
Introdução da
Geisel

mensagem do Pr�sidente Ernesto

enviada ao CongressoI dia 1.o último

Já decorrem ano e meio aproximadamente, tive a

satisfação de ser convidado a participar de uma reunião da

Comissão de Saúde, constituida naquela oportunidade.

discurs��P��le�Tn�u���ati����:a�0.�����Si6:ga:�s�r�����s� Coo�eratl·Ya �e .(let·rl·f·l·ca·�.a-o Ru,ralconcedida a oportunidade de também dizer alguma coisa.

Afinal, ante tanta divagação, achei que,' talvez pudesse
contribuir um pouquinho naquele festival de teoria.

Entre uma e outras palavrinhas bem colocadas,
atrevi-me a exteriorizar o meu ponto de vista. «Que, em

nossa comunidade muitos homens (existem honrosas exce

ções, é óbvio) possuem uma tremenda. e manifesta facilidade

em montar esquemes.. traçar planos, mas no momento de

passar da teoria à prática, sempre se machucam. Que, por
vezes e com muita tristeza, minha querida Canoinhas se me

_afiguravá como o bêrço dos homens teõríoos». Ou faltam

executivos ou. aqueles que detém o poder ou posições de

mando, não dão condições para que os mesmos «saiam do

papel».
. ,

Gente fina, juro que, naquela oportunidade se possível
fosse, eu seria fuzilado com o olhar de muito sessentão

ofendido. Mas, a intenção não foi ofender e sim, talvez

sacudir um pouco o museu.

Enfim, como já frizei, aproximadamente após seis

meses decorrida mencionada reunião, um amigo meu, Gerente
.

de uma agência· bancária dê nossa cidade, telefonou-me:
«meu caro Glauco, você tinha razão. Já decorreu tanto

tempo e ainda não aconteceu nada".

Bem, algum tempo depois a�onteceu. l!ma Co�i�são
presidida pormim, Iuncíonou e muito bem. Seis aeadêmíoos

advindos. graciosamente de Curitiba, efetuaram um atendi

mento à 1,516 pessoas, em todo o nosso interior.

Na oportunidade, a Comissão contou com o despren

dido e valoroso apoio. de homens e senhoras, além da

participação financeira da Prefeitura .Municipal.

Enfim estas citações são apenas para ilustrar o meu

ponto de vi�ta. ,
- Em verdade, continuamos com muita

teoria, «muito papo» e pouca ação.

Em 31/01 em uma das edições do c�orreio do Norte�>J
abordei o problema do trãnsíto �mAno�sa clda_de. Até atrevi

me. a lançar dúvidas sobre a exístêncía �u !lao .d8; chamada
Comissão de Trânsito. - Claro o objetivo fOI somente

«sacudir o tigre», acordá-lo.

Instada a manifestar-se, até o' momento ainda não o .

fez. Enquanto isto não ocorre, caminhões transportando

pesadíssimas cargas" continuam trafegando pelas ruas cen

trais da cidade pondo em risco a vida de esc�lares e

poluindo as rep�rtições e escritórios, com um ruído Infernal.

Onde está o plano municipal de trânsito?

, Se existe e está no papel, está !la hora de tirá-lo

daí. Faz-se necessário urgentemente, �s VIas de ,escoamento
para trânsito pesado. E, como o trânsito está eVIdente�ente
estreitamente-ligado ao problema das ruas,. que. tal c�lar-se
um dispositivo de lei que obrigue os propríetãríoa a lígar a

água da Casan ? .

� Não, não é divagação. Segundo �onsta, a Prefeitura

não 'pode proceder por inteiro a. restauraçaG
das ruas, porque

as mesmas posteriormente, teriam que ser arrebentadas para

a ligação da água.

Assim, nesse compasso de espera, t�r.emos ql1:e con

tinuar curtindo as valas, buracos e a sujeira que Impera

. em nossas ruas.

Nosso dinâmico prefeito Dr. Hélio Jack!, por certo,

não. deixará de atender aos reclamos d8; população, da qual,

este semanário é porta-voz há quase trínta anos.

Consíderando «autêntico.s.
os dois partidos atuais, e

«inautêntico.s» todos aqueles
que «mantenham capturados
os seus eleitores nas malhas
da corrupção», o. Presidente
Ernesto Geisel afirmou ain

da, em sua mensagem
enviada, ao Congresso, que
o <desenvolvímento social,

Impulsíonado por meu go
vemo, vem criando a maioria

e as mínorías do. amanhã.
O governo não. vê neces

sidade de se alterar o. atual
sistema bipartidário, «ainda
uma experiência válida entre

nôs.» Por outro. lado, neste

ano eleitoral, o. governo
plenamente consciente de

VAMOS SAIR'
DO PAPEL!

GLAUCO JOÃO BUENO

seus deveres e cabalmente

aparelhado para, tanto, as

segurará a paz e a ordem,
o pleno exercício do. direito.

legítimo. do voto democrátíco,
sem pressões nem coações,
como já o fez no passado.
Não permitirá, porém, a

quem quer que seja busque
tirar partido. da conjuntura
política, naturalmente ardo-

M&is uma grande conquis
ta, sem dúvida, para o nosso.

município, a fundação. da

CEPLANA - Cooperativa de

Eletrificação Rural do. Pla
nalto. Norte, com sede já
definida em nossa cidade.

Ao ato de fundação rea

lizado domingo, dia 22 último,
. compareceram mais de 800

agricultores e pecuaristas
da região, superlotando as

amplas dependências do
Clube Canoinhense.

De início, presidindo os

trabalhos, o. sr. ELMO KI

SESKI; Vice-Presidente da
ERUSC -,Eletrificação Rural
de Santa Catarina, esplanou,
em mmucias o. que é a

ERUSC, sua finalidade e a

sua meta, a de atingir e

eletrificar todo. o. interior,
através de Cooperativas de

Eletrificação Rural, pois ele

trificação rural é considerada

hoje pelos técnicos, como.

insumo. agrícola. #

Compareceram ao. concla
ve' todos os Prefeitos da

regiao, interessados no.

grande acontecimento. Em

seguida fo.i eleita a primeira
diretoria, assim constituida:

Presidente: Waldemar'Bara
noski; Vice: Alexandre Adur;
Secretário: Deodoro Tarches

ki; Conselheiros Efetivos:
Sebastião. Tomasoni, Alfeu

Tabalipa e Eduardo Kasmí

erzak; Suplentes: Alípio
Corrêa de Lima, Cezárío

Koaskí e Paulo Jaastrombsck;
Conselho Fiscal, Efetivós:
Clemente Gontareck, Plácido.
Gaissler e João. Bueno de

Oliveira; Suplentes: Duilio

Cornelsen, Haroldo Bíbows
ki e Angelo Dressena ..

Ainda no. corrente ano a

entidade espera contar com

rosa e vibrátil, para a prá
tica de contestação. à Revo

lução. - expressa esta no.

regime constitucional e legal
a cujo. abrigo vivemos todos,
dele gostemos ou não. e ao.

próprio regime, que garante
a propaganda eléitoral dos
candidatos e dos partidos,
a mobilização. do eleitorado

e a votação livre. Estes

tópicos sobre os partidos e

as eleições foram ressaltados

na introdução da mensagem

que o. Presidente Geisel en

viou "ao Congresso, no. rei

nício de suas atividades com

a qual presta contas de sua

administração. em 1975 e

fixa diretrizes para 1976.

caNOINHAs-se, 06-03-16
Número 1360

A.O XXIX

mais de 2.000 associados,
que serão. beneficiados com

cerca de 140 km de eletri-

da ERUSC e o. Governador
Antonio Carlos Konder Reis,
no. seu esforço de levar os

benefícios da eletrificação.
rural ao nosso. homem do.

ficação rural. Ao encerramen
to da Assembléia,. Ialou o.

Prefeito anfítríão, dr. Hélio.

Juck, elogiando o' trabalho.
interior, com os mesmos

direitos dos centros urbanos.

Aula Magna 'na fun�loc
A Aula Magma que marcará o início. do ano. letivo.

de 1976, nos Cursos da Fundação. das Esco.las

do. Planalto Norte Catarinense - FUNPLOC -, será

realizada no salão. do Clube Canoinhense, às 20 horas do.

próximo dia 08 de março e terá corno palestrante o. Dr.
Osvaldo DelIa Giustina, Presidente da ACAFE - Assecla

ção Catarinense das Fundações Educacionais, tendo sido

reeleito por mais um período; Professor Universitário. de

longa experiência; motívador e iniciador da interiorização
do Ensino Superior em Santa Catarina; fundador da

FESC - Fundação. Educacional do Sul Catarinense, Tuba-:

rão; Presidente da FESC; e Diretor da FUCAT - Fundação
Catarinense do. Trabalho,

A aula magna estarão presentes
.

as mais altas

autoridades do Município. e outros convidados especiais,.
além dos Professores e alunos da Faculdade de Ciências

Administrativas de Canoínhas e dos Cursos: Técnicos em

Secretariado e Assistente em Administração.
O tema a ser abordado pelo palestrante será de

interesse de todo. o Admínístrador e Bmpresârío.
A Funplo.c, quer tornar público. a satisfação. e

agradecímentos por ter _ o. Dr. Osvaldo Della Giustina

aceito. o. convite a ele formulado.'
A Direção. da FUNPLOC convoca alunos e profes

sores para que se façam presentes a esse encontro. de,
estudos que dá' início. a este ano. letivo.

.

A DIREÇAo

Convite -Missa
A família do. saudoso BERNARDINO FEDAL

TO, convida .parentes e amigos para participarem da

Missa de 7.° ano de seu falecimento, que farão. celebrar

hoje, dia 6, às 19 horas, na Igreja Matriz Cristo Rei.

Pelo. comparecirnento, desde já agradece.
Canoinhas, 3 de março de 1976
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CORREIO 00 NORTE 06.03·1976

Cerâmic8_AlvinoV�A Ca n o in has
sssmbléia GeralCZOr � marta ) o busto de Era naturel de Minas Gerais.

e

• Morreu aos 74 anos de' idade
. I de con'?c ação Vitor Konder e deixa viúva, filhas casadas e

.

'

. filhos menores. Paz à sua alma,
. .

Ficam convocados s senho� acionistas desta sociedade,
para se reunirem em Assem ia' geral Ordinéria, a se realizar A indicação do ilustre Verea
no dia 3 de maio de 1976, às 1 horas, na sede social, situada à dor sr. !Vitor Fernandes sobre e

rua Paulo '\Viese n.? 239, para s uíntes fins: recolocação do busto de Vitor
Konder numa das' preças da
cidade foi aprovada por unami...

nidede.
Exame, díscussão e vc ação do re tório da diretoria, balem
ço geral, demonstraç o da conta I ros e perdas e parecer.
do conselho fis�eferente ao exerc io de 1975; ,

eleição do con elho fiscal e respectivos suplentes ,para o

exercício de 1976 e

AVIS : acham-se a disposição dos senhores a, Iouístss,
para 08 eftJ70s legais, na sede da sociedade os documentos que
se refere_,6 artigo 99 do decreto lei 2.627 - de 26 de seteÓll>ro
de 1960.

.
.

'"
, ••• 1 ...

Canoinhas, 25 de fevereiro' de 1976

Willy Vogt
Diretor Gerente, no exercício. da presidência

LAs

c··u(
IMPRESSOS EM GERAL �em uma ou mail côre.'

I, •

...
Serviço rápido .. e perfeito

IMPRESSORA OURO VERDE LTDA.

Serviço inBtantâne

nstalação Ín()derníssima.
Procur no e.critório de Derby Carlos

Ulhmann, na Praça Lauro Müller, 251
CANOINHAS -

. Santa Catarina

No ·Departamento de Veícolps Usados
de' Miguel Procopiak Comércio de
Veículos, Ltda., você encontrara
para pronta entrega:

Marcá'
Cheuette

,

Vetan�io
Ford F..350
Variant
Fuscão '·1500
Fusca,' 1300
Fusca 1300
Opala 4 POTtS

Ano
1974
19-
73

1�72
1972
1972
1968
!970

(

MIGUE,l PROCOPIA�, COM. DE VEíCULOS· LTDA •.

Concessionário Oeneral Motor. do Brasil S. I.
Rua Major Vieira, 289

Canoinhas -:- Santa Catarina

2

Precisa, porém, descobrir onde
foi parar em 19M o busto do
ex-mínlstro 1a Viação,já falecido.
Não sendo encontrado outro terá
de ser encomendado pela Pre
'feitura.

Como é sabido, foi Vitor
Konder. quando Ministro da

Viação quem mandou fazer o

ramal da E.F's.P.R.G. qUE! para
desafogo das indústrias, madei
reira e ervateira, ai está .. testando
a capacidade de trabalho de

.

I
nossa gente e 8 vontade do
Ministro em servir nosso povo.

E o busto vai para o seu
pedestal que há muito o espera
ali na Praça Lauro Müller.

O povo quer ...

CERTIFICADO
'EXTRAVIADO

ÀLCEU DE SOUZA SAMPAIO.
declara para os devido! fins,
que extrs eíou o Certificado de

Propriedade do veiculo Jl'l'p
Willie, ano 1958, motor n.o
B812012. 2x

O mesmo fica sem efeito por
haver requerido a 2.8 via.

·Falecimentos
- FaleCEU semana passada.

nesta cidade, em sua resldêncía
o conhecido músico sr, Rodolfo
Silva, há mais de 30 anos radica
do nesta ciàade, onde constitUiu
fa'mflia. Dedicava- se a ensinar
música. A maíorte dos músicos
eanoinheuses tomaram com Ro
dolfo Silva suas primeiras lições.
Dirigiu uma banda musical, cujo
instrumental pertencíe ao velho
Artner que animava 8!l fest&!l
locais.

I DI. �D���I!�!.!f, CliUlLDI
BRA.SILI.l: E.crit6rio: Id. lIir

ei.., ses Loja 42 • fODea: 23-2718
23.7042 - 23·8042 e 23-8424

Relidêneia: SQN. 302, BI...C,.,
ap�. 304 • fODe: 24-6074

FLOBI.lPlÓPOLlS: ale «Rádio SaD-
ta Catarina» - Bua láu Guedea da
Fonaeea, 17 (Coqueiro.)

fODea: 22·3407. 44-0999
. 44-0678 - 44-1878

VENDE-SE LOTES
,

Vende .•e ótimo.
600 m2, .i·tuad

Jardim" Elpe

Tra a a Casa Santa Teee
zinh Rua Getúlio Verga••

Você também

-é responsável:
Leve alguém

ao MOBRAL.

Di. 13: Antonio d� Oliveira
residente em Três Barras. ,(Correle do' 'orte, 10/6/48 n.O 54)

de
Faleceu nesta semana o sr,

Antonio Dranka, velho morador
destas paragens, honesto, traba
lhador contava com muitos ami

gos que lhe pranteiem a morte.

Deixa regular famflia.

Farão anos

Hoje: Dne. Bernadete, digna
esposa do sr. Aleixo Brenny.

Amanhã: Vva'e d, ADa Davet
residente nesta cidade; a distinta
srt�, Zilms, digna filha da sra,

d. Ana Buss; a travessa menina

Rosiclér, querida filhinha do
casal Alberto Cesemsjou.
Dia 12: o sr, Pedro Grittens,

de Marcilio Dias; Hílda filha do

sr.: Nepomuceno Pinto; Maria de
Lourdes Iilha do sr. João Corres
de ,S. J.

_
dos Cavalheiros.

ontem
Dia 14: Nilcéa filha do sr.

Wíleon W@ndt; o garoto Sílss
dileto ftlho do sr. Gustavo e

dna. Anil Rsdke, de Paula
Pereira.

Dia 15: Maria, filha de Agos
tinho de Lima; réstdente em

Pspenduve; Dirce Hoffmaon; o

sr, Johanes Rothert.

Dia 16: A srs. Natercia digna
consorte do sr. At�ide Allage;
Ancila querida filha do sr. Moi-

-

sés da Silveira, de Arroio Fundo;
o sr. Emiliano E. Uba de Três

Barres; 8 sra, d. Adélia digoa
esposa do sr, Carlos Spíes.
Aos aniversariantes 08 sínce-'

ros parabéns, do 'cCorreio do

Norte» ..

Enlace
Uniram-se pelo indissolúvel

laços do matrimônio, a gentil
srta. Elfi Kohler, com o jovem
Edi Rondbuchner.

.

Ao feliz casal desejamos
felicidades.

Crédito educativo
estendido ao Sul
PORTO' ALEGRE - No se- regiao sul receberão uma' taxa,

gundo semestre
'

deste ano, o de manutenção superior a Cr$
programa de crédito educativo 50q,00 mensais, q�e é quanto
será estendido a região sul do receberá nesse primeiro semestre.

pais, anunciou o Ministro da um universitário carente dé

Educação, Ney Braga. afirmando norte-Dcrd�ste e centro-oeste do,

que cO sísteme está sendo empre- pais. O aumento. desse índice

gado' com muito boa aceitação ainda está sendo estudado no

no norte-nordeste 8 centro-oeste Ministério da Educação.
de pais, onde mais de 80 mil. '.

alunos já preencheram 08 for-
.

Procuratrdo enf�tlz81' 8 neces�
mulárlos solicitando as taxall de � sídsde de. aperfeiçoamento de

manutenção».
-

- I setores materiais e humanos para;
r além do' aumento da oferta de

O ministro Ney Braga veio a vagas, buscar uma maior qua
elta· capitel assistir à assinatura lidade do ensino brasileiro, o

de contratos de fínancíamento ministro )N@y Braga disse ser

para desenvolvímento da rede de necessário o entrosamento do
ensino de I gr.au do Rio Grande .eorpo docente e discente, cpara
do Sul, com utilização de recursos que juntos trabalhemos pelo
do Fundo de Apoio ao Desenvol- engrandecimento do Braeíl», Ele
vimeoto Social, gerenciados pela disse que, no encontro que man
Caixa Econômica Federal. teve com reitores de todo o país,

em Brasília, procurou incentivar
um maior íutercambio de classes
na estrutura educacional, salien
tando a boa vontade do governo
para solução de todos os proble-
mas do setor. «Semente através
do programa de crédito educativo
serão dtstríbuídos cerca de Cr$
10 bilhões até 1979».

O ministro Ney Braga ínfor
mau que 8 partir de julho a

Caixa Econômica Federal já esta
rá distribuindo os formulários do

programa de crédito educativo na

região sul, através de monitores
contratados .entre 08 utudantes
de cada faculdade. Possivelmen
te, afirmou, os estudantes da

H=::D::::::::::_�::=::::==:::::::::::::::::::::=::::::::;:::===::111:::::==:::::::::::::::==
- -
.. ..
.. ..
.. .�
.. -

I OSHITO I
= =

ii DERIVADOS' DE 'CIMENTO' 5i
.. ..
•• .a

� INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTOA. ii
" =
� =
� =
u

-

� E
-

T
-

H' em para pronta entrega: ii
= =
= =

ii Blocos de' concreto em diversas bitolas ,ii
E E
5; Lajotas ii
- -

= =

H 1/2 fio ee
� i
H i
- -

O======:-==:_UII=====_=============::::::::"'II========::=====:::==II

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Registro Civil
Nereida Cherem Côrte, Ofi

cial do Regtstro Civil do
MunicíPio de Canoinhas, Es
tado de Santa Catarina, faz
saber que pretendem casar:

«WANDERLEI DOS SANTOS:.
com «URSULA SCHEUER:.,

bralileiroll, loIteirol, domi-
· ciliado. e relidentel nelta cidade;
ele' motorista, nascido em Grava.
tal, Comarca de Tubarão - se.
aOa 02 de novembro de 1957,
filho de ADtonio João Jacinto e de
Laurioa Mareg", Jacinto: ela d
lar. o.lcida em Canoinhal a

r 03 de dezembro 1951, filha
Jacob Scheuer Junioe
Cecilia Scheuer.

«LUIZ MUENSTER. com

«THEREZINHA O' OLIVm RA:.
bralileirol, solteiroe, domiciliado.
e relÍdeotel Delta cida ei ele
Funcionârio Público atadua',
uascido em Arroio Fuod DI dii.
trito aOI 2 de junho de 1927, fi
lho de Catarina Mue .ter; ela
Funcionária Pública Eetaduel,
Dalcida em Cenoinhse aOI 140 de
outubro de 1929. filh de Sebes
tião Praxedes d' OI' eira e de

Joaona Marquei Ba deirs, fale
cido••

«BRUNO OST OSKI:. com

«JOANA ELSA MÜLLER».
braeileiros, solteiroe domicilieuoe
e re.ideotel oel distrito; ele
carpinteiro, naeoi o em Piedade
DI distritc 901 25 de aetembro de

1953, filho de tooio O.trolki
e de Maria Oltr' ski; ela do lar.
naecide em Cal avél - Pr. àOI 8
de fevereiro 195 ,filho de Victor
Mü!ler e de S fia Müller.

«WALDE R FERREIRA
DE SOUZA:. com «MARIA
OLINDA DE SOUZA:., bralilei.

· roa, lolteiros, domiciliado•.e reli·
del!tel nelte diltrilo; ele lavrador,
Dalcido em Rio do Tigre DI di.·

06-03-76
N.o 1360
Ano XXIX

-

trito 801-13 e março de 1952, filho
de Eduar4 Ferreira de Souza e

de D81,(oa Ferreira. de Souza;
ela

dow'r.
na.cida eoi Peciêucía

nl dilt ·.to aOI U de agosto de

1957,/ ilha de JOlé Hodriguee de

Sou�á e de Maria Gooçalvel de
So ia.

«PEDRO FERNANDES:. com
, EREZA: GR,ABASCH:.. Ma.i
eirus, lolteirol. domiciliados ri re

lideote. oe.ta cidade; ele carteiro,
nascido em Trê. Baerar DI comar·
C8 aOI 26 de Junho de 1954,
filho de Miguel Fero��del e de
Maria Tadaie.ki Fernandee, .ela
comerciária, naecide em Rio Ne
gro - Pr, aos 23 de janeiro 1956.
filhe de Francisco Gesbasch II de
Odette Grabasch. .

«JOAO MARIA MOREIRA»
com «ZELINDA MARIA VIEI
RA., bralileirol, aolteiros, domi-

. ciliadol e residentes DElate diatritoi
ele operário, naecido em Barra
MaDla dI M.unicípio 80" 140 de
maio de 195". filho de Luis Mo·

. reira e de Olivia Conceição de
Paula; ela operária, naaeide em

Rio dOI POÇOI o/ distrito aOI 6
de outubro de 19591, filhá de Ao·
tonio Lopes Vieira e de Lsudeli
na Santos Vieira

E, para que chegue ao conhecimento
.

de terceiros, mandei publicar os

presentes Editais.

Canoinhas, 83 de março de 1976

. Nereida C. Côrte
Oficial do Registro Civil

Material escolar e de

escritório você encon

tra na loja d�
Impressora Ouro Verde

Sociedade. Industrial e Comercial Sicól SIA
C.G.G. !II'O 83.189.084

- Assembléia Geral Extraordinária

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
8 onvocados os acionistas desta Emprêsa para s� .reunirem eIl!

A blé' Ge' Extraordioária, oa sede social à �úa Getulio Varg!ls n.

8Õ��e�a e��ade de anoinhas! SC., às .14 horas do dIa 3,_',!e abril proximo
vindouro. a fim de nderem a .egUlnte

.

ORDEM DO DIA:

1. _ Aumento o capital social d!V' r' 1.�OO.COO,OO. para Cri
·

2 500000 OÓ com incorporaça do Fundo Manu..tenção CapItal de éGd��o próPf{8'• . _'
M tá' dAtivo obillzado (;ueros e outros cr· os, ra -

�:!��ç:oalt:"��d�l:s �eliberaçõ tomaáas nas assembléias gerais extraor-

dinárias realizadas em 21/04,76 e 9fÍl/197S. .

2.0 _ Alteração parcI,l (ios statutos Sociais.

3 ° _ A rovação dCY'Balanço ralo conta. de Lucros e Perdas e

Relatório
•

da Dir�toria, refêrente· ao exe 1cio SOCIal encerrado em 31 de

dezembro de 1975. /

. ..

4 .• _ Alter ão do quadro que comp e a Diretoria e fIxação de

seus veoclmentos.
.

. 5.0 _ Eleiçãodo Cooselho Fiscal e. seus, su l�teilp.
ara o exercíCiO

de 19715.
.

I6.0 _ 00tr08 assuntos de interesse sOCla. .

h se à disposição dos Ijlenhores .acionistas os documentos a

ref�r:�-artigo 99, do decreto.lei n.o 2627, de 26·9-1940.
.

3
Canoinhas, 2 de março de 1976.

AItNO COURT HOFFMANN - Diretor Presideote.

Foto
Novo e moderno sistema JaponêS "ashua 230

Rua Paula Pereira, 375 (ao lado Loteria Isporttva) � ClaD.inbas

...•São as dguas de marpo
techanao o vérão"» ... é, chegou
marco, ",Is que nos leva de
volts aos bancos escolares, que,
para muitos, é um. nova .etapa
a ser vencida, o início de uma
nova vida. É... março fechando
não só o verão, mas as térias
que trazem amores e desamo
res, encontros e desencontros,
felicidade, e agora com o seu

ri"ãf, até a saudade.

* Apesar das tentativas o

nosso carnaval não foi
. dos mais animados chegando
um dos bailes a terminar às
2,30 horas. Não é o cúmulo?
Simplesmente sem comen

tários ..•

* Quem veio [tentsr) alegrar
com sua presenpa o cama"

vai canoinhense foi:- IGOR.
PEIXOTO, GIOVANA e

MARCOS SELEME, JOÃO
DE SOUZA, ERASMO DE
ANDRADE, CICERO COR
DEIRO aoec J1ARTA, e

muitos outros.

* Um bloco muito animado
era sem dúvida o das

rRIEDRICH, entre babados e

saias rodadas estsvsm LILIAN,
vANESSA, CARMINHA,
NANIeMARIADO CARMO.

* A gatinha CER,IS R�SI-
LANE TREML, de Idade

nova desde o dia 1.0 de março.
Parabéns a ela que i um dos

29 Inos a servleo da Comunidlde

Direlor: RUBEIS RIBEIRO DA SILVA
Gerenle Comercial: GLAUCO J. BUEIO

. .

Adminislração, .gerênCia, redação: IRua Getúlio Vargas, 527 • Caixa
Posla'l, 242 - Telelanes: t12 e 232

Composição e impressão:
Impressora Ouro Verde Lida.

Rua Paula Pereira, 165
CAIOI.HIS - Sanla Calarina

.

esta adas com

-5 fá-cama

I Neste mês
de marco

•

oferece pelo
melhor preço
da pr ça:

Refrig radares

a gás e a luz

Con5u I G E,
Pras á.cimo. e
Br stemp.

I Vidal lamo., 906
'one ·185
Ganoinbal

r ar O' s
palminhos de rosto mais belos
da mate-cap.
* Dia 2, tendo o carnaval

como sua festa de ani
uersério, NEGO .UAYER foi
cumprimentado por seus inú
meros amigos.
* Dr. OSVALDO SEGUN-

DO (HAYDÉE) DE OLI·
VEIRÁ em Csmboriu curtindo
o seu «relax» nas calmas
areias de março;

* Dia 28 à tarde, no Clube
Canoinhense numa pro"

moção da nossa juventude em

prol dos asilos da city, acon
teceu um bem bolado bingo. A
arrecadação toi boa, princitral«
mente do nosso amigo TUTA
que ganhou 2 ótimos prêmios.
* Restab�lecendo-se de uma

intervenção cirúrgica a

nossa amiga LUCINHA
MUSSl. Esperamos logo o

seu, retorno ao nosso meio.
i

* MARCELO, mamãe ANA
. R.ITA e papai ROMEU
DREWECK aguardam a vi
sita de D. Cegonha, que há
pouco tempo mandou-lhes um
amável bilhetinho pata a te
licidade geral da tamilia.
* Muita gente deixando os

lares canoinhenses para
estudar em outras cidades.
Curitiba receberá Paulo Mu

.

rara, lsa bel Cristina Seleme,
; Mara Scholee,MarcosAntonio
de Caroslhe, R�nat() Uhlm.nn,
Leila Seleme, Cesar Lacaoa,
Stela iâaris Crestani e muitos
outros, qúe lá, já estão há mais.
tempo. Jenine Maul, deixando
sàudades foi para Blumenau.
Carias Eduardo Faria vai para
Florianópolis. São Leopoldo
receberá José Carlos Uhimmn,
Altredo Maximiliano Schlee e

NIvaldo Roeder rilho -, A todos
que partem, em busca de seus,

ideais, desejamos muito
sucesso.

* Em viagem para Floria-
nópolis à suviço admill'

nistrotivo o nosso interventor
Dr. HELIOJUK eopresidente
da Câmara Municipal REI
NALDO CRESTANl.

* Quando iniciamos. esta
coluna esperamos ir de

encontro a vocês com tudo
aquilo que.· acontece e que faz
muita gente acontecer «.: foi
uma ótima experiência par•.
nós, porque nos foi possível,
atraoéz. deste jornal/alar, não
só dos acontecimentos da nossa

sociedade, mas também das
necessidades da nossa terra
como as favelas. Pudemos
também ao lado da verdade,
acompanhar os importantes
tatos políticos e administra
tivos de Canoinhas.

A [ornada foi curta, princi
palmente para nós, que temos
ainda muitos erros para sr»
tar, muitas maravilhas para.
sussurrar; mas esperamos ter
deixado algo semeado dentro
de cada leitor.

.

* Quando houver uma opor-
· tunidade voltaremos a co-
laborar com este [ornai. Aqui
nos despedimos, para talvez
um dia, por estes can-tos da
vida nos encontrarmos para
bater uns PAPO'S .. �

Stele Maris Crestem

Aniversariantes
da semana

Dia 6 -' a sra. Verônica es:

posa do sr, Antonio Tokarski;
os srs.: Sérgio Treoisani (J

José Grat; o jovem Orlando
Roesler,

-

Dia 7 - os jovens: Irineu
Senczuck e Wanderley de
Oliveira Oodoy.

.

Dia 8 - a sra, Lurdes es

posa do S,.. Walmor Furtado;
o sr. Adauto Aüage.
Dia 9' - o Sr. Dr. Orty

·

Magalhães Machado, residente
em Rio de Janetro-IiB; a

srta. Hildegardt Thiem.

Dia 10 - a sra. Ursula, es
posa do sr. Arno C. Hottmmn;
a srta. Marlene Prust,

Dia 11 - a sra. Emma esp.
do sr, Guilherme J. A. de
Souza.

Dia 12 # • srta. Edite Boliauf.
Aos aniversariantes dese

· famos perenes felicidades.

TABELIONATO PAULA S. CARVALHO
E DI T·.A L.

Acham-se em cartório à Rua Vidal Ràinos, edifício do Forum,
para serem protestados OI seguintes títulos: .

DP 532/76 - vencto. 30.11.75 - valor Cr$ 1.192,00 (hu �
. noventa e doi. cruzeiros), emitida P/Posto Cruzeiro do 8· c TRANSPOR
TADORA PAVÃO LTDA.

DP n.· 14.887-8-9-18-11- ve' ·mentos_;.,... .87.75 - %4.08.75 - 2U9.75.
24.10.75, no valor de Cr' 198,00 (cento o tlf e Qito cruzeiros) cada uma,
emitidas pjMerhy Seleme & Cia. Ltda.y IEL MATHlAS.

. DP n.o 2(45 - vencto. 05.Q2:76 - valo CrI 6.268,13 (seis mil,
duzentos sessenta e ojto cruzeir9Efe treze centa s), emit.ida p/BalU1o
Humenhuk & Cia. Ltda. CjJOS�XAVIER ALVES;

,

DP n,· 71·S - vene'Ío. 15.11.75 - valor Cr' .000,08 (dez inil
cruzeiros),_emitida pjTra.to�.SUI 10.

d

..
e Com. de Tratores

Ltd��C/PR8SAGRILPRESTAÇAO D,E SERVI90 AGRíCOLAS LTDA.
. .

Df n.o 2186 ."L. vencto. 03.02.76 - valor Orl (38,00 ( atrocentos
e trinta cruzeiros). emitida plDomingos eoelho, c/GEItNIVAL LlM.

DP n.o 53ft{. - vencto. 10.02.76 - valor Cr' 1.057,80 (hum mil e

cinquenta e B;!. cruzeiros), emitida p/MaHon & Gia. cjHERMK NES
GOLANOSKl. .

Por io ter sido possivel encontrar os referido. re.ponsável's."pelo prese e os iotimo para 00 prazo de três (3) dias úteis, a contar da ':,

pUbucaç�deste Jornal «Correio

dO. Norte»,
virem pagar o. mencionados

'

títulos o darem as razões porque não o fazem, e, ao mesmo tempo, no

ca':r.
.

não

8er.
atendida elta

inumaç.ão,
os notifico do competente

prote o.. .

.

Canoinhas, 04 de março de 1976.

ALCIDES SCHUMACHER - Eser. Jur. em exerc.

ANTONIO TOKARSKI I;. elA. LTDA.

�- firma «ANTONIO TOKARSKI & elA. �DA.:t avisa
ao Sr. MARCOS CESAR CORREIA, portador da C8},teira Pro
fissioDlll n.o 5.2.819, aérie 347, a apresentar.� mesma 00 prazo
de 3 (três) dias, 8 contar a-dertr desta publicaçlio, .J?ãh.. regula-

. rizar BUa situa.
...

o o comparecimento Implicará Da rescisio do Contrato
de rabelho por abandono de serviço, DOS termos do artigo
482 da C, L, T.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Sicól S/Ae Comercial
C G C M F n.O 83.189.084

Relatório da Diretoria
Cumprindo disposiçõ�s legais e eltatutá,rias, temoll o prazer de subme

ter 8 vossa apreciação, 0, Balanço Geral, Demonstração de conta' de Lucros e·

Perdas e o Pareeer do Conselho Fiscal, referente ao exerclcio encerrado em 31

de dezembro de 1975.

Os dados em· apreço, demonstram com exatidão e elareze a nossa
..

situação econômíea financeira, entretanto estamos ao vosso inteiro dispôr para

qualquer esclarecimento.

Canoinhas, 15 de janeiro de 1976
A DIRETORIA

Balanço Geral eocerrado em 31 de dezembro de 1975
\.

A T I V.·O·
Disponível

C.ixa-Matriz 29.848,88
Caixa-Filial 5.158,16 35.007,0.
Bancos 34.972,69 6,9.979,73

Realizável Curto Prazo'
Fregueses-Matriz 1.452.506,11
Fregueses-Filial 72.035,'17 1.524.541,68
DEDUÇÃO:
Titulos Deseontadee 758.933,89
Titulos Caucionados 180.000.00 938.933,89 585.607,99
Participações Societárias 29.673,21
ContaI de Movimento 331.872,50
Mercadorias-Matriz ' 1.945.145,13
Mercadorias-Filial 292.252,42 �.237.398,O5 3.184.551,75

Reellzável Longo Prazo
Fl9restamento . 75.707,60
Acionistas Coatá Particular 140.294,81 216.002,41

Imoblllzedo
Imóveis 675.551,22
Correção Monetária 1/ Imóveis 294.631,14 970.182,36
Móveis e Uteosílíos 7UI42,04
Correção Monetár�a si Móv. Utenl. 39.102,91 113.744,95
Maq. Inst. e Equipamentos 47.435,24
Correção Monetária s/ Maq. Inst. Eq. 29.457,33 76.!!92,57
V@iculos 213.646,00
Ferramentas 18.202,36'
Correção Monetária sI Ferramentas 3.907,48 22.109,84
Participações s/ Incentivos Fiscais 84'.488,93 1.481.064,85

Contas Compens�das
Açõe. em Caução 1;500,00

I
Mercadorias em Comodato 4437,83 5.937,83

SOMA Cr$ 4.95'1.536,37

PASSIVO
Nilo Exlglvel

C.pitál SO,cial

FUNDOS:

2.500.000,00

Fundo pI Aumento Capital Social
Fundo de Reserva Legal

.

Fundo Provisão Imposto Renda
Fundo Provisão pI Dev. Duvidosos
Fundo Provisão ICM I' E.toque
Fundo Depr. sI Maquinário e Instl.
.Manutenção Capital Giro Próprio
Correção Monetária Ativo Imobiliz..
Cor. Monet. das Depreciações Ativo.

Exlgivel Curto 'Prezo
Obrigações 8 Pagar
CODtas do Movimento
Fornecedores

2.738,19
64.071,70
157.013,00
45.730,56

202.429,33
41.906,45
132.132,80
8678,10

. 4.158,12 658.858,25 3.158.858,25

194.734,22
261.076,53
546.984,15

.
1.002.794,90

Exlgivel Longo Prazo
Acionistas Conta Particular

, '!'
Contas de Movimento

Contas Compensadas
Cauç'ão da Diretoria
Comodantes

Resultado Final
Lucros ce Perdas:

Lucro Liquido à dilposição da
Assembléia Geral

111.000,00
395.544,46 508.544,46 1.509.339,36

1.50ô,00
4.437,83 5.937,83

283.400,93
4.957.536,37S O M.A Çr$

D8moDstra�ão da elota «Lucros e Perdas»'
Casa Metrlz:

Vendas à Prazo
Vendas à Vista
Transferênciàs de Meré.dorias
Serviços Prestado. a Terceiros

CRÉDITO

Estoque 31..12.75

4.073710,72
745.856,54
165.121,84
56 593,59 5.041.282,69

1.945 145,63
6.986.4�8,32

Estoque 31.12.7. e Compras
Despesas Operacionais

Casa FIliaI:
Vendas à Vista
Vendas à Prazo
Transferências de Mercadorias
Serviços Prestadol a Tercelros
Receitas Diversas

.

Estoque em 31.12.75

5.206 482,45
715.978,75 5.922461;20 1.063.967,12

669.301,63
378.063,53
104.833,13
2.128,00
2.170,56 1.156.496,85

292.252,42
'1.448.749,27

1.444.689,15 4.010,12
Estoque 31'.12.74 e Compra.

. Despesas Operacionais
Receites Diversas

Agios s/ vendas de Máquinas

1.116,263,55
328,425,60

950,00

SOM A Cr$ 1.068977,24

DÉBITO

433.537,10
Admlnlstraçllo

Despesas Financeiras e administrativa!

Créditos Incobrávels
Executados por feIta de pagamento

Transferências
Fundo Provisão Devedores Duvidosos
Fundo Reserva Legal
Fundo Manutenção Capital Giro Próprio
Fundo Provisão Imposto Renda

Fundo de Oepreciações
LUCRO LIQUIDO verificado neste exei'Cfcio
à disposição da AIsembléia Geral

.

SOM A

10.620.94

19.909,72
27.500,00
132.132,80
126.500,00
35.�75,75 341.418,27

283.400,93
Cr$ 1.068.977,24

Canoinhas, 31 de dezembro de 1975

Arno C. Hoffmann Sérgio A. Hoffmann
Dir. Presidente Diretor :

Harald Miers
Diretor

Irene C. Greippel
Téc. Conto CRC (SC) n.o 7000

Parecer do' Conselho, 'is,cal
Aos quinze dias do mês de janeiro de um mil, novecentos

e setenta e seis (15.01.76), às 16 horas, no escritório da Firma Socie
.

dade Industrial e Comercial Sícól SIA, à Rua Frei Ménandro Kamps
n.o 606 nesta cidade de Canoinhas, reuniu-se o Conselho Fiscal da

mesma, -contando com, a presença dos membros abaixo assinados, com

a finalidade de proceder o exame e' verificação do caixa e a documen

tação que compõe o exercício com referência ao 'Balanço Geral encer-
. .

rado em 31.12.75 e respectiva conta de Lucros e Perdas, em cumpri-
mento ao que determina o. art. 127 do Decreto n.? 2627. Depois' de

amplamente examinados e discutidos e por estar tudo correto e em

perfeita ordem, é de Parecer no sentido dê que a Assembléia reconheça'
e aprove o Balanço Geral, que somá no Ativo e Passivo a importância
de Cr$ 4.957.536,37 e a Demonstração da conta de Lucros e Perdas

Cr$ 1.067.977,24 e os demais documentos e atos praticados pela
..

Diretoria para constar, lavrou-se a presente ata.

Fábio Nabor Fuck
I

Oldemar MusslLuiz Fernando Freitas

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Campanha da Fraternidade 76: N- t
�. ..:.1

"

V . f1 •

b J t 7 O teres oe
amos«"amm ar no os'». A' Mobralteca vem aí

Dom Geraldo M. M. Penido
Arcebispo Metropolitano de JF.

Começou, quarta-feira, dia 3, a XIII CAMPANHA DA
FRATFRN1DADE, promovida pela Igreja no Brasil, desde 1964!

Vimos, por esta Mensagem, conclamar todas as forças
vivas da Arquídiocese pare caminhar juntas no esforço da fra
ternidade. É mais uma tentativa de tornar o Tempo da Quaresma
bem motivado e bem vivido por todos os cristãos, católicos ou não,

A finalidade da Campanha, como todos os anos, explica
mos, é realizar uma «evangelização extraordinária e maciça».
Evangelizaç�o, isto é, levar o anúncio do Evangelho. Fazer co

nhecido seu conteúdo e sobretudo traduzí-ío no dia-e-dia de cada

crlstão. Extraordinária, porque lançamos mão de todos os meios

que estão ao nosso alcance, desde os meios de comunicação' so
cial e os meios ordinários de vivência comunitária em nossas

paróquias até os contatos pessoais, conscientes, vivos e convictos.

Maciça, porque envolve todo o tempo quaresmal, aplicando
todo o potencial que está em nossas possibilidades para que todos,
sem distinção de idade, de condição social, de sexo e até de

credo, experimentem a fecundidade do esforço pela conquista
do espírito fraterno.

Por isso, o «slogan»: cCAMINHAR JUNTOS. envolve

todos os setores, comissões, equipes, movimentos especíetizados,
grupos e comunidade, mesmo que, como tais, não estejam inse

ridos na paróquia. A CAMPANHA procura atingir todos os agru

pamentos humanos: escola, família, comunidade civil e politica,
empresas, paróquias, comunidades eclesiais de base, seminários,
colégios, clubes recreativos e de serviço, hospitais, casas asststen

cías e tantos outros. Desejamos, vivamente, que todos participem.
Com interesse. Vibrando com a Campanha. Vivendo seu exce

Iente conteúdo. Vivendo, deste modo, o santo tempo quaresmal.
Qualquer iniciativa que vise levar a Campanha a todos os meios

será bem aceita e abençoada por Deus. Já existem experiências
de ePâscoas de fraternidade s, «Noites da Fraternidadu, chás da

Fraternidade», cshowoJ da Fraternidade», «gincanas da Fraterni

dade> e muitas outras. Tudo é válido, se visa a finalidade

essencial da Campanha que é a Evangelização: eu tenho um

irmão em Cristo, todos os homens são irmãos, 'há quem precise
de mim, muitos esperam por nós, não posso desconhecer o irmão,
tenho de descobrir o irmão, etc;

O TEMA da Campanha, sugestivo e profundamente edu

cativo, é cFR.ATERNIDADE E COMUNIDADE•. Ou caminhamos

para criar verdadeiro espírito de comunidade ou estamos longe
da Fraternidade. Ou reso!vemoa não nos fechar no egoísmo e no

individualismo ou não estaremos vivendo o Evangelho. Não basta

viver juntos. Coexistir. E preciso caminhar juntos, isto é, preten
der os mesmos, ideais, unir-nos na mesma

:

mística, sentir-nos

irmãos de verdade. Caminhar indigita dinamismo. Esforço comum.

Não se aquietar. Não se .instalar no interesse individualista. Fazer

tudo pelo outro. Lembrar-me de que não sou sozinho no mundo

e de que faço parte de um orgsntsmo vivo que se enfraquecerá,
se eu me omitir.

Repito mais uma vez: não se trata de uma campanha de

dinheiro. Trata-se de um esforço de evaogelização. No fim da

Campanha, faz-se uma coleta; para a qual cada �m contrib�i �e
nerosamente na medida em que tiver sido 'stIDgldo pelo objetivo
da Campanha. Nada se estipula. Nada se �determina. Cada um

contribui espontaneamente. O gesto espontâneo será a resposta

concreta aos apelos da Campanha. Será o �inal. de que entendeu

o que visa a Campanha. Mali, o que desejamos mesmo é que a

Quaresma ofereça ocasião de rt!fletlr sobre o E�angelho, acom

panhando as reflexões de cada semana, a Liturgia de cada do

mingo, os cantos de cada parte da Missa, c:a�a qual_ contendo
u'a mensagem em paiavras e em sons ha�monlcos. Espero que,

DO final da Oampanha, todos possam sentir que passaram uma

r Quaresma diferente. Mais fecunda. Mais cristã. Mais santa.

Ai fica nosso apelo: todos tomem parte na Campanha!

Vamos todos «CAMINHAR JUNTOS»! Que Deus abençoe larga

mente o esforço de cada um e que cada um possa descobrir e

viver os valores evangélicos!

I BASILIO
I
HUMENHUK & (IA. LTDA.

Revendedor FORD I
Fazemos sempre a melhor oferta ém veículos

novos FORD e usados de qualquer rca.

Disponibilidades da
Rural tração 4 rodas ano 1 I azul e. branco

Maverick cupê luxo 1974 vermelho lambo
..

Pick-up tração 4 rod ano 73 I t�r.quesa ta�ttt
Ford LTDano 74 azul real metêlico e areia

Pick-up tração as.4 rodas 1972 - azul

Pick-up traç- nas 4 rodas 1971 - verdê, .

Opala Sed. 4 portas 1974 - oerde metdlico

Corcel 1974 - laranja mandarim e preto

AdqUi�a
seu. iculo usado com a minima entrada.

.

eleulos inteiramente revisados, de boa .proeedênca8,
80S melhores preços da regilo. .

I·
"

Visite-nos sem compromisso, em nossa o}a a

Rua Vidal Ramos, 203 - Fones 343 e 145
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Você já viu? sabe o

que é? então está con

vidado, inclusive sua

família, para participar.
das novidades e surpre
sas que vão ver. A Mo

bralteca é 'um caminhão
com muitas coisas para
mostrar. Você vai gostar
de ver, ouvir, tomar

parte. Teatro de bonecos,
shows, música, jogos, Escreveu:

gincanas, uma porção Esmeraldiuo II. Almeida
de coisas. Televisão a

cores, com programas especiais. Ela v.ai em

prestar livres, distribuir jornais, revistas, e

folhetos. Vai mostrar quadros de pintores
nacionais e estrangeiros. Se você gosta de pin
tar, vá tomar parte na expostcão. Conbeça o

BAÚ da CRIATIVIDADE, Vá ouvir as grava
ções do programa DOMINGO �OBRAL. E a

MOBRALTECA sempre tem cinema! ESPERE

POR ELA! Estará 'em Papanduva dias: 26, 27

e 28 do corrente, permanecendo em frente ao

Clube da Hípica, com tudo isto, inclusive

CINEMA AO AR LIVRE. Vamos lá minha gente.

Hospital & notícias
E do conhecimento público que nosso

Hospital está pronto, aguardando somente o

material que (parte) já está em Florianópolis,
material esse fornecido pelo Funrural em acor

do firmado. Deveria já ter vindo uma «Inspetora
Hospitalau, para ver o que e&tá faltando na

parte doméstica, como seja: louças, talheres,
!lanelas, roupas, etc. Para que a comunidade

estl'j8 ao par vamos transcrever telegramas do

Deputado Moacir Bertolí e do DD. Secretário

da Saúde, sobre o assunto: J-18/24 Fíortenôpo
Iís se- 4898-2623-17,00 - Esmeraldino Maia de

Almeida - Presidente da Areue-Pepanduva-sc.
Motivo força maior Inspetora Hospital não es

tará nesse município dia 24/02 pt. Hélio Anjos
Hortiz Secretário da Saúde. Outro telegrama
do Deputado Moacir Bertolí: Esmeraldino de

Almei1a-Papanduva SC. J 27/24 Florianópolis
Te}. 48/25-23-19:00: Falei Secretário vg. Prome
teram para este semana vg. Moacir Bertoli.

Aqui fi<:!a o esclarecimento,

Geisel analisa as sugestões dos

Trabalhadores Arenistas
O Departamento Trabalhista da ARENA

mineira durante rápido encontro com o Presi
dente Ernesto Geisel, apresentou-lhe 14 reivin

dícsções, entre as quais o aumento do salárto

familia de 5% para 10% do salário minimo e

reformulação do FGTS. O Presidente Gels!!'l
afirmou que estudaria todas as sugestões e

retvíndíceções fl'itas e lhes apresentou também

sua reivíndrceção. Quer que todos os trabalha

dores arenistas liguem as realizações do governo
ao partido, pois o governo atua para o partido,
notadamente na área social. «(;azeta do Povo)

'Papanduva

( .

O famoso e valoroso quadro da «A Associativa

E.C.» da capital paraDaense estará medindo

forças com o quadro do Papanduva F.C. Inte

grando a luzida caravana azes do futebol

nacional cômo: Sícupíre e Krueger, que farão

sua última apresentação; pois psssarão ser inte

grantes da' parte técnica do Corttíba. F.C.

Possivelmente, 3 ônibus partirão de Curitiba.
conduzindo os atletas e torcedores da A As

sociativa E.C: quadro de alto gabarito combativo.
Os 11 da casa estão dispostos a disputar palmo
a palmo o lindo Troféu que levará o vencedor.

Amanhã, encontro de gigantes
Conforme noticiamos em nosso número

anterior, será realizada amanhã, na baíxada o

maior encontro futebolístíco dos últimos tempos.

Ampla com novo presidente
A Associação dos Municípios do Planalto

Norte Cstarínense «AMPLA», na última reunião

realizada em Três Barras, elegeu seu novo

Presidente na pessoa do Sr. Aloisio Partala,
n09SO !)ref6ito munícípsl. A Associação espera

. na pessoa de seu novo presidente carrear junto
80S poderes competentes recursos e ventagens
para suas comunas já 8 tempos enviados e

ainda sem solução., Seu novo presidente, moço

ainda e combativo, certamente realizará uma

profícua gestão a frente dos trabalhos que
estão na pauta de SU8 administraçãu.

Na Justiça Militar
Na Justiça Militar. No dia de ontem, na

Auditoria da Justiça Militar foram interroga
dos os acusados Cyro Manoel Pacheco, Edesio

Ferreira, Edgard Schatzamann e Emanoel Al.fredo

Maes, denunctados no processo n.? 749, por
atividades subversivas no Estado de Santa Cata

rina. O interrogatório dos indiciados prolongou. se
madrugada adentro. (Entrelinhas G.P.)

Três mais no T.L.C.
Estiveram fazendo estágio na Diocese de

Caçador os nOVOi! jovens que integrarão o «Trei·

namento de Liderança Crtstãs, são eles: Lúcio
Michalovicz, Marilene Partala e Leatrice Furtado.

Dia 1.0 do corrente regressaram a nossa cidade.
recebendo dos demais integrantes da agremiação,
carinhosa e cordial recepçãona sua volta. Parabéns
a esses jovens que estão abraçando com amor

e muita fé a palavra do Senhor, justamente
quando mais se precisa de elementos de tal

parte, para enaltecer de qUI! a fé remove mon

tanhas e a bondade e o amor tem mais força
de que os poderosos canhões da destruição.

Passarela da Sociedade
Dia 12 do corrente quem estará comple

tando mais um feliz aniversário e o garotão
Almir, filho do casal Anibal (Lidia) Becker, ele
Escrivão do Cível em Nova Cultura e Presidente

da Câmara de Vereadores.

Não te esqueças çue és pó e em pó
retornaras. Vamos caminhar juntos!

CAMPANHA DA rRATERNIDADE.

56 o amor consiroe,

UM POR SEMANA

VERDADE - É preciso dizer a verdade: pelo
menos elgums vez. Tanto para podermos ser

acreditados no dia em que mentiremos.

(J. Renard)
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caiuNotas Esparsas da ' « Estrela »: '2
presos com o grande desenvol
vimento da nóvel cidade.,

A Revendedora Olsen de Cud
tiba, Grupo 018en, liderado pelo
sr. Marcos Olsen, foi ,& campeã
de vendas de toda a linha Ford
no ano passado em todo o Parànâ,
Pelo evento auspíçíoso acoste
ceu jantar de confraternização,
quinta-feira, dia 26, no Conhecido
Pínheírão Colônia. Cumprrmen
to, ao,empresério canoinhense,
sr. Marcos Olsen e seu corpo

. de auxilleres.
x x �x

Procedente de São Paulo esteve
em nossa cidade, acompanhado
de suaexma. familia,o sr. Alvacyr
Leão, ·afim. de rever familisres
e amigos.

teríor: Cesar; Silvestre, Dsret,
Raul (Crestaní) e Rato (Dunke);
Roberto (Olivério) .

e Ozires;
Carlos Alberto, Marinho, Gil
berto e Ismael (Leoroar).
A arbitragem foi d'e Sadir

dos Santos e .auxüíares: Fran
cisco Lessak e Gilberto Zaziski.

Renda:· Cr$ 5.20D,00.

Coroada de êxito 'mais uma

promoção da Liga Esportiva
Canoinhense, com ótimo pú
blico comparecendo domingo no

Dítãe, para assistir o encontro
entre a Seleção do Interior e

um desorganizado Botafogo, sem
técnico e muita indisciplina de
seus jogadores, que resultaram
em quatro expulsões.
Contudo, o jogo agradou, pois

teve excelentes mementos que
fizeram vibrar os torcedores,
principalmente. do Selecionado,
dos quais, muitos sairam satis
feitos com o

. resultado, mesmo
com a vitória alvi-negra, por 2 a 1.

Renato, aos 18 minutos de
jogo, cobrando uma falta, fron
tal a meta de Cesar, marcou o

prtmeíro tento botafoguen8�.
A Seleção chegou ao empate

ainda' "na 1.8 fase, com um, gol
de Carlos Alberto, aos 28 mi-

nutos, . depois de boa trama do

ataque.
.

Na fase final, Renato voltou
a marcar ao. '34 minutos o

tent6 que levou seu time a

vitória. Falhou na jogada o

baadeírínha Gilberto Zaziski, ao
não assinalar impedimento· de
Renato no lance do gol.

x x x

Dr. Hélio, o nosso Interventor,
seguiu novamente a Florian6po
lis, na tarde de 4.8 feira, afim
de tratar de importantes assuntos
de sua administração e assentar,
em Palácio, o .

programa da
visita do Governador Antonio
Carlos ao nosso município, pre
vista para o dia 26 próximo.
Talvez aconteça, na oportunida
de, a primeira apresentação da
Banda do 3.° BPM, aqui sediado'
fi' em formação quase que .. eon

cluíde na capital.

. Destacaram-se na partida os
Na preliminar, um show da

dois arqueiros, que .toram bss- 'garotada, com o jogo entre
tante empenhados, e, na Sele-

Musey Ferguson x Seleção
ção do Interior, a revelação de

Infantil, onde saiu-se vencedor
bons jogadores, que. chamarem-

o selecionado, pelo placar de 5 82.
a atenção do torcedor.

O Botafogo jogou e venceu
com:' Allage; Neninho, Roger,
Paulinho e Ivan (Adilson, depois
Htlârto); Canério (Vassoura) e

Nico (Helinho); Luizinho (Júlio),
Jaime (Anita, depois Kolinha),
Renato (Allage) e Aderbal.

Na ocasião, os garotos
.

do

Massey Ferguson receberam as

faixaI de campeões do primeiro
Campeonato Infantil promovido
pela LEC, em disputa ao Tro-

. féu (rotatívo) cAbrahão Mussl»

que. ficará em' definitivo com

a equipe que vencer por três
vezes o I campeonato.

.x x x
x x x

Segundo informllções, o conhe
cido Banco Itaú, após pesquisa
l'ea!izad� na praça, decidiu por
abrir uma agência em nossa

etdade, Boa notícíe, sem dúvida,
.

sendo mais qma, casa bandria
que vem acelerar o nosso atual
desenvolvimento.

O conhecido Hotel Guarany
está agora sob a responeebüíde
de da sr. Alcyr Woitexes.

x x x-

O' Desembargador
.

Ary de
Olívefre é o novo Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado.

x x x

Dr. Hélio em demarches com

o Titular da Secretaria do Tra
balho, .

dr. Fernando Bastos,
oDjetivando um importante
convênio que iré beneficiar s'
noeaa cidade. na érea da as

sistência social.

x' x x

Quem também aqui estevt'

por uns dias em visita a fami
liares, foi o dr. Gilberto Mayer,
um dos caixa-alta de Cascavel,
proprietério de uma rede de
farmécias naquela região.

. Formaram a Seleção do In-

quarto Finalista
dê

do··Cruzeiro:

Campeonato
.

o sr. Mario Sprot Filho, o

nOS80 conhecídó Maripho, g.eren
te do SulBrasileiro, foi promovido

.

para a agência de Jotnville e o

seu substituto provém do extre
mo-oeste, Palmitos.

x x x
.

:.. 11:
.

O Ita�araty. preparando a

,!isita ·.do Presidente Ernesto
Geisel à. Fraoça, programBrJa
para fins de abril próximo.. Se-.
gundo informes, no retorno do
Chefe da Nação, seré assinado
o novo mínímo, dia i.o de
maio, na base de Cr$ 750,00..

Interior
O Cruzeiro, de Rio de Areia,

é o quarto finalista do Cam
peonato do Interior, ao derro
tar a equipe do Comercial
Goestmeíer, domingo pela ma-

-boa, que somou Cr$ 525,00.
Leve-se em consídereçêo que
o

o

preç.o do' Ingresso era de

apenas 'c-s 5,00.

nhã, no Estádio Municipal, pelo
marcador de 2 a 1.

E o povão foi a!lsistir, pro
porcionando uma renda muito

No Municipal, a luta pela conquista
do TroFéu «H�rcílio Pereira»

<'

X % X

Um navio petroleiro de clas
se média estarâ, em meados de

março próximo, no terminal
marftimo da Petrobrás em São
Francisco do Sul, a' fim de
efetuar experiências na mono

bóia situad9 '8 algumas milhas
do balneârío de Enseada.

Por outro lado, 011 trabalhos

de construção do terminal.
marítimo estão pratíeameute
concluidos,' aguardando-se," para
breves dias, a vinda de' grandes
navios petroleiros pera atuarem

operacíonalmente naquele ter
minal.

x x x

Terminou o· nosso carnaval,'
com .animaçãe e maior presença'
apenas na SBO e lIalõl!s dos
bairros e do interior.

t

O cOitão» deverã abrigar,
amanhã mais um bom público
para a sensecíonal semi-final
do maior campeonato de' fute
bol organizado pela Líga : Es

portiva Canoínhense, que teve
a participação de 32 equipes de
todos os recantos canoínhense
e agora chega ao final com 4

times, que são: Cruzeiro, de Rio
de Areia; União, de Teunay;
Clube Atlético Industrial, do
Bairro Industrial e Bctafogo,

Auxiliares: Alceu Mülbratz e

Francisco Lessak
de Felipe Schmidt.

-

Em reuoião realizada quarta
feira na sede da LEC, com a'

presença dos representantes d'as
quatro agremiações, foi ·realiza
do o sorteio entre ambas, fi
cando assím distribuido os jo
gos para amanhã:

1.0 jogo -.14,00 horas

UNIÃO X C. A. INDUSTRIAL

Arbitro: Mário Müller

x '. x x

Chamamos atenção dOI!! fans
de pescaria quanto ao r@gula-.
menta do. uso de redes, pois
fiscais do IBPF estão por ai e

já. apreenderam várias, por
irregularidades.

2.° jogo - 16,00 horas

BOTAFOGO X CRUZEIRO

Arbitro: .Alceu Mülbratz

Auxiliares: Mério Müller e

Francisco Lessak.

Os dois vencedores decidem
o Troféu'<Hercílío Pereir8:t,. no
próximo domiogo, também no

Municipal.

x x x.

Estivemos 2.a feira últlma em

Monte . Castelc e ficamos sur-

Dra. ZOé Walkyria Natividade Seleme
.

CirurgiA Dentista
c I C OOSS89159/D&P Amanhã, em

São Bernardó
Marcílio Dias

Clinica dentéria de senhoras e crianças.
Especialização em Odontopediatria.

OperárioX·Hora marcada
Pr... La.... lliiller, 494 - FODe, 369

�

pe do Operário, de Mefra.
Com este encontro," o São

Bernardo iniciará os' preparati
vos pare, na segunda quinzena
de março,

.

realizar a festa de
entrega da.8 faixas, para a qual
esté aguardando a confirmação

Depois de conquistar o titulo
de 1975, o tri,:campeão csaoí
nhense volta a apresentar-se
'para sua numerosa torcida, na

tarde de amanhã, no. Estédio
cWiegando Olsens, em Marcmo
Dias, onde irã eDfr�ntar a equí-

de uma equipe joinvillense •

Você esté convídado, compa
reça. Haveré ótima preliminar,
com ínícío pelas 14 horas, en

tre as equipes do Benfica e dos

aspírantes do São Bernardo.

.

Fotocópias?
Em apenas 10 S8Jl.U.lld�vOC'ê tira FOTOCÓ.
PIAS, d. .9J'atqu�r documento, jornais ou

livros, _DJ:YCA R T O R I O O O R E G 1ST R O
C I V I L d. NERE'IDA C. CORTE, no edifício

do FORUM desta cidade.

...

MEIA-SE: você'pode mudar o mundo!II
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