
Júbilo e satisfação em todo o norte catarinense

Vai sair a�ora o asfalto �a ro�oyia . tanoin�as - Mafra
o Governador Konder Reis

•

boa visitaanunciou a nova 'em sua a

São Bento. sexta-feira, dia 20� O Edital de Concorrência da
•

Impor-
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tante obra, vital • , • • , •

breve, possívelpara o nosso mUDICIpIO, saira o tnais

MATRICULAS
VOC� QUER ESTUDAR?

A «FUNPLOClt ABRE CAMINHOS lO •.

Os cursos de 2.0 Grau - 1écnico em Secretaria
do e Assistente em Administração tiveram
uma grande procura.

Para satisfazer a todos a FUNPLOC resolveu for
mal' duas (2) turmas de l.a Série. Por isso ainda existem
algumas .vagas espetando por você. E você não pode
perder esta oportunidade.

MATRICULAS: Técnico em Secretariado e Assis
tente em Administração - La e

2.a Séries.
Data: até 04 de março.
Local: FUNPLOC
Horários: Das 14 às 17,30 hs.

Das 19 às 22 hs.

Nota: Se você tiver concluido a La série do Núcleo Co
mum (2.0 Grau) em qualquer estabelecimento, você

pode se' matricular na 2.a série dos cursos da
FUNPLOC.

GARANTA MELHORES DIAS PARA SEU FUTURO.

Canoinhas, 23 de fevereiro de 1976.

FUNPLOC - Coordenação de Ensino

C E , autoriza financiamento
de CrS 500 milhões para se
FLORIANOPOLIS - Acontecimento administrativo

de grande repercussão para o Estado de Santa Catarina,
reuníu nesta Capital, os Ministros do Trabalho, Arnaldo

Prieto, e Ney Braga, da Educação e Cultura, o Governa
dor Antonio Carlos Konder Reis, o Presidente da Caixa

Econômica Federal, Karlos Richbiter e inúmeras autoridades.

Eles participaram do ato de assinat�ra no Palácio
dos Despachos, de contrato de financiamento da Caixa

Econômica Federal ao Governo catarinense, no montante

de quinhentos milhões de cruzeiros.

RECURSOS DO FAS
Os recursos são do Fundo de Apeio ao Desenvolvi

mento Socíal (FAS)! rmancíendo p�ojeto8 em. �ondições es

peciais tendo em vista as fmalldades SOCIaIS de que se

revest�. O Governador Konder Reis disse durante a abert':lra
da cerimônia de contrato de financiamento com a Oaíxa
Econômica Federál, referindo-se aos Ministros da Educação
e do Trabalho e do Presidente da CEF, que a «presença de

vossas excelências nessa casa de governo é um testemunho·
ínconteste da preocupação do Governo Federal para com

o desenvolvimento de Santa Catarina e o bem-estar do seu

povo e do consequente apoio às metas traçadas pelo meu

Governo».
«Certamente os catarinenses têm se aper�eb�do da

importância que meu plano de governo, e.m co�sonanc�a com

a politica expressa pelo Governo revoluclo�árlO no 2. PND,
tem dado às áreas de desenvolvimento· SOCIal. Dentro de.Bsa
área, preocupa o meu Governo o fato de que Santa Catarina,
um pequeno Estado colocado entre os grandes Estados co

irmãos do Sul do Pais, vem tendo ameaçada a sua capaci-·
dade de competição».

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária • EMORArÁ
A partir do dia 10 de fevereiro últim.o, o Centro de

Treinamento Eng. Agrônomo dr. Celso Freitas de. Souza,

sito no bairro do Campo da Agua Verde, antes VInculado

ao AGIPLAN, foi incorporado e agora integra a Empre�a
Brasileira de Pesquisa rAgropecuária, E�.B��PA. orgao
recém criado e também vinculado ao Minísteno =. Agrí
cultura. A informação nos foi prestada pelo agrónomo

dr. Vasile Poppa.

Em entrevlsts concedida cA
NOTICIA» o Eng, Antonio Carlos

Werner, Diretor Geral do De

partamento doi! Estrada! de

Rodagem de Santa Cstarina deu
a conhecer o- plano de obras
que a Secretaria dos Transpor
·tes e Obras e aquele órgão vem

desenvolvendo no Norte,bem co

mo da programaçâc denominada

«Operação Norte» para 08 me

ses de fevereiro e março.
Justificou Bua visita a Joinville
e o contato mantido com a

imprensa através de três fato
res importantes, que estarão
ocorrendo em marco. O aniver
sário da Revolução, o }.O ano
do Governo Antonio Carlos
Konder Reis, e o aniversário
de Jotnvílle. «A Revolução per
mitiu esse progresso que estamos

encontrando,
.

pois todas as

regiões do Estiado estão sendo

tnterhgades. O atual Governo,
com menos de um ano deter
minou a realização de muitas
obras. Joinville, pela sua tradi
ção, pelo seu valor hi ..tórtcoie
pelo seu progresso deve rece

ber todas a8 atençõl's e por isso
estamos mantendo este contato
com a imprensa local, para que
seu povo tome conhecimento do

que vem sendo realizado pelo
DERSC.»
O Diretor Geral do DER, na

entrevista concedida se fez
acompanhar pelo BEL. Getúlio
José Uba Procurador Gera);
Engenheiro Sérgio Rogério
Beims, Diretor de Construção;
Engenh!!iro Joio Alberto Nico
Iszzt, Chefe da Coordenadoria
Regional do Norte e Engenhei
ro Milton Felíeío Nolli, Residen
te .do DER em São Bento do

Sul. além de algucs empreiteiros.

DONA FRANCISCA
cComo Jolnville é a cidade

Polo, da' região Norte, desde
São Francisco do Sul a Porto
Uniio, salientou o Engenhei'ro
Antônio Carlos Werner - es

tamos dando a conhecer anda
mento de obras que benefícíarâ
a CIdade, e sua região,' princi
palmente no que se refere a

BR-280, • conhecida Estrada
Dona Francisca.
cEsta estrada que foi iniciada

por colonizadores em 1875,
segundo gravações encontradas
na Serra de Campo Alegre, vai
ser concluída até o final de
1977. Já abrimos concorrência
para o seu asfaltamento desde
a Serra até Pirabeiraba. Os
trabalhos de calçamento 8 para
lelepípedos, sofreram atraso de
120 dias em virtude das chuvas
mas mesmo assim está dentro
do cronograma. Tão logo seja
terminado esse serviço será
iniciado o recapeamento liaféltí-

co. Tendo em vista O transporte
pesado, o DER resolveu asfaltar
também a serra, uma vez que
o calçamento a paralelepipedo
se torita mconvemente, tendo
em vista a infiltração de água
o que prejudlca a base. O .as-

.

falto será iniciado por Pirabei
raba, em dirl'çã.o a Serra».
O Departamento de Estradas

de Rodagem, já investiu .aa

antiga SC-2l, cerca de Cr$ ..
9.789.000,00, sendo que a obra
após concluida terá um total
de investimentos na ordem de
30 milhões de cruzeiros. No
trecho de Plrabeírabe, inicio da
Serra já foram construldas seis
pontes das sete necessárfas,
sendo que três estão com trân
sito livre, a última será termi
nada eté ·20 de março.

.

Quanto a ocorrências de
quedas de' barreiras, , desliza
mentos e outros problemas, o

.DER contratou um geólogo para
orientar os trabalhos de pre
venção. Além do mais disse o

Diretor Geral cé bem verdade .

que 8S quedas de barreiras
estão diminuindo na serra, mas
isso é um problema muito difi
cil de se prever, uma vez qUE!
é causado pelas intempéries,
apesar das soluções já adotadas.
Mas. se tudo correr bem, até o

final de 1977 a BR-280 estará
asfaltadu.

eO novo traçado a ser cons

truido pelo Departamento Naci
onal de Estrada de Rodagem,
deverá ter a licitação do projeto
para estudar a nova descida
será publicada em julho. As
Tampas deverão ser bem meno
res,

.

das que a8 existentes no

atual traçado. O padrão será
muito maior, segundo o Enge
nheiro Antonio Carlos Werner,
e a estrada nova beneficiará o

escoamento de produtos para o

Porto de São FraDcisco do Sul
uma vez que se ligará a BR-101,
'uma vez que também será
asfaltado o trecho BR-lOl
a BR-280 em Araquarr, no

prosàeguimento da SC-30l de
Jaraguá-Guaramirim até o Porto
de São Fraocisco do Sul.

PROGRAMAÇAo
Ao final d. entrevista, o Di

retor Geral do DERSC 'deu a

conhecer a programação que a

Secretaria de Transportes e

Obras, determinou para os
meses de fevereiro e lIlarç'o,
dentro da «Operação Norte»"
através -das residências de Join
ville, São Bento' do Sul e

Canoinhas.
1 - projeto de implantação e

pavimentação da BR-280, da
8R-153 em Porto União até
Canoinhas. projeto em licitação
pelo DNER, com 78 km.

CAIOIIHAS·SC, 28-02-16
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2 - projeto de implantação e

pavimentação " do acesso de

Irineópolis !I BR-28O, com 7 km,
em licitação pelo DER.
:i - projeto final de engenharia
do acelso- de Três Barras 8

BR-2S0, com 10 km, em licita
ção pelo DER.
4 - pavimentação a paralele
pipedos, na Estrada Cenoínhss
Três Barras, no Bairro da Xar
queada, contrato já assinado.
5 - publicação dos editais de
concorrência para pavimentação
do trecho Canoinh8l-BR-116,
em Mafra, da BR· 280, numa

extensão de 54 km.
6 - publicação dos editais con

corrência para pevlmeutsçãc
da Avenida Nereu Ramos,
logradouro do acesso da 8&-116
a Mafra.
7 - publicação dos. editais. de
concorrêacía para a construção
do aceseo de ltaiópolis à BR-
116, extensão de 9 km.
8 -' publicação dos editais de
concorrência (avisos entregues)
da pavimentação asfáltica do
trecho Campo Alegre-Pirabei
raba (BR-10l) com a assinatura
do contrato de execução já
fixada pala a sE'gunda quinzena
de março.
9 - construção do trevo e

aceslo pavimentado da BR-280
• Campo Alegre numa extenção
de 1.500 metros.
10 - publicação dos editais de
concorrência pará pavimentação
da avenida Santos Dumont, 10-.
gradouro público de Joiovílle
que forma o acesso ao Aero

porto de Cubatão.
11 - publicação dos editais de
concorrência para pavimentação
.do trecho BR-lOl à BR-280 em

Araguari no prosseguimento da
Rodovia SC-30l de Jaraguá do
Sul-Guaramirim até o 'Porto de
São Francisco do Sul. '

12 - publicação dOI editais de
concorrência par. pavimentação
do acesao a BR-lOl à Barra
Velha numa extensão aproxí

. mads' de 1000 metros.
.

13 - publicação dos editais de
concerrêncís .para implantação
do acesso de Sio João do Ita
periu à BR-lOl numa extenção
de 6 km.
14 - publicação dos editais de
concorrêucía para construção da

ponte de concreto sobre o Rio_
Itajuba na divisa dos munící
pios de Barra Velha e Piçarras.
15 - estudo do trevo, acosta
mento e acesso à Rio Negrinho.
16 - atendendo solicitação da
Assocíecão Comercial e Indus
trial de' São Bento do Sul e

do Diretório da ARENA, serão
executados os recapeamentos
necessários na .Rua Antonio
Kaesemodel e os acostamentos
da BR-280.
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SociedadeMusicalWiegando
Olsen - Marcílio Dias
Convida a todos os foliões para o sensacional
CARNAVAL que realizará conforme o seguinte·

Programa Carnavalesco:
dia 28 • baile, com início às 22 horas

dia 29 • tarde carnavalesca com início às 16 horas,
com prolongamento até 22 horas

dia 31 - baile, com início às 22 horas

dia 02 • tarde carnavalesca. início 17 horas -

encerramento 24 horas.

Pelo vosso comparecimento, agradece a Sociedade ..

MERHY SELEME.

elA. LTDA.&
em fase de. expansão TEM VAGAS PARA

AUXILIAR DE CONTABILIDADE
RECEPCIONISTA - (datilógrafa)
GUARDIÃO
BALCONISTA

Os interessados queiram se apresentar na

Firma acima, na aua Paula Pereira, 735

DO horário das 17 às 18:30 horas.

fotocópias
Novo e moderno sistema Japonês "ashua 230
Bua Paull Pereira, 375 (ao lido Loteria Isportiva) - Cueinhas
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LAs

PINGOUIM

Casa

NOTICIAS DE
Governador em São Bento do Sol
O Governador Dr.

Antonio Carlos Konder
Reis esteve dia· 20 do
corrente na cidade de
São Bento do Sul, onde

inaugurou díversesobras
e participou de reuniões
COIJ:; autoridades. O Pro

grama esteva assim

organizado: 07:00 horas -

saída para São Bento
do Sul; 11 horas - re- Elilcreveu:
cepção no Trevo; 11:10

. Elilmeraldiuo M. Almeida
horas - Inauguração da
Escola primária do Bairro Cruzeiro CCoDstrução
Prefeitura Municipal em convênio com o Mi
nistério Ed. e Cultura, (MEC); 12:00 horas -

Inauguração da Delegacia da Comarca; 13:00
horas - Churrasco 00 Parque 23 de Setembro;
17:00 horas - Visita a Prefeitura; 17:30 horas -

Reunião com o Diretório, Bancadas e Ltderan

Ç8S, local- Prefeitura; 19:00 horas - Instalação
dos Diretórios Distritais de Serra Alta, Oxford,
Mato Preto, Bela Aliança, Lençol e Rio Ver
melho, Local-Cine Brasil; 20:00 horas - Retreta,
Entrega d� lembrança ao Sr. Governador, pelos
alunos do Curso de Organização e Orientação e

Atualização Esportiva. Entrega 80 Sr. Prefeito

Municipal do aviso referente ao Edital de
Concorrência pare asfaltamento do \ Trecho
Campo Alegre BR-IO!. Comunicação do Diretor

Rsgtonal do Departamento Nacional de Estradas
de Rodegem. Este colunista na qualidade de
Preslàente do Diretório da Arena, agradece o

convite feito pelo' sr. Prefeito Osvaldo Zipperer,
para participar das solenidades,

Rea�ão .qulnto a fala de Prlstes
o Secretárío-Geral do clandestino Partido

Comunísta Brasileiro, Luiz Carlos Prestes, em

declarações feitas a agências noticiosas, em

Paris, atribuiu a vitória do MDB nas eleições
de 1974 ao apelo feito, em maio desse ano,

.pelo PCB ao povo que «usasse o voto COIJ:;O

uma arma contra a ditadura». No Paraná líde
res políticos do MOS se pronunciaram, negando
a afirmação de Prestes. Na área Nacional,
vários foram 08 pronuncíamentos, de parlsmen
tares do M:DB, inclusive do presidente do Par
tido Ulisses Guimarães. Pera o Deputado
Estadual. Adalberto Daros, essa infiltração Dão
existe e nem Prestes. Por outro lado, o Depu
tado Federal Agostinho Rodrigues diz que
houve a influência mas não sabe até que ponto.
(Gazeta do Povo de 11-02-76)

Num úoíco ano foram vendidos ne França,
27 milhões de embalagens dê «rouge» por oito

bilhões de francos; 11.226.000 caixas de pó-de
arroz, por cinco bilhões e seiscentos milhões
de franeos; 10.110,000 frascos de esmalte de

unhas, por dois bilhões de francos... Os Fran
ceses gastam, além disto, 50 bilhões em álcool,
por 800... Isto só para cita!" um país... Entre·
tanto, 700000.000 de seres humanos nunca

viram um médico; 600.000.000· nunca foram
vacinados ... Mais! Com o preço de uma bomba
de avião poder-se-iam dar 16,000 dias de férias
às crianças das malocas. O preço de. um carro

de assalto (tanque) corresponde ·ao valor de 84
tratores agrícolas... Com o preço de um bom
bardeio ultra-moderno poderiam construir-se

Se soubéssemos semear amor •••

PAPANDUVA
30 escolas de 20 salas de aula cada uma ... e

o preço de um porta-aviões, alimentar-se-iam

400.000 homens durante um ano... SE SOU.

BÉSSEMOS SEMEAR AMOR. (Livro da familia)

Enla(e matrimonial
Logo mais às 18 horas na Igreja �atriz

Cristo Rei, estarão respondendo «SIM» unindo

se pelos sagrados laços do matrim?n�o a srta,

Celi e o jovem Iríneu. ,Ela, filha do dístínto casal

Osmário Davet : e Senhora, ele filho da Sra.

v-« Luiza Graboviski. Após as cerimônias. de

praxe, OI! convidados serão recepcionados no

Elite Tênis Clube. Parabéns.

o que há (om o Correio?
Antes da ssstnatura do decreto de aumento

do funcionalismo da União a E.C.T. vinha man

tendo uma distribuição perfeita, com a particí
psção de viaturas para uso noturno. Agora, não

está ocorrendo o mesmo, recebi 5 números da

«Gszeta do Povo» dias 16, 17, 18, 19 e 20

numa remesse só, estive em Curitiba e lá é

dístrfbuído diariamente para os correios, onde

fíca retido o jornal, para receber de uma 8Ó

vez cinco números? os números são de: 21.847

a.21.841.
ESPORTES

Dia 07 de março p.v. oesporte pspenduven
S8 receberá uma valorosa equipe parenaense,

para um grande jogo. A Associativa E.C. que
contará com craques de renome como, Sicupira,
Krueguer, ex-integrante do Curitiba, estarão

aqui integrsndo o quadro visitante. Realmente,
será um dos maiores acontecimentos esportivos
em nossa Papsnduve. Vamos prestigiar esse

inédito acontecimento esportivo. No próxima
número daremos mais detalhes sobre o momen

toso acontecimento esportivo.

Passarela di' Sodedade
Dia 02· de março p.v. completando' mais

um ano de sua preciosa existência, o honrado

.

cidadão Sr. Jovírro Tabalípa, tronco de tradicio

nal família. Muitas serão as demonstrações de

amizade e sprêço que será alvo fJ benquisto
cidadão.

ANISIO CESAR, também na mesma data,
comemora niver o garotão Anisio, filho do casal

sr, Deotnsto (Pasquelina) Trevisani, ele do ee

mércio panificio local. A festinha contará corri

a turminha mirim, para o sopro das velinhas.

Dia 04, na capital paranaense, estará feste

jando idade nova o Dr. Dino de Almeida, jor
nalista residente em Curitiba. Cumprimentos
em alta rotação para o aniversariante na pauta
do dia.

Dia 07 de março p,v. aniversariando a srta.

Marlene, filha do casal Afonso (Ida) Paulichei,
residentes em Curitiba. As felicitações estarão

na agenda social na sociedade curitibana.

.

Dia 08 p.v. nossa agenda social registra a

passagem de niver da distinta dama Pasqualina
Trevísaní. A generosa senhora no dia de ssu

aniversário sera alvo das mais [ustas e merecidas

homenagens.
Também na mesma data, aoiversarindo 8

srta. Marli, filha do casal sr. Afonso (Ida) Pau
Iíchei, A nataliciante receberá suas coleguinhas
oportunidade em que receberá cumprimentos.

Vamos (aminhar juntos ••.
Campanha da Fraternidade para o corrente

ano. Somente unidos poderemos realizar mara

vilhas, caminhando juntos para a sua realização;
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Men'digos
GLAUCO JOÃO BUENO

. .

Eles sio aos milhares em todo o pais. Mas, concentram-se
peíncípalmente, nas grandea cidades. Postados preferencialmente
n?s locais de maior movimento, estabelecem seus pontos estraté
giCOS: rua de pedestres, sinais de trânsito mais demorados.

eUma esmola pelo amor de Deus». Se o transeunte parar
um pouquinho, certamente terá uma hístóríe triste e deprimente
pàra ouvir.

Pobres párias enjeitados pelos amigos, pelos parentes,
pela sociedade.

cUma esmola pelo amor de Deus». Alguns falaro para
pedir, outros pedem sem falar... súplices, apenas com o olhar
já opaco. Só a mão estendida, Como aquela velhmhe. .. ex-criança,
ex-jovem esperançosa e sonhadora, ex-esposa, ex-mãe amantís
sima e agora, um farrapo somente. Só a mão estendida. - Sempre

-

no mesmo lugar, na mesma posição, como uma estátua esculpida
de tristeza e de dor. Acocorada, cebeça baixa e coberts, não se

lhe vê o resto e nem nada, só a mão estendida, de um branco
amarelado e que traduz a situação daquele vulto tão frágil e

miserável.

Dormem nas calçadas, debaixo das marquises, em bancos
de jardins. Apaoham restos de eomida nos resteurantes, catam

lata� de lixo.
.

, Muitos nos fszem desviar 08_ olhos: aqueles de precarie
dade fisica visivel; os cegos, 08 aleijados, portadores de doenças
infecto-contagiosas.

Não conseguimos vislumbrar neles, um n08SO semelhante,
embora nos esforcemos. - Deformados demais, social e fisicamente.

Os mendígos nos fli'zem mal; nos tiram o prazer de andar

pelas ..uas comercialmente mais moviinentadas, o gosto de olhar
as vitrines. Nossa consciência:

-

de consumidores fica perturbada,
São presenças incômodas ao nosso sistema de vida. Chamam 8

atenção sem fê,lar Dada, são 011 gritos de que nossa sociedade

está doente.
"

Se.ria melhor escondê-los, assim se esconderiam 8S doen

ças da sociedade de consumo. E, assim, prolongar-se-Ia mais e

mais, a cirurgia profunda que cedo ou tarde terá que' ler feita.

Não se quer saber de operações.
Vai-se tapeando, escondendo a doença.

Não, não adianta a gente se enganar.
Não são bichos, não. São gente como nós.
No banquete flDal, os vermes nos absorverão, como à eles,
por igual.

Problema social. - Expressão muito empregada, que
...

nos surpreende quando pronunciada até por pessoas que nunca

frequentaram uma escola.

, Este é o Reino, o mundo de Deus: dos pobres, dos
aleijados, cegos e coxos. - Os demais, ocupados em a�u�ular
riquezas, em galgar postos mais elevados" que o poslcl�n't!�
acima do vizinho, do concorrente, não percebem que 8 s�lvaç,ao
poderá vir exatamente, através daqueles que procuramos Ignorar
e esconder.

'

Os cúltimos», que. regeitamos, estes, serão um dia os

eprimeiros». Assim. esta escrito no Grande Livro.

CerâmicaAlvino VOltSIA
Assembléia' Geral Qrdinária

II

Edital de-' Convocação '

Ficam convocados os senbóres acionistas desta socied�de,,

A bléí Geral Ordinária, a se reahzar
para se reunirem em ssem a

no dia 3 d" maio de 1976, às 16 horas, na sede social, situada à

rua Paulo Wíest! n.? 239, para os segutctes fins:

Exame, di8�us8ão e votação do relatório da diretoria; bal�n
ço geral, demonstração da conta lucro� e perdas. e parecer-.

do conselho fiscal, refere�te 80 exercícío de 1975,

eleição do conselho fiscal e respectivos suplentes 'para o

exercício de 1976 e

3-;0) sssunto de interesse geral.
AVISO: acham-se a disposição dos senhores acioni&tas,

para os eff:itos legai!!, na sede da so�iedade os documentos a que

se' refere o artigo 99 do decreto lei 2.627 de 26 de setembro

de 1960.

Canoinhas, .25 de fevereiro de 1976

Willy Vogt .'

Diretor Gerente, no exercicio da presidência

- P A·P'O,
* O carnaval chegou botan-

do o sorriso na boca do
povo, que canta a alegria de
sua alma de folião. Dispa � sua

tantasie, aquela que você usa

o
-

ano inteiro, dê vazão ao

seu espírito brincalhão e cer
nsoelesco e venha juntar-se à
todos que com muito gosto e

alegria sambam e requebram
ao som de batuques mil.

* A Universidade Federal
de Santa Cetsrina aprovou

muitos csnoinhenees, entre eles
.

AROLDO PROHMANN DE
CARVALHO (,Medicina),
DARCI DOS SANTOS MA
CHADO (Matemática), CAR
LOS EDUARDO R. FARIA
(Engenharia Mecânica), TAR--.
CISIO BASTOS SCHAEFER
(Engenharia Civil) Deseja
mos felicidades aos brilhantes
calouros e seus orgulhosos
familiares.

* De novo endereço a Famí-
lia RUBENS RIBEIRO

DA S/L VA, que esta semana

mudou-se para sua nova e

linda residência, à Vila Dona
Vitória, Travessa Irmã Ma
ria Niuea.

* Retornando de sua lua
de mel e já -

. instalados
em seu «doce lar» o jovem
casal ZENINHO e MA LUDE.

* Destacamos hoje o novo

casal MOACIR (RUTHr
DE PAULA e SILVA. RUTH
com sua meiguice à frente
das atividades da Secretaria
do CESC e MO_4CIR um

verâadeiro «business man»
na firma Irmãos Procopiak.
* CARMEM LUCIA PAZ.

DA com todo seu [eitinho
de menina, recebeu domingo
último sua turma, paru

Falecimento
Após pertinaz moléstia

veio a falecer na manhã de
4.a feira última a veneranda
sra, viuva ADELIA MAN:
SUR SABBACH, deixando
filhos, n-etos e bisnetos. Seu

sepultamento ocorreu na ma

nhã de 3.& feira, depois de
cerímônías religiosas na Ma
triz Cristo Rei.' Os nossos

pesares à família enlutada.

CERflFICADO
EXTRAVIADO

ALCEU DE SOUZA SAMPAIO,
declara para os devidoê fins,
que extravíou o Certificado de

Propriedade . do veiculo Jt'ep
. Willis, ano 1958, motor n.O
B812012. 3x

Q mesmo fica eem efeito per
haver requerido a 2.a ViI'.

20 anos a serviço da Comunidade

Diretor: RUDEIS RIBEIRO DA SILVA
Gereale' Comercial: GLAUCO J. BUE,NO
AdministraçõI, gerência, redação:
RUI Gelúlio Vargas, 527 - Caixa

Postal, 242 - Telefeóes: 172 e 232

CompOSição e impressão:
Impressora Ouro Verde LIda.

Rua Paula Pereira, 765
CANOIIHAS - Sinta Catarina
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Comunicação

comemorar seu aniversário.

s -

* Presença linda na nossa

mate-cap é sem dúvida
LENIR LEAO, que encanta
com seu sorriso muitos COTa

ções canoinhenses, inclusive
do namorado MURILO.

* Retornando de sua tem-
.

porada de praia a família
LUIZ F.-FREITAS. SOLAN
GE e BARB4R.A trazenao
de IPanema um saudável
bronzeado .

* Carnaual em Barra Velha
é O progroma da Cocotis

sima_ROSE FISCHER..

* Sabemos que nem sempr«
somos os prímliros, prin

cipalmente ao pensar em fatos
que não acontecem exclusiva
mente aos _

nossos olhos.
Sabemos que muitos antes
de nós encetaram a campanha
em prol das favelas, poucos
sim, tiveram oportunidade de
lançá-la num [ornai, mas a

idéia partiu de muitos espíritos
humanitários, .. e assim, vemos
a cada campanha uma pers»
pectioa melhor, com maior
apoio.
Agradecemos àqueles quê

apoiaram esta nova campa
nha contra esta velha reali
dade. . . vemos

. também as

devidas atitudes serem toma
das pelas autoridades, e

principalmente, vemos que
demos mais um alerta para
esta triste visão ur bana d'8
nossa cidade.

Mas a nossa campanha
continua, assim como conti
.nuam as necessidades do
nosso povo.

* Transferindo residência
pára loinoiüe a querida

família de Marinho :3protte.
Desejsmos muito sucesso e

felicidade!

* A nossa boatinha vem
sendo prestigiaau por

muita gente, só falta a pre
sença do presidente do Ctube,
viu DAVET? ,

* vdc�s sabiam qu« a dtoi»
da da prefeitura na gestão

passada chega a casa dos
c-s 18000.000,00 (18 bilhões
antigos)? Breve será publica
do o relatório da comissão
que apurou os tatos. E ainda.
assim existem pessoas que
assinam listas pedindo a

.

volta do ex..prefeito, dizendo
serem sanáveis as irregulari»
dades e erros cometidos; Será
falta de conhecimento da
verdade? É incrível como

certa-s pessoas pensam em

revogar u,m ato do nosso

ilustre Governador, uma péS
soa de muits tibt« e inteligência.

* Também já está di? volta

das férias na sua- nova
casa de ltapema, a tamilia
de RIMON SELl!ME. ISA
BEL' CRISTINA se prepa
rando pará estudar em

Curitiba.

*
.

Dia 20 no Balneário de

Cemboríú, Maria de Fátima
Zaguini tornou-se

. com toda a

sua beleza a sra, Júlio Haske.
O casamento muito intimo deu
se numa histórica Capela. Ela
filha do casal canoinhense Jai
me (Maria) Zaguini, ele filho
da viuva Helena Haake.

Rosas, almofadas e tsp'!tes
vermelhos ·decoravam a capela
que abrigou Fátima e Júlio no

seu mais lindo dia de amor,

Aos. noivos desejamos toda
a felicidade do mundo.

* Logo mais à tarde, a srta.
CELI DAVET tornar-se-á es

posa do jovem _ lRINEU GRA
BOWSKI. Os convidados serão

.

'recepcionados, após as núpcias,
no Elite Tenis Clube. Nossos

cumprimentos aos nubentes e

familiares.

* «Um sonho há muito aee-
lentado tornou-se realidade,

graças ao dinamismo do Dr.
H!LIO JUK-. A juventude ca-'
noinhense tem' enfim o seu

GINASIO DE ESPORTES, che-·
gou quarta-feira, dia 25 a

cobertura - metálica. A empresa
Montil de Porto Alegre foi

quem forneceu, cemprometendo
se' a montá-la. Ale-gra-nos dizer

que até junho o Ginásio estará

completamente pronto. E aqui
vai o agradeCimento de toda a

juventude cenoíahense por mais
esta conquista do nosso Inter
ventor. Muito obrigado Dr.
HÉLIO.

, Aniversariantes

da semana

Dia 28 - os srs.:·Max Schu
macher; Valdir Seleme, nosso
colaborador em Agua Verde;
João Dirschnabet : e Pedro
Senczuk.

Dia 1.° de março • os,.

Agenor Vieira Côrte; a srta.
Ceris Rosil'ane Tremi. .

Dia 9 - os srs. Waldomiro
Pereira e Alcides Pires; a

srte. Rosélis de Fátima Artnu.

Dia 4 .. os srs.: Willy Gor
seltz e Saul Chuny Zugnun.
Dia 5 - a srta, Denise, EU

zâbet]; Burgardt; o jovem
Carlos Âlberto Mayer; o me

nino Paulo Eduardo, filho do
S1. Alcides Pires.

Aos anioersariantes nossos

cotos de muitas felicidades.

A Comunidade Evangélica Luterana comunica a

todos os interessados -que as matrículas para o Jardim

de Infância continuarão abertas hoje, dia 28 de fevereiro,
'no horário das 08,0.0 às 11,30 horas e das 13,OÓ às

17,00 horas e dias 01 e .02 de março, no horário das

08,00 às 11,30 horas.

Taxa de matrícula e mensalidade: Cr$ 55,00.. A
manutenção desta taxa foi possível devido a uma ajuda

f;
,

substancial da Prefeitura Municipal de Canoinhas.
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Canoinhas de ontem
Centro de Saúde A, interessante menina á neti

nha do nosso àmigo sr, Kreílllng,
industrial no arrabalde de

Agua Vérde.

parabêns.'

E nos muito grato constatar

que os dedicados functouártos do
Centro' estão em plena forma e

,

em franca atividade profissional
no que concerne ao bem da
saúde da nossa gente.
Vem eles, dando verdadeiras

«batidau pelos arrabaldes inti
mando e fazendo obedecer suas

intimações a proprietários que
não corram de alugar casebres
imundos, indignos de chiqueiros,
para receberem alguns cruzeiros
no fim da mês, A aflueneia de

operários e gente trabalhadora
para a cidade é enorme. A falta
de casas é notável. Como exis

tem, ainHa velhos
-,

casebres,
pouco lÍlaiores do que uma

privada, são eles alugados com

toda sujeira, com toda imundice

que ali existia. Alguns com piso
de terra batida onde dormem
os cachorros com erabugem», e,
(de onde brotem bichos dos pés.

A campanha merece 08 mais
francos elogtos, mas não deve

arrefecer, para que o pobre
trabalhador. possa ter a dita de
viver em seu cantinho com

\ muito asseio.

Há cesebreztnhos que preci
sam ser derrubados para evitar
serem alugadoe,

Nossos aplausos ao Centro
de Saúde.

Ajuste de núpcias
Contratou casamento em Cu

ritiba a prendada senhorita
Sil'tia, filha db sr. ErriaDi de
Oliveira Marques, com o jovem
dr. Albano Scholze filho do sr.

Mex Scholze, résidente nesta
cidade.

' .

Aos noivos, os nossos psrebêns.

Casamento
...:.. Realizou-se dia 1 de maio

em São Pau19 o enlace matei..
monial do conterrâneo Dr.
Adalberto Nunes Alege com 8

srta. Maria Carolina -Moreira

Sampaio filha do Major Deniz8�t
Sampaio. Parabéns.

Sr. Joaquim de Paula
- Viejou para Avencal, o

nosso bondoso
-

assinante sr.

Joaquim de Paula.
-

Desejamos felicidades.

Flagrantes
EXT.

Nascimento
.No cinema. Miloca vendo a fita

ao lado da titia;
a sala escura; pouca gente havia
naquela treva quase que bendita.
Entra um rspsz sorrindo e se

coloca ao lado da Miloca.
A tia nota qualquer cousa a mli\is
e diz de vez em quando:
- «Minha filha, esse rapaz

não tostá te incomodando? .. »

�stá em festa o lar do feliz
casal Jsroslau Sidorak e Meria
de Lourdes Kreilliog Sidorak
pelo nascimento de uma gordu
cha menina, �orrido dia 27 de
abril, que recebeu-o lindo nome

de Bernadete. O feliz aconteci
mento

_

teve lugar no Hospital

�C�:jeto Rondo�NAOr:·:firh,a I
COnfiança nos' .partlcl pan
tes da Operação XVI

A Operação Nacional do Projeto Rondon estâ se realizan
do com pleno êxito em 108 munícíptos, devendo prosseguir até
os primeiros dias de fevtoreiro, quando os estudantes regressarão
às su'al!! cidades de origem, disse hoje, quinta feira, o coordena
dor geral, Neljantr

'

Guimarães, ao fazer ums: anéUse das ativida
des que os quase três mil universitários estão realizando este mês.

O Coordenador sfirmou ainda que as @quip@s estão per
feitamente entrosadas com as comunidades, recebendo destas o

apoio necessário para a' realização dos projetos, Esta é a pri
meira vez que O Projeto Rondou fez a Operação Nacional com esta

sistemática, ísto é, concentrando 'as equipes nBS murou regrões
por um período consecutivo de cioco anos, a começar de agora.
Disse Neljanir Guimarães que os estudantes receberam bêm as

mudsncss, e acreditam em resultados exelentes em tudos os

Iocsts onde se encontram atuendo.

Esclareceu também que o Projeto Rondon está confiante
no trabalho que os universitários estão realizando, principa!men
te porque este ano o treinamento dos participantes superou toda-s
as expectativas. Citou ainda o fato de que as atividades vão

.prosseguir nos municípios após o retorno das equipes, atravez de

grupos suportes Jormados por lideranças institucionais, e naturais.
Para o coordenador gereI, a mudança na sistemática de atuação
da 'Operação Nacional representa uma @volução bastante sígní
ficativa no programa, que há oito anos atrês deu inicio ao Pro

jeto. Procurou-se com isso...,.... ressaltou ele - melhorar qualida
de do trabalho, teado como base as 'exueriências anterlores, e a

necessidade d� continuar' os progremss em áreas previamente
eSFolhidas. /

Finalmente, o coordenador geral reafirmou sua mensagem
de confiança De capacidade de cada um dos universitários que
estilo participando desta Operação, e no respeito li dedicação que
eles vem dando a causa de Projeto Rondon, assim como' no

apoio que 8!l comunidades estão ofereoendo as equipes desde que
chegaram, no início deste mês.

Mas a titia d'algo desconfia
e por cautela troca

logo sua cadeira com MUoca.
E a fita continua ...

Então, Mi�oc8, cuidadosa a mais,
pouca atenção prestando'
à fita que na tela estava andando,
olha'8 titia um pouco mais su daz
e diz de vez em quando:
- «Titia esse rapaz

nAb estê te incomodando?,.
- «Não mi'flha filha; .. »

Porem Milo�á (i'algo desconfia
está como uma pilha,
e por cautela troca

logo a SUIS cadeira com titia;
e de novo se coloca
naquela que primeiro fora sua.

E a fita continua ...

De novo e tíe eatav8 perguntando:
- «Miloca, esse rap&z

não está' te incomodando? .. »

Então, numa das suas,
ele é quem, faz
,a troca que se estava reclamando:
e sentou-se entre 8S duas:

- Creio que, assim não in
comoda mais,

Um .' tríplice sorriso se acentua
e a fita continua ...

ANTONIO

De Ouro Verde em 11 de
dezembro de 1927

(Cl.rreio do lorte, 6-5-48. n.o 49)

Material escolar e' de
escritório você encon-

j

tra na lej� da

Impressora Ouro Ver.de
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[
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Heste 'mês

de fevereiro
oferece pelo
melhor preço
da praça ,:

Rua Vidal lamos, 906
'one 185
Canoinbas

Piscina,

Copas
Fórmicas

Civil, Edit'aisRegistro
Neteida Che_rem Cô�te? ardi-dai do Reg tst» o Cioil o

Município de Canoinhf;ls, Es
tado dê, Santa Cetarina, faz
saber que pretendem casar:

-

«LUIZ CARLOS DOS SANTOS,..e
«'MARIA INÊS DOS SANTOS,., bra
sileiros solteiros, domiciliados e

, residentes neste distrtio; ele operá
rio, nasoído em Marcílio Dias neste
distrito aos 28 de outubro de 1956,
filho de Miguel dos Santos e de
Sofia de Lima dos Santos; ela do
lar, pascída em Tamanduá u! Estado
aos 4 de março de 1958, filha de
José AIfredp. dos Santos e de
Hercilla. Arbigaus.
8, p�ra que chegue ao conhecimento
de terceiros, mandei publícar os

'presentes Editais.

Canoinhas, 26 de fevereiro de 1976

Nereida C. Carte
Oficial do Registro Civil

«ARNOLDO KWITSeHAI;.» eom
cTEREZINHA STOLARSKY», brasi
leiros, solteiros., domiciliados, e

residentes neste distrito; ele lavra
dor, nascido em Parado neste_?istrito
aos 30 de julho de 1961, f.lll;J.O de

Eeopoldo Kwltsehal e de Paulína
Kutas Kwítschal; ela do lêr, nascida
em Capão do Herval neste �istrito
aos 21 d'e jullid de 1958, Iííha de
Daniel Stolarsky e de Irma. Wen
grath Stolarsky.

Fpolis, - Foi realizada na sede' d!l Besc-Financeira,
uma reunião _ da Associação Paranaense

.

de Crédito,
Investimento de Financiamento (Aparcíí), que congrega
financeiras do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do

Sul, com o objetivo de estreitar as relações entre as

entidades pertencentes ao órgão,
Du�ante a reunião foram discutidos também assuntos

pertinentes às novas sistemáticas sugeridas' pelo Banco
Central para o mercado financeiro e de capitais.

Presentes à reunião, o presidente �a Besc-Finan

ceira,' Eduardo Santos Lins, representantes dos quatro
grupos pertecentes à Aparcif: o diretor-presidente do
Banestado-Crédito Financiamento e Investimento SIA,
Eugênio Leone Filho; diretor do Bameríndus-Ftnanctamento
Crédito e Investimento, Edgard Guilherme Kleínke; pro
curador geral do, Grupo Iochpe no Paraná, Gilsofi Dante
Giovannoni, 'e demais diretores da Besc-Fínanceíra.

financeiras renHem-se
,

na n'esc-financeira

Secretaria da Saúde e INPS

prestam assistência. no interior
Fpolis, - Segundo informações da .Secretaría da

Saúde, os serviços ambulatoriais implantados com base
no' convênio firmado com o Instituto' Nacional de Previ
dência Social continuam sendo prestados nas unidades
sanitárias no interior do Estado.

Esses postos se dedicam à clínica geral, pediátríca,
ginecológica' e odontológica; laboratório e' raio-X em,

Bíguaçú, Palhoça, Barreiros, Estreito, Tijucas, Palmitos,
Anita Garíbaldí, Urubici, Alfredo Wagner; Ponte Alta dó
Sul, Campos Novos, São Bonifácio e Síderópolís.

o acordo entre a Secretaria da Saúde (que fornece
pessoal técnico especializado) e o INPS deve-se ao fato
daquele órgão' federal não possuir unidades' próprias de
atendimento nessas localidades.

Governador convidado para

instalação \ dos trabalhos

judiciários de 1976
-Fpolis, - o presidente do Tribunal de Justiça,

desembargador Eugenio Trompowsky Taulois Filho, foi
recebido pelo Governador Konder Reis. Na ocasião con

vidou o Chefe do Executivo catarinense para a sessão
solene de instalação dos trabalhos judiciários de 1976, a
se realizar no próximo dia 1.0 de março, quando também
serão empossados os novos dirigentes do Poder Judiciário
para o biênio 76/77. ,

Acompanhava o desembargador Eugenio Trom
powsky Taulois Filho o futuro, presidente daquele Poder,

.

desembargador Ary Pereira Oliveira.
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As Propague:
a ··Agência do. ano
A AS PROPAGUE, a mais

antiga agência de Santa Catarina,
ganhou sábado, dia 14 de feve

reiro, u titulo de melhor agência
do ano de 1975, em Santa Ca
tarina. A distinção lhe foi con
ferid& pela TV COLIGADAS/
JORNAL DE SANTA CATARI

NA, patrocinadores do prêmio
desde 1964.

(Bebs Leite, para os produtores de
leite de Santa Catarioa), melhor
comercial de cinema (Bandeh:a,
para a DICESC/Governo do Esta

do); melhor out-door (Sua Cidade

.
Merece o Melhor - CEISA.
Florianópolis); melhor peç& pro
mocional (Energh. Elétrica é co

mo Família, para a Celssc]: Mas 8

PRO?AGUE, ganhou ainda duas
medalhas de prata, com 8 Cam

panha do ICM. para a. Dicesc/
secretaria da Fazenda (melhor
campanha prómocional) Sua Ci

dade Merece o Melhor, desenho
animado para a Cetss, ficou com

o título de melhor comercial.
de tv.

�()m cinco medalhas de ouro,
B AS PROPAGUE conquistou
agora o primeiro lugar na melhor·
campanhã de varejo (para as

Casa!í Peiter - 50 anos, de

Blumenau); melhor campanha de

anúncio de menos de 60 cm

Bingo beneficente
promo�ão: juventude de Canoinhas

HOJE, dia 28 de fevereiro,
início: 16 horas local: Clube Canoinhense

prestigie esta promoção de nossa jüvanlu'de e

além de você concorrer a valiosos prêmios, estará

ajudando o Lar de Jesus, Casa Dr. Rolando Ma-

lucelli e Jardim de Infância Marcílio Dias.

Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme
Cirurgiã Dentista
ClI c OOS589159/DJ:P

Clfnica dentária de senhoras e crianças.

Especialização em Odontopedíatrta.
Hora marcada

Pra.. La_ Müller, 494 - Fone, 369

Fotocópias?
Em "apenas 10 segundos, você tira FOTOCÓ

PIAS d. qualquer documento, jornais ou

livros' no C A R T Ó R I O 0·0 R E G 1ST RO

C I V i L d. NEREIDA· C. CORTE, no edifício

do FORUM desta cidade.

No Departamento de Veículos Usados
de Miguel Procopiak Comércio de
Veículos Ltda�, você encontrará

para pronta entregai·Marca Ano
1974
1972
1973
1972
1972
1972
1968
1970

Chevette
Ve,antio
Ford P,,350
Vmiant
Fuscão 1500
Fusca 1300
Fusca 1300
Opala 4 po,tas

MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEíCULOS LfDA.
Concessionário General. Motor. de Brasil· S.,.

Rua Major Vieira, 289
Santa Catarina

Canoinhas -:- .

"A Voz da História"
Lançado em comemoração ao Bicente

nário da fundação de Lages, ocorrido a pouco,
recebemos para apreciação o livro intitulado

«A VOZ DA HISTORIA», de autoria do Sr.
Venceslau Muniz, ilustre cidadão catarinense

filho do munícípío de Lages e radicado em

Rio Negro - PR.

Mas antes de entrarmos nessa aprecia
ção, vamos abrir um parentesis para assinalar

que há 45 anos atrás o Sr. Venceslau Muniz

foi nosso professor no saudoso Instituto Rio

negrense de Educsção e Cultura, do qual era
também o

: Diretor. O Colégio, sítusdo na

cidade .de Rio N<!gro, com externato e inter

nato, possuia um padrão de ensino tão ele

vado,· que filhos de famili8s abastadas e de

10Dg� nele vinham internar-se, come. era o

caso de Dario Bettega, de Campo do Tenente;
Joaquim Tabalipa, de Itaíôpolts; Nivaldo

Almeida Maia, de Papanduva; Timotheo

Moreira, do Butíá: José Alagge, de Canoinhas;
Valentim Vottoba, de Três Barras, e havia
ainda os colegas João Humphreis e Baldas

sari Matana que residindo em Ponta Grossa

e Curitiba, centros já na época muito bem
.

servidos de ensino secundário, e que,' no

entanto, estavam internos no Instituto Rio

negrense. Nós tivemos a felicidade de cursar

esse educandário, um autêntico Ginásio que
existiu num tempo em que o ensino escolar

era levado muito' a sério, encarado mesmo

como um verdadeiro sacerdócio pelos que
lecionavam; em que os professores eram

muito eonsíderados por toda B comunidade

tsdulta e tidos pelos alunos como um segundo
zeloso pai. Naqueles tempoe distantes a pro
fissão do magistério compensava, não tanto

pela remuneração em si, mas pela certeza

que tinha o professor de que era estímado

e altamente conceituado por seus alunos, os

pais destes. pelo povo em. geral.

, Fechande o parentesis, .que abrimos

para lembrar um fate que nos sensibiliza

muito e para citar somente uma das facetas

que envolvem a figura ilustre do sr. Vences

lau Muniz. Vamos para a nesse. apreciação
sobre o «A VOZ DA HISTORIA •. - Este

livro, com 54 páginas, impresso em papel de
primeira, com ótima composição gráfica.
muito bem ordenado quanto à pesquisa, é

com boa técnica de epresentsção, ocupa-se
entre outras coisas de valor, da origem da

femília Muniz na região sul do Brasil, famUla

hoje muito dissonimada e com representantes
em todos 08 campos de atividade. �as apro
fundando-se nas buscas e colhendo dados

até em Portugal e na Espanha, traz até nós
8 Arvore Genealógica dos Munizes, com um

trabalho de pesquisa que constitui um dos

pontos altos do livro, pois, bem sabemos

que a pesquisa além de exigir paciência,
tempo, inteligência e cancetrae, tem de se

basear em dados seguros, exatos mesmo,

para resultar numa obra que mais tarde'

possa ser consultada p até servir de fonte

de referência para outros trabalhos do gênero.

O LIVRb «A Voz da Hísfôría» é de

leitura obrigatória Dão só para os estudiosos

de genealogia ou. que não conhecem certos

fdos da vida por demais proveitosa do eí-
.

dadão Venceslau Muníz, mss, ainda, porque
apresenta soluções para numerosos problemas
não só de ordem educacional, mas de natu

reza vária que interessam a nossa Pátria e

a própria humanidade, numa demonstração
explêndlda, por parte do autor, de conheci-

. mentes profundos e de um sublime espirita
de patriotismo e de fraternidade humana.

Parabéns, pois, ao sr, Venceslau Muniz,
nosso estimado ex-nrofessor no Instituto

Rtonegrense de Educãção e Cultura, com os

melhores agradecimentos pela oferta e com

a esperança de que muito logo volte a enri

quecer a nossa cultura com outro trabalho

do quilate do cA VOZ DA HISTORIA».

JOSE CASTILHO PINTO

Noven. Poderosa ao

Menino Jesus de Praga
Oh! Jelul que di.lelte.: Pedi

e recebereis, procorai e echereie,
batei e a Porta abrie-se-voe-â,

Por intermédio de Maria, Valia
Sagrada Mie eu bato, procuro e

VOI rogo que minha prece .eja
atendida (MencioDar o pedido]

Oh! JelOI que diue.te.: Todo

que pedirdes ao Pai, em Meu

Dome, Ele vai atenderá.

Por intermédio de Maria, VOII.
Sagrada Mãe en, humildemente,'
rogo 80 'VOIIO Pai, em VOSIO

Dome, que minha oração leia
ouvida (Mencionar o pedido]
Oh! Jesue que diuesteil; O cêu

. e a terra pal8arão,. mal 8 minha

palavra não pallarã.
Por intermédio de Maria, VOI.a

Sagrada Mie ea confio que mi
. nhs oração leja ouvida (Mencio
Dal' o pedido]
Rezar 3 Ave-Marial e 1 Salve

Rainha. A. I. T.

VENDE·SE LOTES
Vend•••e 6timo.

600 m2, .ituado.

JardiQl E�peranç8.

lote., com
no Bairro

4

Tratar .a Casa Santa Tere

zinha, Rua Getúlio Varga••

Você· também
,

responsável:e

Leve alguém
ao MOBRAL.

Atenção· jovem·brasileiro,
seja um Cadete f

Ingresse na Força Aérea Brasileira, Ezército ouMarillha.

A Força Aérea necessita de PilOt08. Você gostaria de

pilotar um «Mirage», voar na «Esquadrilha da Fumaça» ou singrar
os mares levando a Bandeira do Brasil ?

Estude por conta do Governo Federal, ingressando na

Escola Preparatória de Cadetes do Ar, Cadetes do Exército ou

Escola de Formação de Oficiais da Marinha, e laça do seu sonho

uma realidade.

Elas farão de você em apenas 36 meses um cadete futuro

piloto da FAB, oficial do Exécito ou Marinha.

Idade de 13 até 23 anos incompletos.
Solicite urgente, por carta, sem compromisso as infc..rma

ções gratuitas de aeordo com a Portaria 371 GM/3 do Minir.tério

da Aeronâutíce, Instruções do Ministério do Exército e Marinha,
no seguinte endereço:

Preparatório Militar G/8 Armas

Caixá Postal - 1.883 - Capital - S.P.

Preencha com clareza o cupon abaixo:

Nome:__ Grau de Instr •.
_

.Rua �
'N.O Apt. _

Balrro
.�--

Cidade Estado -'-

Caixa Postal
, Códlgo Postal da ·Cidade_-'- _

Data de Nascimento: Dia
__

Mês Ano
_

CUidado ao colocar a. rua ou avenida e número

FOTOCÓPIAS XE.I\OX
Serviço instantâneo e perfeito.

Instalação moderníssima.

Peoeure no elcrit6rio de Derby Carlos

Ulhmann, na Praça Lauro Müller, 251

eANOINHAS - Santa Catarina
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CAR.LOS BOCKoR
--------�------- -------_.----�--

Aman,hã·
, I

BotaFogo
no Estádio
X Seleção

Mais uma excelente progra-_
maçio esportiva está marcada
para a tarde de amanhA no

Estádio Municipal «Benedito
Therézio de Carvalho Junior» -

Ditio, onde estarão se defron
tando as equipes do Botafogo
e Seleçâo do Interior, formada
por elementos que dlsputam o

Troféu cRercilio Perêíras.

Entre diversas equipes foram
. escolhidos 08 seguintes jogado

.

res para formar a 1.a Seleção
do laterior:

.

Mario Paulo Fronczak, Osires
Fronczak e Mario Binder, do
Pinheiros; Osmar Friedrich, Ro
berto Pinto de Almeida, Carlos
Alberto Tosi e João Adão Silva
da Luz, do Cruzeiro; Silvestre

Fernandes Corrêa e merei S.

Lourenço, do Juventude; Raul A.
Slabadack, do Sonda; Ismael

Guebert, do Canarinho; Mario

Cessr Cândido e Julio Adilson

Pires, do Meu Pontinho; Teófilo
José, do Pinho; João Roberto

Municipal
do Interior·
Stanczak, do. C. A. Industrial;
Adalberto Arabar, do Flamengo;
Ademir José Crestani, do Bots

fogo; Oliverio Corrêa da Maiá,
do Corintians; Moacir Cordeiro,
do Mirasol; Ricardo e Alcides,
do União e Fernando Carvalho,
do Nacional.

Na preliminar,
FERGUSON

o MASSEY

recebe as faixas
A outra atnção da tarde, sem

dúvida, lerá o jogo ,entre os

garotos do Massey-Ferguson x

Seleção Infantil de noua cidade,
com início marcado para às

14 horas.

Campeonato do Interior
na·· reta final·

Encenou domingo, com a' realização de três jogos, as

oitavas de fi'naia do Campeonato do Interior.
'

Pela 'chave 1,: e� Arroio Fundo, o Clubé Atlético Indus
tríal, conseguiu sua classificação para as quartas de finais, ao der
rotar o Corintians pela contagem minima.

Em Climpo da Agua Verde, pela chave 2, o Comercial
Goestmeier goleou-e Imeza, pela contagem de' 5 a 2.

'

Pela chave 3, em Pinheiros, o São Crtstóvão não compa
receu e o Pinheiros ganhou os pontos.

E, pela chave 4, em Felipe Schmídt, o Botafogo não foi
além de um empate, de 1 a 1, frente ao Mirasol.

<-

CLASSIFICADOS: já estão com sua posição garantid�
nos quartas de finais do campeonato, os seguintes times: C. A.
Industrial, União e Botafogo. A quarta vaga será decidida no

próximo domingo. entre -Comercíal Goestmeier e Cruzeiro.

I R E P ...vence amistoso
Bastante movimentada no último domingo a sede da

Associ9çAo Recreativa Esportiva Procopíak, situada no Bairro
Aparecida,' onde foi realizada uma partida amistosa entre as

equipes do Estrela Azul e AREP, que após os,' 90 minutos de
bom futebol, saiu-se vencedor o quadro do AREP, pela con

tagem de 5. a O.

I BASILIO HUMEHHUK
, 'I Revended�r

& (IA. LIDA.
FORD I

Fazemos sempre a melhor' oferta em veículos
novos FORD e usados de qualquer marca.

Disponibilidades da semana:

Rural tracão . 4 rodas ano 71 • azul e branco
Mavetick cuoê luxo 1974 - vermelho iambo
Pick-up tração 4 rodas ano 7'3 • turquesa tahiti
Ford L TDano 74 - azul real metálico e areia
Pick.up tração nas 4 rodas 1972 - azul
Pick-up tração' nas 4 rodas 1974 - uerde
Opala Sedan 4 portas 1974 - Verde metálico
Corcel ar 1974 - laranja mandarim e preto

Adquira seu veieulo usudo com a minima entrada.
Veiculos inteiramente revisados, de boa prtcedênc:ia,
aOI melhores preços da reglio.

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

Na oportunidade os jogadores
do Massey-Ferguson receberão
as faixas de campeões do' pri
meiro Campeonato Infantil

promovido pela Liga Esportiva
Csncínhense, em disputa ao

Troféu «Abraão Mussb.

nova estrutura

Botafogo .perdeu
em Rio Negrinho
o Botafogo de nossa cidade

jogou no domingo que passou
na cidade de Rio Negrinho, no

Es�ádio cLuiz Bernardo Olsens, '

onde enfrentou a equipe -do

Ipíranga e foi batido pelo es

core de 4 a 1.

A partida, de bom nivel téc
nico, te.ve presença alvi-negra
nos primeiros minutos e logo
aos 5' Aderbal marcou o que
viria a ser o único tento bo

tafoguense.
Marcaram para o Ipir�ng'a:

Lércio, 80S 28 e Ratinho, aos

39 mínutoe do 1.0 tempo. Na
fase .final, novamente Ratinho,
a08,39 e Baimps, aos 44 minutos.

,
O. Ipi.ranga jogou e venceu

com: Eládio; Orestes, Deoclécio;
Miguel e João; Tonínho e Mu
rilo (Baimps); Germano, (Dango) ,

Ratinho, Juarez, Lércio (Nivaldo)
Botafogo: Paulo; Hélinho, Ro

ger, Paulinho e Ivan; Canário
(Vassoura) ,e Jaime (Nico); Ko

linha, Renato, A�ceu e Aderbal.

Renda: Cr$ .768,00.

.JASC tem'

Realizou-se em Florianópolis
um congresso extraordinário dos

Jogos Abertos de �antfi Catarina,
,

com a presença de representantes
de 22 municípios, DO qual foi
aprovado o novo regulamento
dos JASC, anteprojeto elaborado

pelos' técnícos do Departamento
de Educeção Física e Esportes da
Secretaria de Educação e Cultura,
com o que desaparece o conselho
técnico.

De acordo com o novo regula
mento o estado será dividido em

cinco regiões, sendo que' Cano i
nhss ficará na S.a região, ou seja
região norte, com os seguintes
participantes: Araquari, Barra

Velhà, Corupá, Garuva, Guara
mirim,' Juaguá do Sul, Schroe
der, Campo Alegre, Mafra, Iri

neópolis, Itaiópolis, Major Vieira,
Matos Costa, Monte Castelo,
Papanduva, Porto União, Rio
Negrinho, Joinville, Massaran
duba, São Francisco do Sul, São
Bernafde do Sul e Três Barras.

28-02-76
N.o 1359
Ano XXIX

Notas
Num CUflO intensivo de exe

cutivos da Caixa EconÔmica
Federal, realizado. em Curitiba

no período de 9' 8 13 último,
2 gerentes eataríneases dele par
ticiparam, entre os inúmeros gaú
chos e paranaenses, srs. Adal

berto Sagaz e Wallace Borba,
também nosso conhecido,

x x x

O engenheiro dr. Lauro CÔr
te, Chefe do D. N. E. R. no

Paraná, com sede em Curitiba,
esteve domingo último em nos
S8 cidade, r&vendo familares e

amigos.

Esparsas
dia 20. pelo próprio Governador
Antonio Carlos Konder Reis,
sobre a expedição dos editais
de concorrência para o asfalta
mento da rodovia CANOINHAS
- MAFRA, e outras obraa
também ímportentes para a re

gião norte.

x x x

A formação, domingo último,
da Cocperatíve de Eletrificação
Rursl dO"PIsnalto .Norte, reali
zada em nossa cidade, nas de

pendências do Clube Csnoinhen
se, atraiu e reuniu um grande
número de agricultores e pecua
ristss da região, numa pequeas
luta para a fixação' de sua sede.
se Canoinhas ou Mafra, preva
lecendo efinal o nosso municí

pio. Foi eleita, então, 8 primei
ra diretoria da entidade, com o

sr, Waldemar, Baranoski, na

presidência.
x x x

Faleceu, embora o noticiemos
um pouco tarde, por atropela
mento �8Su81, no. bairro do

Campo da, Agua Verde, o sr.

Ermelino Góes, figura bastante

popular e estimada em nossa ci

dade, tendo o
. hábito singular

de sempre lembrar-se das datas
dos óbitos de várias e impor
tantes pessoas de nossa região.

x x x

O Prefeto do vizinho muni-
. cípío de Papanduva, sr. Aloisio
Partale foi eleito por aclamação
o novo Presidente da AMPLA,
em pleito realizado sábado úl

timo, em Três Barras.
x % x

O atual gerente do BESC de
nossa cidade, teve uma curta

estada entre nós e agora, pro
movido, foi convidado e aceitou
a Assessoria do Diretor do
Banco do Estado, em Florianó

polis. Seu substituto, já indica

do, é o sr, Mario Duvoisin, que
provém da agência de Videira.

x x x

O nosso Interventor, dr. Hé
lio, seguiu novamente a Floria
nópolis, 4.a feira última, a

serviço de sua dinâmica admi

nistração. No próximo número
novos informes ,a respeito.

x x x

Desta feita, a noticia, das
mais auspiciosas, é. oficial, dada
em São Bento do Sul, 6.a .fei.ra,

x x x

Vitima' de acidente automobi

Iístíco, perto.de Garuva, veio
9 falecer o ex·Juiz de Direito
e Desembargador

-

aposentado,
Newton Varela, aqui bastante
conhecido e tido como Juiz svía-.

dor, que tantos serviços prestou,
nos 'socorros de urgência, com

o seu avião.

x x x

Finda'agora as férias e passade
o carnaval, vem ai o reinicio
das aulas, em toda a rede escolar
do nOiSO muníeípto. Os nossos

votos de boa disposição e pro
veitos a todos os nOS80S jovens
estudantes.

x x x

Familiares da destacada' .e
tradicional famiIia TOKARSKI
reuniram-se festivamente, do

mingo último, na sede do Bolão

Fantasma. comemorando o Ju
bileu de Prata de vida religiosa
de Frei Cyriaco, agora servindo
em Campos do Jordão e Irmã
Tereza, em Apucarana. O. nos

aos cumprímentos,
x x x

Dois ministros estiveram
segunda-feira última em Floría
nópolís, firmando . importantes
convênios com o Governador
do Estado e trazendo, em con

seqüência, 'substencíaís recursos

finenceíros destinados à área
de educação, Gal. Ney Amintha8
de Barros �raga, Educação e

Cultura e Arnaldo Prieto, do

Trabalho, rumando em seguida
para Porto Alegre.

x x x

Eis o Rei ,e Cavaleiros do
último campeonato de Tiro rea

lizado no bairro Campo da Agua
Verde, pf'la Sociedade do Tiro
ao Alvo. Rei: Helmuth Prust e

Cavalheiros: Rafael Boetng e

Mário Haensçh e Rainha,
Aogt'la Wendt.

x x x

E atenção: Dia 6 de março
'próximo, pelas 14 horas, a

FUNPLOC vai recepcionar os no
vos calouros. Vamos prestigiar.

Encaminhe um

analfabeto aoMobral

'Soci.edade ·Beneficente
CO,NVIDA

Operária

seus associados, para o Sensacional CARNAVAL com os

FLINGSTONES, dias 28 e 29 de fevereiro e 1.0 de mar

ço à partir das 22 horas, e dia 2 de março à partir das
20 horas.
Para Dias, 29 de fevereiro e 2 de março, das 16 às 18

horas" convida a Petizada, para Carnaval ,Infantil.
Pela presença, a Diretoria antecipa agradecimentos.
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