, cozinha, banheiro,
abrigo, dep. emp.; em estilo

mOde,r,�O'
próximo as antenas repetidoras.

0087 - Casa de esqutna em 'estilo oderno, Próximo ao estádio novo,

com 3 qts, 2 eIs, etc. Terreno todo urado, contém garagem e abrigo.

Casas Mlxtas: '

0015 - Casa com 60 012. terreno

1,.e
600 m2 todo cercado; calçado e

gramado; .com
2 qt�., sala, eoz.,

bWC.,.
ep. emp., e abrigo, facitita-se

,pgto.0035 - Elpetacular residência, com 4 qts., 2 banheiros, área de serviço,
dep. emp., banheiro e demais com didades em 180 m2 de construção
em madeira de primeira. Localizada na rua Mbjor Vieira pertinho do
centro.. ,

0032. - A %00 m da, prefeitura com 14� m2, ótima residência com 2 qts,
:2 salas, co,Z., dep. empregada. Terre"o de esquina com 660 m2 todo
cercado e gramado. t

i
.

Casas de madeira �
0098 - São 5 casas alugadas com boa rlnda mensal. Apenas cr$ 6.5.000,00
0009 - Casa no Jardim Esperança nas 'Imedíações da antena, 62 ml! de

eonstrução e 860 m2 de terreno, cercado com muro e cerca de imbuia.,
0076 - Casa de primeira, localizada a \00 m do Ginásio Sta. Cruz, com
80 m% de construção, com banheiro eçmpieto, 2 quartos, 2 salas, eoz.,
garagem e grande varanda. Preço para, torrar Cr$,50,ooo,oo, eombína-se
pagamento.
0025 - No J. Esperance, casa com 7� m2 em ótimo terreno de 1.200
m2, 3 quartos, sala, cozinha, etc.

0053 - No alto da Tijuca; casa com 100 m2 em terreno de 16no m2.

Construção com �8 quartos, duas ,sala., cozinha, banbeiro completo,
área de serviço, churrasqueira, etc. co�bina,se o pagamento.

0017 - Casa próxima a Associação com p2 m2Cr$ 25.000,00 para torrar,

i»031 - 'P;óximo a Igreja do Campo da Agua Verde, casa com 48 m2
.em terreno de 547,50 m2 com 3 quartosr sala etc. Cr$ 35.000,00, aceita-
se carro ou lote como parte do pegamento, '

'

0,066 - Próximo à caixa d', água, casa nova ainda sem pintura, com
54 m2 em terreno de 600 m2, Cr$ 80.00�,oo. Aceita�se carro.

0�71 - Próximo a Esquadria São JGS�, casa com 100 m2 contendo 3

quartos, 2 salas, 2 cozinhas, I bwc. e aJllrigo para carro Cr$ 60,000,00.
oombína-ae prazo curto para pagamento. -:

0075 - Próximo a Indústrias do Camp� d' Agua Verde, casa com 84
m2, totalmente nova. Grande frente co�er�ial para qualquer finalidade,
aceita-se carro e facilita-se o saldo.

0021 - Próximo a Praça João XXIII, c�8a com 87 m2, terreno de 795,
com 8 peças, mais área de serviço e d�sperisa.
0062 - Casa com 4 qtos. 2, sls. cozo bwd. e garagem e área de serviço.
Próxíma ao centro, pertinho do MOinhoj Tokarskl. �

0082 ., No C. da Agua Verde, pequena c.sa, apenas cr$ 8.000,00 à vista.
I

'

0074 - Casa central, com 105 m2 comla 'qtos., 3 sls., I coz., 2 bwc,,'
dep. de' emp. Aceita-se troca por casa menor. A 300 m da Prefeitura.

, j
0072 - Casa com 32 m2 em terreno dei' 600 m2, imediações da Igreja
São Francisco - cr$ 20.000,00. '

I

0059 - Nas Proximidades do Bolão Agua Verde. Casa com 72 ril 2 com

4 qtos.; sls., coz., etc. Mais área de �erviço varanda, dois' ranchos

grandes, galinheiro, forno para pão. Terreno com 6.718 m2. Preço de
ocasi80 cr$ 70.000,00 - Facilita-se o yagamento.,

'

'

0057 - Madeiras de uma casa de 35 m2 \lara retirar do lugar crI 4.000.00.
0023 - Próximo a Praça João xxmt casa com frente comercial, Z

quartos, sls., coz" privo com 70 m2 te�re?o de 600 m2.

0090 - Casa com.39 m2, com 2 qts., 21 sls., I coz., 1. bwc., terreno com

800 m2., No bairro Stueber - cr' 501000,00. ,Troca-se por casa de
menor valor. l.

I

Carros US8d,\SVolke 72 ' Dodge·:& portal 73
F 100 ' 73 _ i GalalÚe 500 70
Rural luxo 68 ; Piok-up Chevrolet 50
Rural' 4x4 62 � CoroeI 2 portal. 71
Kombi luxo 72 j Rural 69
Caminhão Dodge D-400 73l

Chame_-nos pelo fone 137, qt).e estamo. a di8p�si
ção de V. Sa.

para�
a' demonstràção de

qualquer imóvel se compromisso.

Lotes" e. terrenos urbanos, c)j'caras e área� rurais

VO��CO�7�� �O;�lAGl:� :eZcaD;�hao
onde você faz sempre o melhor negÓcio

,

Rua, Vidal Ramos, 705
- �ao lado do Panificio Pão-da-Lá

- Fone 137

Concluido
desistema

abastecimento
de, ,

agua
(anoinhas

em

FPOLIS. --- Tendo por ma

nancíal do Rio Cenoínhas, está
concluído o sistema de abaste
cimento de agus daquela cida

de, a ser Ineugurado pelo go
vernador Konder Reis, em data
a .ser fixada brevemente;'

Os recursos aplicados no sis
tema são oriundos do Banco
Nacional de Hebttação e do
Fundo de Agua e Esgoto, e

atingiram a Cifra aproximada
de Cr$ 5 milhões e 524 mil
cruzeiros. A obra vai dotar
Can�inhas de água potável,
através de um sistema que não
terá necessidade de .ampliação,
pelo menos durante uma déca

da, tendo sido projetado e cons

truí ro 'pela próp- ia Casan.

o SiSTEMA
O sistema de recalque efetua

.se por conjuntos de moto-bom
bas que dão uma vazão, Da

primeira etapa, de 43 litros por
segundo 'e 86 litros por sE'gun:
do na etapa subsequeote.
A adução é feita por tubula

ção de furo, com 300 mm de

diâmetro, sendo a adutora de

entr;ada (água', bruta) de 40
metros de .comprrmento e a

adutore de água tratada com

extensão de três quilômetros
e meio.

A estação· de tratamento é
do tipo convencional, com ca

pacidade inicial para 43 litros/
segundo e compõe-se de uma

câmara de mistura rápida, fio
culadores, decantadores, filtros'

rápidos, conjuntos elevatórios,
reservatório de água de lavag,.m,
reservotôrio de água filtrada e

cloração e casa oe químíca.
A reservação de água se

processa, na primeira etapa, com
reservatório de concreto circu-:

lar semi-enterrado de 800 m3,
de reservatório elevado de con

ereto de 500 m3 e, na segunda
etapa, de reservatório de 800 m3.

A rede de distribuição é

composta de tubos de PVC,
,

,com diâmetros variando de 60
a 300 mm. perfaz"'ndo' na pri
meira etapa, extensão de 40 227
metros, devenoo atingir 103.862
metros, na segunda etapa.

Clinie. de olhos
ouvidos � nariz - garganta

o r. P a'u loS a t o
CRM 1421

Atendimento diário
das 15 às 18 horf!ls

Praea tauro MOller,' 5ZZ
('oto Joio - sobre�lojl)

AVISO
LANDUALDO VOIGT, por

espanto e extravio do seu gado
bovino, n�o admite a' eotràda,
caçadas e passagens de pessoas
acompanhadas com cachorros e

armas de fogo, etc. em !lua

fazenda Bom Sossêgo na Volta
Grande - Paula Pereira.
Aos que transgredirem este

aviso serão punidos na forma
da lei. 2x

o

Canoinhenses em Joinville
O Governador ANTONIO ,CARLOS KONDER REIS,

acompanhado de grande comitiva, esteve 2.a feira última, dia 15,
em Joinville, cumprindo extenso programa, eJll mais uma viagem
de serviço. Do programa' também constou uma inspeção nos

serviços na serra Dna. Francisca, importante obra ligando o pla
nalto ao litoral e agora acelerada pelo atual governante do
Estl!idc. Uma comitiva canoinhense, constituida pelos srs, dr.
Saulo Carvalho, dr. Antonio Weinfurter, dr. Adilson Medeiros e

srs. Oldemar MU!lsi, Luiz Fernando Freitas e Hugo Peixoto, lá
esteve prestigiando o ato, também ali presente o Presidente do
IRASC, sr, Benedito Th. de Carvalho Netto. Comitivas de Rio

Negrinho e Sio Bento do Sul, lideradas pelo Prefeito ali tam
bém compareceram.

,

Anotações' por rnauncio

Quando você enriquece, você não fica só' cheio de di
nheiro. Fi(ja cheio de problemas .e amigos.

1ransteriu residência
Transferiu residência para Teresina (Piauí) o sr. Olaytou Buehman,

e família. Clayton que residiu por doía anos em Três Barras, onde pres
tou servícos na Rigesa. Profissional exímio e desportista. entusiasmado,
aqui fez muitas amízades que o homenagearam devera, por ocasião de
sua despedída. Em Teresina terá o alto enoargo de supervisionar quatro
fábricas de papel (duas em Pemambueo, uma no Maranhão' e uma no

Piauí) do Grupo José Santos. Esta. coluna deseja felicidades ao Clayton
e familia.

, .

Imagem de N. S_ Aparecida
Noemia B. Gôrte e Cecy Cesconeto, ofereceram �ma Imagem de

Nossa Senhora Aparecida que será entronizada na Igreja de Nossa Se
nhora do Perpétuo Socorro no Bairro Aparecida. Dia 28, em solenidade, a
Imagem sai da residência de. sr; Agenor V. Côrte, às 16,45 para a Igreja
acima citada.

.

Deverá visitar nossa cidade na semana
que vem o Deputado Federal Wilmar
Daâanhol (foto). Além de Oenoínhaa,
também estará em Três Barras, man
tendo contatos com seu vasto grupo
eleitoral.

,

�Qpidin[jQS
Juci Seleme, recebendo flores

do seu esposo Ernílíaeo, na última
quarta- feira. Motivo: festejando bodas
ue 14 anos de casado.

Oldemarzinho e Ma2dalena, ,

sorrindo com a chegada do Urobusto
garotão, que Da Pia Batismal receberá
o nome de Abraão .Altusli. Vovô e Vo-

, vó, Oldemar e Nazira, enradiando ale
gria com o netinho.

Matiza e Bata Ribeiro reuni
ram seus amigos em sua residência
para um jantar para festejar a data
natalícia. .

Dia 15 nasceu o menino
Osvaldo Rogério Segundo dé Oliveira,.

filho do casal Dr. Osvaldo (Marise) Oliveira. Aos psp.s felicidades.

Logo mais em Rio Negro" no Rionegrense. grande baile das de
butantes. De nossa sociedade Céris RosUane TremI e Iraci Maria Jllntsch,
são os brotinhos que vão ser apres�ntados à socIedade de !tio-Mafra.

Casal William (Olivih) Kohler, festejando a chegada no último dia
12 de um robusto garoto. Parabéns.

Em São Mateus do Sul, logo mais, acontec�rá no Sãomateuense,
grande baile das debutantes. Meninas moças da nossa lociedad. serão
apresentadas à elite de São Mateus.

'

O Clube do Sigilo, promoverá, com sucesso certo, o Baile da
Saudade. �ia 11 do outubro, na Sóciedade B. Operária.,

Adilson Fontana, dedicado Coletor Estadual em Três Barras
sendomuito elogiado pela populaQão da Capital do Reflorestamento, pel�
sua maneira correta e gentIl ao atender os contribuintes.

Com sucesso em Três Barras no último sábado o Bingo realiza
do e,w Beneficio do Mobral. Va!iosíssimos prêmios foram sorteados.

Joio Seleme, presidente da Arena, movimentando-se em todos
os lados. Dexerá rumar. para a Capital do Estado nos próximos dias, afim
de tratar assuntos de partido.

Obras e mais obras na Administração municipal, está fazendo de
Canoinblls, a cidade de maior desenvolvimento' em Santa Catarina neste
ano. Parabéns 80 Sr. Prefeito Alfr�do Garcindo.

't :CONVITE-MISSA
Familiares do sempre lembrado

'Victor Kuminek
convid�,m parentes e amigos para tomarem parte

. na missa de 8,0 ano de seu falecimento, que man

dam celebrar amanhã, dia 21, às 18:30 horas, na

Igreja Matriz Cristo Rei.

Por mais este ato de fé, agradece�.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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NOTICIAS DE
Sàgração Episcopal de D. Henrique
Desde, dcmtngo, dia 14
p.p. que Frei Henrique
Müller, O.F.M. é Bispo
de Joaeebs, sua Orde
nação Episcopal foi rea
lizada na Igreja Cate
dral de Joaçaba, onde
foi instalada solenemen
te a nova Diocese.' As
cerimônias de Sagração
contaram com a presen
ça. de Bispos, Prelados
e Padres procedentes dá
todo o Território Bra
sileiro.' Fr. Henrique
Müller por muitos anos Escreveu:
foi Vigário da Paróquia EsmeraldiDo M. Almeida
de Canoinhas, onde

I

deixou um lastro de ótimos trabalhos em prol, da '

comunhão e propagação da palavra de Deus entre -

Irmãos em Cristo - Chamamos de bispos os sucesso
res dos Após,tolos. O bispo é um' legítimo sucessor
dos Apóstolos, a quem Jesus confiou a tarefa de
governar o povo de Deus. Ensinar como doutores da
verdade evangélica e santificar pelo mistério dos
sacramentos, «enviados" dQ S611hor. Que a sua pri
meira Bênção como báculo pastoral e do anél chegue
até nós e que a luz do Espírito Santo recaía sobre
nós e nossos lares, na grandeza do Senhor.

Inclusão da soja .na alimentação
A inclusão da soja na alimentação humana, na

.

opinião de alguns entendidos, é uma medi<!a neces
sária principalmente às classes menos favorecidas.
Isso porém, só poderia ocorrer através de sucessivas
campanhas de educação alimentar. A facilidade no
preparo de bifes e outras Iguarias, utilizando-se soja,
é destacada no livro da nutricionista· Lygta Pereira.
EJa lança receitas unIcamente com soja, na tentativa
de demonstrar a,s vantagens econômicas do uso da
Iegumtnosa,

Dom Orla�dQ dia 19 em Papanduva
, ,No próximo dia 19 de outubro estará . entre nós

Dom Orlando Dottl, bispo da Diocese de Caçador;
naquele dia será' realizada uma grandiosa festa reli
giosa com a participação de toda a comunitlade. A
visita de Dom Orlando a nossa cidade 'está sendo
aguardada com invulgar alegria por todos, a sua
amabtlídade e humildade sempre sensiblllzando e re
forçando a fé nos corações de seu povo, é a prova
cristalina da grande simpatia que é merecedor por
todos os fiéis católicos de sua Diocese e especial
mente de Papanduva,- Paróquia que Dom Orlando
tanto estima e tem cercado de multo cr.rinho' e aten
ção. Vlf,sta programação está sendo elaborada para o
festivo dia. ,',

"
"

20.09.1975
,

P�PANDUVA
nográHco, verdadeiras estações de rastreamento de
satélites. Dez destes navios, 24 aviões especiais e

'seis satélites integram o esquadrão dos «profetas dai
chuvas e das tempestades»;

Instituto Brasileiro dá Desenvolvimento Florestal

EDITAL
O Delegado 'Estadual, do IBDF em Sant_a Catarina, toraI

público que o Instituto Brasileiro de Desenvolvur.ento Florestal'
Delegacia Estadual, receberé, de acordo com o presente Edital'
até às 14,00 horas do dia 12 (doze) de outubro de 1975, à Ru;
do Príncípe n.? 192, em Joinville, propostas para a venda, di
materfal: enhoso proveniente de desbastes florestais de l{).OO�
metros est ali de Araucária angustifolia, em pé. com casca, di
Floresta Nocio I de Tr�8 Borras, neste, Estado, que serão abatidol
e retirados no pr8'�o de 180 dias.

,

Os interessadhs..,.dirigirão/a8 propostas em envelopes ruo
bricados no fecho e cODtend�a expressão - PROPOSTAS PAR�
COMPRA DE PINHEJR,9S e"'�rão abertos na prese?ça da Co,
missão designada e dos iDtereIlS8a'�, às 14 horas do dia 13 (trezel
de outubro de 19-75, obrigándo-s�o ganhador a recolher 8�
IBDF, no ato dá declaração

.

da pr0'P:o�a v.enoedora, 30% d�
valor total do/desbaste, decorridos 30 dias, 'tO,als 30% e o restao!!
(40%), 60,,/(fias após, perdendo o direito da Concorrência, cai�
não sej�m obedecidos os prazos estabelecidos.

'

./ Joinville, 10 de setembro de 1975.

Eng," Agr.o Joaquim Falco Uriarte Netto - Delegado Estadual

/ Geisel' vai falar' de Política
No próximo dia 21 [amanhã] data em que a

Arena e o .MDB realizarão suas convenções executivas,
o Presidente Ernesto Gelsel d'everá fazer importante
Pronunciamento político partidário, - podendo incluo
sive definir o pensamento do Governo' em relação a

ação partidária, como sustentação do Movimento de
1964. A fala presidencial foi confirmada por dirigen
tes da Arena, que se Iímítaram a classificá-la de
importante. (Gazeta do Povo).

Arel')a jovem elege seu Diretório
Dia 15 do corrente; na sede da Sociedade Hí

pica, com a presença do Presidente I da Arena local,
Prefeito Municipal, Vice-presidente da Arena Jovem
de Canoínhas inclusive diversos membros do mesmo,
foI solenemente instalado o Qiretórlo Arenista Jovem.
de Papanduva, ficou assim constituído:

Presidente: Sezinando Jungles Gonçalves; 1.°
vice, srta. Mirima Damaso da Silveira; 2.° vice, Jo
sé Nivaldo de Almeida; více-presídente -de ,Assistência
José Rodolfo Graínert; vice-presidente de cultura,
Evaldír Eduardo Branderburg; vice' de Relações PÚ
blíess, Pedro Alves da Silveira; vice, de Promoções,_

, Antonio "I'hlessen; secretário geral, srta. Irene, Ko
soski, 1. secretário, Valdemiro Gerardí; 2. secretário,
Jacksin da Silveira Kríeck, Tesoureiro geral, Gilberto
Sonaglío, I. tesoureiro, Nelson Simões de Oliveira; 2.
tesoureiro, Luiz Carlos Otocoski. MEMBROS: t Ge
raldo Thiessen; 2 srta, Marilene Partala; 3 Alceu
Gonçalves; 4 srta. Aatrid da Silveira Krieck; 5 Ilson
José Oracz: ,6' Irineu Grabovski; 7 Deair' Costa; 8
Bartolomeu Simões; 9 Lenlcio MalakQvski; 10 Vilson
Graniert; 11 Severiano Simões de Oliveira. O entu
siasmo reinante foi ponto alto. da instalação do Dire
tório Arenísta Jovem, certeza temos que, muito irá
contribuir a juventude de nossa terra para o fortale
cimento da Arena, integrando como integrado foi os

jovens na participação a�iva da vida política-partidária:

Geisel ouvirá o Povo

I Revendedor

BASILIO HUMENHUK' & (IA. lrOA·.
FORD I

, ,Fazemos sempre a melhor oferta em v�culos
novos FORD e usados de qualqys(" marca.

Disponibilidades da /�na :

Rural tração 4 rodas ano 69 �ul e brauco
R�al tração 4 rodas ano 72T Verde e brauco
Rural' tração 4 rodas ano 'Z>r - .Azul e branco
F. 350 ano 70 - .AmareI6
Rural tração 4 rodas a'o 74 - Verde é branco
F. 100 ano 61 - Inza

Pick-np tração rodas ano 74 • Verde angra
Corcel Cupê uxo ano 74 ... Brauco neyasCÍI

Adquira seu v_!ll lo usado' com a mlnima entrada.
, VeI(ulos inteiramente revisados; de boa procedência,
�os melbores preços da regiao.

Visite-nos sem compromisso, em n08sa loja à
,Rua Vidal Ramos, 203 - Fones 343 e, 145

Tabelionato Côrte EDITAL
Acham-se em meu Cartório, para serem protestadas por falta di

pagamento, os, seguintes Títulos:
,

Duplícata n. 1443/22, de.Cr$ 500,00, ven.cida em 14-8-75, davedo!
Panificadora Santo Antonio Ltda. credor: Indústria de Máquinas para Pa,
níücação Ltda.

/

�
Nota Promissória n. 04/24, de Cr$ 1:640,52 WíÍcida em, 14-5,75; dendo!
Waldemar F. de Lima; credor, Fínancí ora Vplkswagen S/A.

Por não ter sido pos, encontrar os reterídos devedores, OI
intimo para pagar a8 im nclaa mencionadas nos mesmos Titul?s' ou
dar as razões porque o o fazem, e, na falta de pagamento notiflco'OI
do competente sto,

�Ilas, :'7 de setembro de 1975

Agenor Vieira Côrte - 2. Tabelião

FotfL
'/

Novo e moderno sistema Japonês Hashua 230

," Areço', por Fotocópia c-s 1,00
Rua, Paola Pereira, 375 (ao lado Loteria Isportlva) - Can.inbas

Pela primeira vez, desde sua posse, o Presi
dente Brnesto Geisel participará de um debate com o

povo, segundo declarou o. Ministro do Interior, sr.

Rangel Reis, acrescentando que o encontro ocorrerá
por ocasião da ida do Presidente Geisel, a Recife,
para um completo estudo do plane de defesa do
estado de Pernambuco; com relação as enchentes.
,O encontro será coordenado pelo Ministro Rangel
Reis e contará com a presença de diversos senadores
e deputados estaduais, além de estudantes, que deba
terão, ,principalmente, os problemas ligados com a

engenharía, Os debates terão lugar na 'sede da SU
DENE. no próximo dia 27, às 9 horas, devendo ser

Os profetas das chuvas e �:�:fitidO por televisão à todo o Brasil. (Gazeta do'

das tempestades Passarela da Sociedade
Tod«;lS os dias você ouve pelo rádio as previ- JOSÉ MARIO. Com relativo atrazo regtsteamoa

sões do tempo mais ou menos assim: «Amanhã, tem- a passagem de niver do garoto José Mario, filho do
po bom. temperatura estável, ventos de quadrante casal sr. Ariltidio (Leonor) Gruber, nosso presado
lestes ... Estas palavras nos parecem tão simples, assinante e fazendeiro.

'

mas, atrás delas está um exército de cientistas e Dia 24'do corrente festejando idade nova a

pesquisadores, que, bem poderiam chamar-se de srta. Maria Trizanete, filha do casal sr. Miguel'
.> «profetas da chuva.e das tempestades». Navio oeea- (Elza) Matioskl.

�l!Ie(j�®.(jíJS8$®®®@l®®(j®iI�®®®®®@®®®;!!\I�@®®(ilil®®®�®®\i®®®1 Aniversariantes da Seman:a
®' , -, •

i ÓTICA C O N F 11'N �li ;l�!r;'��s�;E�!i;':�
®

-..... (ii , jovem Humberto Dolizny,'� Praça Lauro Müller, 522"�" � Dia 22. - as sras.: viúva® / (ii ,

® ® Joana Todt e alivia esp. tio(ii � ®
! _' T U, O O - E M ":"",KC' U L'OS!,

,sr. E/Pidio Bo,rges da Silva;
""

- V .... a srta. Laura :,chroeder: os
I /' : jovens: Saulo Maron BecU,
'� La_9,oráfório próprio �. reS. em Major Vieira, Orlando
® -- ® e Oswaldo Orosskopt (gêmeos).I //Gãrantia de qualidade � Olá 23 . os meninos: Paulo
:I ./" _:' I Silas filho do' sr. João Topo-8 '",/ .

, @) rowski e Antenor filho do

V" Para bem SerVir, nossa reglao : sr. Antonio SconhetzU

I 'e A N o I N H A 5 - S c I Dia 24" as sr.as. Violeta
,S '. ® esp. do pastor sr. Douglas'
®®®li\e®li'l®e®�il.®®lJtt!l®il®®\ie®@ll!l®iI®"'�®®.®®®Ii1.®®®®@l®(j®®®íj Benk.endorf. res. em Castro

Pr, Wanda esp. do s,. Zeno
B. Ribeiro da Silva, Leonora
esp. do sr. Sérgio Carvalho;
O sr. Euclides Bueno.
Dia 25 . a viúva sra. Iga.
bel Friedrich; o sr. Wilma,
Friedrich; o jovem Aloisio
Bockor.
Dia'26 - as srtas.: Arlete
Voigt e Mauren Ros.i l(nüppel;
o jovem César Dteher.

Nossos cumprimentos.

r

as

Hegistro Civil. -
Nereida Cherem Côrte; Oficial, do
Begistro Civil do Municipio de Canoi
ohal, Estado de Santa Catarina,

I
'faz saber que pretendem easar:

'

«JO,sÊ �DE OLIVEIRA' MA
CHADO» com «JUSTINA
FRANCELINA DA GRAÇA»,
braaileieos, aclteiros, domiciliado.
e relideotel em Rio d'Areia do
Meio, Deste município, ele lavra
dor spoaentado, nascido em Ca.
Doioha. 901 19 de setembro de
1906, filbo de Catarina de Oliveir. '

Mbchado, falecida;, ela do ar,
Dascida em Barra Velha·Se aOI

13 de .etembro de· 1925 filha
de Idalioll Francelioa d Graça.
«EUGENIO ALVE PEREI�

RA:. com «DURIA ' EJE», bra
.ileiroll, solteirol, I d6miciliados e

residentes

ne�!l9(ci,ad,
a; ele ope·

rário, Dascido e Canoinhal aOs

09 de outubro He 1915, filho de
Matia Alvev ,ulioa, falecida; ela
do lar, Da8c.i� 'em itaiópolí.-�C.
aos 1.° de J,&lbo de 1917; fIlba
de Marcol 'e Siqueira Beje e, de

,

Joaquina II! Barrol Franc_o, ,fal.

«SE ASTIÃO GONÇALO
PIRES» r COm «MARIA DE

LOUR�S
CARDOSO:., brasilei·

ros. 101' iros, do�iciliados e re·

sidente nesta cidade; ele operá·
rio. oalcido em Canoiohs8 aos 20

de jaoeiro de 1944, filho de Be,
nedita Pires; ela do lar, nascida
em Canoiohal aos 8 de maio di
1943, filha de J,oana ..c.....m1Tlr

falecida.

«EMILIO DAS» �om «IRE.
'

NE NEú. EL»; braiiileiros, 801·

,teiró_0on;ticiliadol e ,fIlsid,ntel
óeí}.t'e ,duitutí'; ele, lavrador, nal'

ei'éJo em ,Sereia nldi.trifo aos, 21
de abril de 1954, filho de Edu·
ardo Guda. e de Hilda Gude.;
ela do lar, ri8acida em Cerrilo
o/distrito aos 2 de setembro di
1954, filha de Eugenio Neitzel I

de Maria Madalena Neitzel.

«EDUARDO NEUMANN:t CODl

cPAULA WITT», brasileirol,801,.
.

teiros, domiciliado. e residentel
oeste diltrito; ele operário nasci·
do em Palhoça SC 80S 08 de

julho de 1942, filho de Waldem8f
Neumann e de Maria NeumánD;'
ela do lar, nalcida .em CaDoinbal
aos 19 dê�agolto de 1948 filha
de Joao Witt e de Maria Goel'
temeier 'Witt.

E, para que chegue ao conhecimen'
to de terceiros, mandei publicar OS

presentes Editais.

Canoinhas,17 d. setembro de 1976,

Nereida C. Côrte
Oficial do Registro, Civil

extraviado.
Mussi trs sportes Comér

Cio e Repre entações Ltd�.
declar& para evidos fio!!, que
extraviou '0 C rtifica.do de Re
gistro D.o 37 602, do veiculo
Mercedes.Ben; cor azul" eno

1973, chassi n. 34403316042154.
, O mesmo fi a sem efeito por

'haver requerl o 2.a via.'

FOTOCÓPIAS XE.I\OX
�erviço in.tan�â.llle�yetf�

�iação moderníssima.

PrQcur no eIJcrit6rio de Derby Carlos

�nn, na Pr,:,ça ,Lauro Müller, 251

EANOINHAS - Santa Catarina
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CORREIO 1)0 NORTE
, �

20.09.1975 '

No Departamento de Veícul�s Usados
de Miguel Procopiak Vomé,rcio de
Veículos Ltd você encontrará j ,

: para :, II onta eD't�ega: "
,

IIAno,
1971
1972
1972
,1974
1974

.

1973,
,1973,
19p
(

Marca
Opala. 4 porta
Opa(a 4 porta
Pick.up Cheor let C./O

. Opala luxo co .p� .

Cheoette
Ford -1'.350
Rural4x4
Belina

( ,

Juizo de Direito da \ flomarca . ·de flanoinbas � Santa flatarina
, "

, ,

\,

COM. DE VEi,(ULOS �TDA.
,;/ o M' V·/· 289 I C . h

.

:::
-"..,/ �ua' c?Jor lelra, - anom as ::: )

l�·· "'.. '.. -'; .. :. ..
.

'

. ,'.
�

.. ..--1;11• •••••••• 1> \
•••• e , s............................. .

..__.. •• ,. • ,_o. •• •. • • .�
, '

,floncessioDárlo Oe eral Mptor. do Brasil S.' 4.
Ru� ajor Vieira, 289

'

C a n o i n h as,
'

-:- Santa Catarina
\ Documento

ex'tràviado
'ARI RUS'CZAK declara para

os de.,ijoli fics, .que e�traviou
sua � Carteira de

I
Habilitação

número 177669 - SC.

Dra. Zoé Wal yria Natividade' Selem!
.

Clr rgU\ ,Dentista
.

,

OOSS89IS9/D.P

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO \ DE -

30

I

COM
, ,

D,IAS'O
,..

. ,

O Doutor Loacyr Muniz
Ribas, -Juiz de Direito, em

exerCICIO, de Carioinhas,
Estado de Santa' Catarln.,
na' forma da Lei�
FAZ _SABER a todos quantos

Cllnica' dentária de enhoras e cr,ianças.
\ I Especialização e� Odootopediattla.

Hora marcada I
, .

Prap La__ Müller, 494
A mesma ficà' sem 'efeito por

haver requerído 2.8 visl 2xFone, 369

Compre
. ,.. r;guson.
sbancosdo·

.

.

.. Slt�ãOaj
.

.

ndo.
Amaio,re ttI�is completa linfl"demáqui�s e impleme�tosa��las do Brasil.

.
l

Converse com o revendedorMassey Ferguson
de sua região. Ele lhe indicará o equiparriento
mais adequado para sua lavoura e amelhor forma
de se obter o financiamento.

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

\

Aproveite Q crédito que toda a rede bancária
está oferecendo. ,I

Compre as máquinas de quê você precisapara
amecanização 'integral de sua lavoura.

Osrevendedores.Massey Ferguson estão
à sua disposição, corri a assistência técnica de
mecânicos treinados na fábrica e completo estoque
de peças genuínas para reposição, ,

.

'

Massey-Ferguson do Brasil S.A\� :._

.....,/,///
E
O-
"

REVENDEDOR 'MASSEY-FERGUSON "

Indústria «SCHADECK» Lida ..Comércio e
'�ua Caetano Costa, 1122 - Fone 178 - Caixa Postal, 263 Canoin!)as-SC

, , ,

....--.....----_.------------�------.....--------..........--........----....--------.....--�

\ .!

este edital virem,. ou dele co

nhecímento' tiverem,' -com o

prazo lfe (trmta] 30, días.: que
por pert,,; de l;)ORÇELIO DAN
TE CRESTANI, por intermédio
de seu procurador dr. Saulo
Carvalho, fói re�ue\rida um,
ação de Usucapião de umá gleba'
de terras, de eaívas e cultura, com

·

a área aproximada de 15Q.ÓQQ m2
(cento e cinquenta mil metros

quedrados) encravada no terreno
com a área total de 262�50Q
m2 (duzentos e sessenta e dois

mH� e quinhentos metros qua
drados), situado no lugar deno
minado «Felipe 'Schmídt», dis
trito do mesmo nome, nesJ;e
município 'e Comarca, que obe
dece -3S seguintes coufrontaçõee;
80 Norte e a Leste, com terras
de JOFé Jgnacheekt, ao Sul e

ao. Oeste, com ditas de M�da
leoa, Crestaní, A refetida ação
acima citada, foi preferído o

seguínte despacho: Désígno o
·

dia 25, de fevereiro de 1976,
à� dez horas para a realização'
da audi�ncl8 preliminar. Citem
se por mandado, os confinantes'
certos do imóvel usucapiendo;

· por edital com o. prazo de
trinta (3QD dias, os 'ausentes

·

incertos, e desconhecidos, pu-
Iblícsndo-se o. edital uma (1) Vl:Z

no «Diário "da Justiça>, e por
duas (2) vezjeS no jornal local,
ficando assim os interessadó.s'
citados para no prazo, de quicze
(15) dias, 8 contar da intimação,
..da sentença que declarar [ustí-
.

ficada a pO!lse, apresentarem
ddesa, querendo. Caso não con
testarem, serão lidos como veri
dícos tode . o. '�rticuI8do Da ini
cial pelo autor. Cientifique-se
por carta com «AR> as 'Fazen
das Públicas Federal, 'Estaaual
� Municioal. Intime- se o autor
e O M: P·úblico. Çanoinh8s, 27
de agosto de 1975. (ss.) José
Geraltío Batista «Juiz' de Direi
to>. E, paraJque chegue ao co

nhecimentó de todos mandou
o MM Juiz, expedir o' presente
edital que será publícado na

forma da lei e afixago no lugar
de costume. Dado e passado
ne�ta cidade de Canoinhas, Es
tado de Santa Catarina, aos

oito dias do mês de setembro
de mil, iiov@centos é setenta e

cinco: 0,8/0,9/75. Eu, Zaiden E.
Seleme, Escrivão, o subscrevi.

, t,

LOACYR MUNIZ RIBAS
Juiz de Díreíto 3
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I, por Carlos Bockor .I
Palmeiras 3 x São Bérnárdo 2 .

<,
"

O Palmeiras, agora com SE!U plantél reforçado .com 8
elementos do Peri de �afra 'e mais 2 registrados esta' semana,
de Porto União, conseguiu sua primeirta �itóri& no Campeonato
da LEC, ao vencer ó .São Bernardo, domingo' último, nó Munici
pal, pelo escore de 3 8 2.

A equipe palmeirense já vencia no 1.° tempo por 1 a .0,
com gol de Celsinho, aos, 25', resultado até aqui injusto, tendo
o São Bernardo chutado 3 bolas ns trave além .de : outras exce
lentes defesas praticadas pelo arqueiro aa'io. No 2.° tempo, o
Palmeíres foi o melhor quadro em campo, penetrando com faci
lidade na defesa contréria, com muitas chances de gol. M�rcaram
para o Palmeiras: Bira, aos 16' e Rogério, a08 20'; p�ra o São

Bernard�: Ché, a08 OS' e Celsão, aos 40'. A renda sornou Cr$ ...
56.2,00 .e vitória justa do. Palmeiras.

3 Estrelas I 'x Botafogo 1,
No segundo jogo da rodada, realizado' em Marcilio Dias,

o 3 �!ltreles jogou 'melhor e eeteve ma,s perto da vitór'ia, mas o

placar final apontou igualdade por 1 gol, num bom resultado
para o alvi-negro, que 8agr,ou-�e campeão, do l.0 turno .. Allage,
artilhe!ro do campeonato com 6 gols, marcou para (, Botafogo,
aos 10 da La fase e Leite, empatou aos lO' da 2.8, com renda
de apenas <r!r$ 337,00.

Classificação ,

,

Após ,o encerramento' do 1.0 turno, a cia!sjfl�8Ção do
Campeonato da Liga Esportiva Canoínhense : é a, seguinte':

, ,
Grupo Rubens Ribeiro da SIl;;8: em 1,.° - Botalogo, com

2 pontos perdidos; em 2.° - São Bernardo,. 3 Estrelas e Bela
Vista, com 4;1 em 3.° - Palmeiras, com 6.

,Grupo Jjlophel José Boeíngr em 1.0 - Canoinhas e Rlges8,
co'm' 2 p. p.; em 2.0. - Santa Cruz e Três Barras, com 4.

' x

,
'

Camp�onato do Int�rio�
Mais de -100 pessoas part.ici9aram da reunião do Ca�

peonato do Interior, realizada sábado- último e maie dei 30 clubes
já estão inscritos para participar�1D -do mesmo; O 'prazo para
incriçAo encer�a dia, 22. Será dhp?tada � Tllçe HerciJio Pereira
e 8S chaves receberão, nomes de Jogadores do psssado, como:
Vicente Dambroski, Antonio Simõ('s) Grimaldo 'Furtado.. Leocádio
Paeheeo, .Neí Cordeiro, Osjo Bayerstorf e outros.

J O O '_ l :

.

• • ,. em açao .

"

Foi forma�á semana .paesade a Junta Díscípllnar Despor-
tiva, assim eonstítutds: Presidente, Dr. Antonio Weinfurter' Rela-

D
' / '

,

tor, ur, Oelstr da, Silveira; Secretário, Baphael José Boeing;
Membros: Paulo Mayeski, Juventino Vieira, Gtldasío S. França,

....�aJmor Furtado e .Odel Freitas. Re�ém' formada, tal Junta já
Julgou uma ,série de ocorrências e por certo muito irá contribuir
para a disciplina em' nosso esporte.'

'-',-

Campeonato da. Liga Esportiva Can�inhense de 1975
TABELA- �D'� �URNO

/ 'PIÁ Zt-Õ9-75�, I
,EstAdio Municipal Canoinha. Estadlo Marcfllo Dias

C�Doinha8 x Santa Çruz '
. Bela Vista' x' Botafogo

',' f ·DIA 28,':09 -75
Estadlo, Municipal Canoinhaé ' ,Estadio Três Barras
3 Estrelas x' Sã() Bernardo Rigesa X T.ês Barras'

. ' DIA 05':: 10 - 75
Estadio Munlcipl;ll Canolnhas Estadiô Marcfllo Dias
Santa C-ruz x �igesa Palineiras .

x 3 Edrelas

DIA 12. - 10 - 75
Estadio MarcHio' Dias \

_

São' Bernardo x Bela Vista

Estadio Três Barras
Três garr,.! � Cano'inhas

DIA 19 - 10 - 75
Estadio Múni�ipal ,Canoinhas Estadia �arcmo Dias

,

Santa Cruz ,x, Três; Barras Botafogo x- Palmeiras

. DIA 26-.10-75
�8tadio Municipal Canoinhas Bstadio Marcílio Dias '

Canoinhas X" Rig,esa . 3 Estrelas x Bela Vista
-....

DIA 09 - 11 - 75
Estádio Municipal Canoinhas ' Estadio Marcílio.Dias
Palmeiras x Bela Vista ' São Bernardo x.

OlA 16-11-75'
Estadlo Municipal Canoinhas Estadio MarcHio Dias
3 E5trelas � BotafQgo São �ernardo x Palmei.ree

Após esta ·tabela, classificam-se 5 clubes, que jogarão entre Ri,
em tabela, a ser confeccionada posteriormente a classificação;

I

BotafogQ

.
\

·NOTAS·
\,

ESPARSAS,
i

o. ,sr. Eloi Bone, Diretor do
Colégio Estadual S.nta Cruz,
veio com boas nova,s da Capi
tal. -A Secretaria de Educação
'e éUltura, após o Ievantemen
, to já efetuado, vai' prosseguir
nás obras do Ginásio. Cober\to.
Aliás, é decísão do Gcvemador
Antonio Carlos, prossegnír e

concluir, tod!ls as, obras em

andamento no Estado.
x' x x

,

O ex-Prefeito, .

sr. Alcides
Schumacher, submeteu-se a

uma operação cirúrgica em Cu
ritiba e utá 'em franco resta-':

belecímento.
,

x x x

As firmas m�deireiras Muasi
e Zaoiolo também vão partir
para a agricultura, cujos pro
jetés já estão �m andamento.

x x x

O sr. Osmar Nascimento,
Chefe de Gabinete do Secretá
fio 'dos Transportes, Coman
dante Nicolau Fernando Mal
burg, anunciou 8 sua visita em

nossa cidade em data ainda a

ser del1ignada e conürmsds,
.

quando .partlctperá de uma
churrascade na chácara .do
advogado dr. Saulo' Carvalho.

x x x

D,ia 4 de outubro próximo,
baile na SBO, 8 primeira gran
de promoção social da Socied!
de Recreatíva .e Cultural 25 de'
Julho, con,gregandÓ desta.�lIdos Iagricultores do' municipio.

.x x x
_

Esteve em visita·á nossa ci-'

,dade o sr, Luiz Flores, funcío-

I pá rio federal apos�.niado e ago
,

ra residente em (Ibirama.
x x

'

x

Também esteve em nossa

cidade o' agrônomo dr. Gilberto
Primo Schsfer;" Coordenador
Estadual do AGIPLAN: Dr.
Gilberto, grande amigo de nos

.sa cidade, foi um dos respon
sáveis pela fixação do AGIPLAN
,em nosso município.

x x x

Amanhã, grande festa escolar
'na locali'dade de Parado, com
várias a trações e o gostoso'
churrasco dto sempre.'

'

/

X X ,.x
, O médico dr. Mario Mussl,
representando 8 firma Mussi;
esteve sexta-feira, dia 12, sm

Itapema, numa, grande reunião'
de empresários, quando receo:
beu um diplom� de ,alto m'érito
das mãoa do, Secretário da Ind.
� Comércio,' Sebastião Netto'
Campos.

x x.x

O sr.' Benedito Th. de Ca'r-

,valho, 'Nt'tto, Presidente dq
IRASC, após, o desas�re auto..

m"bilistico que sofreu, quando
de sua última estada em nossa

rt'giAo, tostá impo8llibilitado
agora de viagens maill lOngas,
estando, (contudo @m franco
restabelecimento e D;)uito breve
aqui estará para novos contatos
com seu! vários amigos e cor

religionários.
'

1
_

'

X X 'x
O advoglldo, dr. Anto'nio

Weinfurter -e,teve" a serviço
profissional ,em FlorianóP9lis,
com contatos no IRASG \e
BESC, ocasião em que .foi rece-

Desenvolvimento
v

Organizacional
Antes de acentuar a exata signjfi<��C;ão da importância ,do

Desenvolvimento Orgenízactonal, vejamos o que ocorreu no mundo
a partir de meados de 1973, atingindo em especial o abasteci.
menta de petróleo a, indústria de papel, causando baixas alar.
inantes e acentuadas no supríménto de algumas,matérias primÍl •.

Considerando' que a crise surgida desmantelou qualquer
plano de algumas organizações, as pessoas envolvidas e que>":fõrfml

I mais atingidas; elas esperávam que o tempo na sua vagarosa
s'ómatória, resolvesse o problema e trouxe-se a normalidade.

,

l } �

, Vejamos então algumas idéias da prática da implantação
do Desenvolvimento Organizacional,

O sentido do que lIe refere é que a organização torne-ge
mais eficiente, adaptando-se à mudança, e harmonizando as ne.

cessidades humanas em relação a8\ métu e objetivos. da orgapização.
A forma ideal desse processo é ter a colaboração ativa,

abertã e �ão m'anipula�a dos íudlvíduos que e_stejam en�o"vidoli;
Quando falamos em rpanipu,lação referimo-:-nos a pessoas

que
-e-

executam ou participam na realização dos cbj eti�8-idealiza.
dos' pela empresa, sem a sua livre aquiescência, mas de uma

\. maneira imposta. I

A p,rati<!agem 'do sistema enfocado sigDi�ica ant�s de tudo
ter um profundo respeito pela pessoa' humsne, pois é necessário
ter ,uma porta aberta' para .que ela,". vivendo a premência da
transformação Una esforços para éhegar à meta vísuehzade,

, ,

Um dos aspectos básicos da aplicação do Desenvolvíment«
Organízacieuel, consiste em incentivar a motivação para modí-
ficar o m�io onde age.

,>

/ l!:ss,a motivação não, ser.' 'forçada, pois deverá manifestar
SO! no momento em que as pessoas são convídades h.onestamente
'. aplicar seu /·potencial er íatívo", e 8s.sim elas renascem e revelam
se extremament,e mónvadas e produzem efeitos positivos.

O ,Desenvolvimento Organizacional aplica-se a todo pro
cesso Administrativo no sentido da fixação de objetivos e méto
dos, processo decisório, processos comunicação intergr:upal,'
problemas de liderança funcíonel de motivação, fixação de nor

·mas e .valores, de critérios e de graus de�'avaliação.:

,
De uma posição, mais rígida parte. se para uma' posição

, 'Ínais- sberte.
-, '

.

De u� ponto, enfim em que o. ppder eiltá fundado em

autoridade, 8 ,um, outro ponto de autorid",de consentida, ,onde o

poder se revela, pela capaciqade; persuasória e de motivação, em

�ermos\ ma�s simples se�ia uma delegação de competêpcia dentro
de uma organizaçãO hierárquica. '.

'
.

Prof. Fabio labor Fuck e- i sua equipe 3,· ano F.C.A.C,

AGRADECIMpNTO
.. A Dirdoria da Ã.P.P. do Colégio «Sagrado Coração J

de Jesus», desta cidad6,. agradt'ce .a quantos comparece, am
ao Curso de Psicologia Ap�icada, contribuindo para que
seus objetivos e Planos tossem atingidos.

'

--- \ ./'
�

\ E agradece, sobretudo, a todos - dos mais, humildes
aos mais importantes _._ os que trabalhara.m, oferecendo
seu esrorço pessoal e seu tempo para que o Curso tosse
"o sUc.esso que roi.

'

O . êxito é/ soma de múltiPlas fôrças dirigidas nO
J

sentido daqu#o que se obietivou.
... "'Muito obrigado! ' (

A Diretoria.

bido no Gabinete do Secretário
dos Transportes.

x x- x

, Numa derpoDstração de aprê
ço 'e simpatia, muitos canoi-

nlienses prestigiaram o grande
acontecimento católico de do'

mingo último em' Joaçaba,
)
a

sagração rio novo BlBpo D.

Hentique, ex-vigário 'de nossa

Paróquia. '.
. , ...

.

. . ,

A Loja/MERH,y I SElEME promove a liquidação, de eletro�orri<êsticos' - vejam e,stas
Televisores: Philips, Se.mp, 'G E, Admirai Ét Manchester - _'" desde Cr$ 1.750,00 '

Refrigeradores: ConsuJ� Br�st8mp, G E - a' partir de Cr$'1 .•89.o,O.o I \

Fogões a gás e a lenha: Walter, Maestro, Marumby, Ç;e!!lIt- Wafll.g Se_mmer , � Brastemp •
_ d,sde Cr$,570,00

E AINDA:" Enceradeirast Bate,deil:asl"ldquidifiêá(to�res, Máquinas de lavar, Gravadores, Rádios, 'Eletrolas,
�...,.,.,._

.....-�
.

.
- .'

.

Tudo�-seU1ar, por preç?s e',condlções que,'só' a Lo�a' MERHY SELEM E pode oferecer_

e o M P R o V E ! o (5 E U DI N H E I R o V Â L E M À ISEM

MERHY SELEME
Rua Paula P8reira� 735,..,.... Fones' 365 e 366. - Canoinhas - se

oJertas:
,

"

CIRA. LTDA_
FILIAL: R'ua Centrai,' 5,3 - Três Barrás - S _ç
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