
Mensagem .de Santo

para a Quaresma de

Padre
1976

AMADOS FILHOS

,N_o momento em que estamos ainda Impregnados
do espírito e das graças do Ano Santo, eis abrir-se à

,

nossa -. frente o tempo litúrgico da Quaresma; tempo
sobremaneira oportuno para um aprofundamento espiri
tual' em que todos e cada,um são chamados a interro-'

gar-se na oração e a agir.
Façamos, antes de mais, entrar em nós a verdade,

a fim de nos prepararmos para reviver com a Igreja os

Mistérios de Cristo sofredor, morto e ressuscitado por ela
e por todos os homens.

É por isso, amadissimos Filhos, que Nós «vos exor

tamos a não receberdes em vão a graça de Deus» (2 Cor

6,1), que é Amor e dom de si; e queremos repetir-vos a

recomendação que apresentãvamos como uma das con

clusões do Ano Santo: « ..• Amai-vos uns aos outros,

Irmãos! Amai os homens que têm necessidade do vosso

amor e do vosso serviço! (Cfr. 1 J 04; 19-21). Tem de

ser a caridade fraterna e social, reavivada e multiplicada
nas boas obras, que hã de dar testemunho, não apenas
da nossa fidelidade devotada ao Ano Santo, mas igual
mente da sua fecundidade e atualidade, também no

decorrer dos anos víndouros.v .» (Alocução na audiência

geral de 17 de dez. de 1975); em cL'Osservatore Romano •.

Assim, para participar na instauração da Justiça
e para qUE> o Evangelho de Amor possa ter as suas, tes
temunhas, procurai compartilhar aquilo que possuis com

os que vos rodeiam: o verdadeiro pobre descobre sempre

alguém mais pobre do que ele. Depois, procurai tomar

parte na entreajuda das Igrejas umas às outras, respon

dendo 'ao apelo que vos for feito, como sói acontecer

anualmente a fim, de auxiliar aqueles que, longe de vós,
sofrem a fome, e a miséria.

E então,'purificados e generosos, estareis prontos

para vos arraigar numa vida Pascal, uma vida segundo
o espírito do Senhor Ressuscítado.

.

\

É com esta esperança, amados Filhos do mundo

inteiro, que vos 'abençoamos, EM NOME DO PAI, E DO

FILHO, E DO ESpIRITO SANTO.

Secretários em

nossa cidade
Afim de manter contato com autoridades e lideranças

locais, aqui estiveram, segunda-feira .última, qu�ndo visi�a-.·
ram toda a região norte, os Seeretáríos dr. Hélto dos AnJos

Ortyz, da Saúde; João Paganell�, do Oest�; acompanhados

do presidente da DICESC, FlávIO de Alme.Ida Coelho e dr.,
Benedito Therézio de Carvalho Netto, presidente do IRASC.

Os, ilustres visitantes, após contatos nos vizinhos mu

nicípios de Três Barras e Major Vieira, foram recepcionad�s
com um churrasco, à noite, na sede do �lube de.Bolão
Fantasma, seguida de uma Importante reuniao na sede do

nosso Legislativo, ali presentes autorídades, ver�adores. da

Arena clubes de serviço e·membros do díretõrío arenísta.
, .

Na, oportunidade foi feito um balanço d� atuação

governamental em nossa ár.ea. e apresentadas vãrlaa outras

reivindicações, sendo a príncípal, como sempre, a ur�ente
pavimentação asfáltica do tr�cho da ro�ovIa que nos líga !l
Mafra. Vários oradores se Iízeram OUVIr, saudando a .comI
tíva que no dia seguinte partiu ru�o a�s munícípíos de

Monte Castelo, Papanduva,' Mafra e Itaíõpoüs.

Religiosas na direção da Casa

Dr. -Rolando Mallucelli
A Pia União de Santo Antonio, após ingentes e8fo�

ços tem agora a satisfação de informar a toda. a comum

dad'e cancinhense a chegada das Irmãs REGINALDA e INES

para a direção interna da Casa dr. Lourenço Rolando Mal

lucelli, entidade filantrópica que tem. prestado os mais assi

nalados serviços aos menos favorecIdos.

A importante comunicação
A

chegou a nossa redação

através da sra. Nereida Cherem Corte, uma, das batalhado

ras na manutenção da aludida casa.

Funploe abre fronteiras
A Fundação das Escolas do

Planalto Norte Catarinense ':'

FUNPLOC '- realizou Aula

Magna, no dia 8/3/76, no salão
n.obre do Clube Canoínhense,
proferida pelo prof. Osvaldo
Dela Giustina, Presidente da
ACAFE e Diretor da FUCAT,
quando foram abordados te
mas do mais alto significado
para o desenvolvimento do,

ensino e da pesquisa em

nossa cidade e região.

o Presidente da FUNPLOC
e Diretor da Faculdade de
Ciências Administrativas de

Canoinhas, Dr. Luiz Fernando

Freitas, introduziu os traba
lhos, fazendo

,

uma síntese
histórica da FUNPLOC e

destacando que a Fundação

FUNPLOC
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A FUNPLOC - Fundação dali

Escolas do Planalto Norte Cata
rinense, ínícíalmente denomina

da Fundação Universitéria do

Planalto Norte Catarinense, foi

criada" pela Lei n ° 954, de 07
de dezembro de 1970 e retifi

cada pela Lei 0.°' 1.020, de 21
de julho de 1972.

'

-
- breve

êxito ao ver seus Cursos:
Técnico em Secretariado e. As

sistente, em. Administração,
aprovados pelo Conselho Esta

dual de Educaçlo, através de

8�U Parecer n.o 112/75, de 08

de abril de 1975. Os Cursos de

2 ° ,Grau recebem, neste inicio

de ano letivo, uma prova evi

dente do interesse que desper
taram em nosso meio estudantil.

A La' série registrou Q expres
sivo número de 89 alunos

matriculados. Essa elevada

procura, verificada nos cursos

de 2.° Grau, faz com que a

Fuadeçêo dedique todo seu

carinho para ministrar um curso

do mais alto padrão de ensino.

Nossos estudantes, tanto da

Faculdade, que 80 final do cor

rente .8no irá formar sua 1.a
turma de Administradores e

acaba' de realizar o trote da 4.a
turma df! Acadêmicos, bem
como o 2.° Grsu, estão aqui
reunidos para este acontecimen

to que, sem dúvidas, iré despertar
um novo calor e um entusiasmo

novo na vida estudantil de
Canoinhas.

,

Sim, porque os estudantf!s da
FUNPLOC representam uma

das força!! vivas de nossa cidade.

Contamos atualmente, apon
tando apenas números, cem 114

.

estudantes nos Cursos de Téc
nico em Secretari,ado e Assisten
te em Administração e com 205
Acadêmicos na Faculdade de

Ciências Administrativas de

Caboinhll, somando um total

de 319 alunos.

Este é o presente da FUN

PLO�. esta é a realidade viva

da Fundação das Escolas do
Plsnelto Norte Catarinense.

Mas, dentro de n08SO mundo

visa atingir toda a região,
inclusive criando cursos em

cidades satélitesde Canoinhas.

Tendo como finalidade criar

e difundir valores cultureís . e

conhecimentos, promovendo o

ensino, a formação cíentíüca e

o desenvolvimento tecnológico,
a FUNPLOC possui, 'atualmente,
em funcionamento, um Curso

Superior - Faculdade de Cíên
císs Administrativas' de C80'0i

nhss, autorizada pelo Decreto

Federal n.? 71815 de 07 de

fevereiro de 1973, tendo reali

zado seu primeiro Concurso
Vestibular a 24 e 25 de fevereiro

de 1973, realízando' lua l.a Aula

Magna aos 12 dias do mês de

março, proferida pelo mui digno
Presidente do Conselho Estadual

,

de Educação, Dr. Nereu do Vale

P�reira. Era a consagração
solene de uma vitórht qUI! viria
marcar 8 História de Canoinhas
rumo ao' desenvolvimento cul

tural, etentífico e tecnológico.
Era também o coroameDto de

inúmeras dificuldades vencidas

por um grupo de esforçados
batalhadores.

Integrando a Associação Ca
tarínense das Fundações Educa

clonais - ACAFE - a FUNPLOC

participou dos dois Concursos
Vestibulares Unificados de Santa

Catarina, de 1975 e 1976.

A ACAFE foi criada por um

defensor da inconteste validade

do Ensino Superior em Saota

Catarina, Dr. Osvaldo Dda

Giustina, nobre conferencista

desta Aula Magna. � porque
temos 8 ACAFE no mais alto

.

conceito e reconhecendo-a como

nosso órgio superior e conside

rando-a, também. o mais

importante acontecimento veri

ficado em Santa Catarina, no

setor de Ensino Superior, que
fizemos questão de convidar o

seu Presidente e Fundador para

proferir 'a palestra oficial deste

encontro.
'

Mas a 'FUNPLOC não só se

preocupa em' manter o seu

Curso, Superior e dar-lhe um

alto padrão de ensino, como

partiu para novas possibilidades.
A FUNPLOC resolveu voltar-se

para o campo de ensino de 2.°
Grau. E aqui também seus

esforços foram coroados de

Transcrevemos a seguir o
pronunciamento do Presidente
da FUNPL()C. (Na próxima
edição estaremes publíeando
uma síntese da palestra do
Prof. Dr. Osvaldo Dela Gíus

tina).

histórico
que busca superai-se a' cada

dia, em seu desenvolvimento, e

vivendo num pais que possuí
como principio de ação: o de

senvolvimento sócio-econômico
cultural acelerado, a FUNPLOC
olha em direção ao futuro. �

Como meta primeira, pa.-a
1976, está o reconhecimento da
Faculdade e o aprimoramentd.
do ensino em todos os Curso,.
E.studa atualmente a possibilidade
de vir a implantar novos Cursos,
tanto em Canoinhas, como nas

cidades vizinhai; pois a FUN
PLOC visa atingir toda 'a Região.

Teremos para breve a cons

trução de nossc Campus. Essa

eonqutate não é apt"nas n088a e

sim da Associaçio Catarinense

das Fundações Educacionais -

ACAFE - como órgão que
defende o. Interesses de todas ali

Fundações 'do Estado. A FUN
PLOC partiCIpa do empréstimo
realizado pela ACAFE e a Se
eretaria da EduçaçAo, junto à
Caixa Econômica Federal, num

velor total-Cr$ 500,000,00 (qui
nhentos mtl cruzeiros). Emprés
timo esse garantido pelo Governo
do Estado.

"

Pare realizarmos a pelmeíre
construção em nosso Campus,
temos, pai" a verba 'garantida.

� revendo um pessedo feito
de esforços, lutas e persístentes
trabalhos, mas tambêm de con

quistas, um. presente marcado

pela realidade viva deste IDO

mento histórico e um futuro

que ., FUNPLOC vê aberto a

'novas e amplas realizações, que
nOll leDtimos sumamente honra
dos em contar com a presença
do Dr. Osvaldo Della Giustina

para proferir a Aula Magoa que
dé inicio ao novo ano Ietívc,

Convite -Missa
Familiares do sempre lembrado

MAURICIO FUCK

convidam parentes e amigos para participarem da Missa

de .um 'ano de seu falecimento, que mandam celebrar na

pr?xima quinta-feíra, dia ,18, às 19:00 horas, na Igreja
Ma triz Cristo Rei.

Pelo vosso comparecimento; antecipam agradecimentos.'

Canoinhas, março de 1976.
•
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Fluminenses
Comunista

Sacerdote's

Trinta e oUo padres-do Estado
do Rio lançaram, na cidade flumi
nense de' São Fidelis, um vee

mente apelo aos bispos brasileiros
para 'que ediante da crescente
influência do marxismo' sobre o

pensamento e a atuação de catô
Itcos, diante da infiltração de
iàéias I\! préticas comunistas em

setores e movimentos do aposto
lado, ergam sua voz de Pastores
para, condenar o comunismo, e

apliquem medidas adequadas que
8 ,gravidade do per�go" .está . a

exígtr, p�fa sustar a inClculação
do veneno marxista em meios
cstélícoé», ,.

09 signatário! do,' manifesto
assinalam que saem � pÚ,blico

pera .atender insistentes pedidos
de leigos confiados a seus cuida.

dos pastorais, sobretudo depois
do epronunciamento respeitoso
e firme» da Sociedade Brasileira
de Defesa da Tradição, Familia
e Propriedade (TFP), dirigido ao

Cardeal de São Paulo, D. Paulo
Evaristo Arns, sob o título cNão
se Iluda, Eminênciu.
Após assinalar a caçlo vi

gilante e patriói:ca de nossas

gloriosas Forças Ârmadau pera
conjurar o perigo eomunísta em
nosso país e assegurar aos brasi
leiros a paz e a ordem que os

subversivos tentam perturbar, os
padres do Estado do Rio afirmam:

eMas o que nos estarreceu e

denunciem,

,

r ,'i,

Catól'icosno-s
•

meros
deíxon perplexos foi .0 documen
to da Assembléia Geral da Co
missão' Episcopal Regional Sul
da CNBB».

eyom todo o respeito que me-:

reeem os Exmos. Srs, signatários
do referido documente, pedimos
vênia para mostrar ',nossa estra
nheza pela omissão injustificável
de uma palavra de

.

apoio às
autoridades Da repressão ao Co
munismo. O perigo comunista.
não é evidente e não põs em

risco a Civilização Crl!õtã, a fa
milia brasileira, nossas tradições,
nossa fé,e nOS88 própria condição
de pais livre? Não é necessáeio
e urgente, digno de todos os

aplausos, o combate vigoroso &

qualquer surto de subversão
que venha ameaçar a segurança
da Pátria? Nã6 é dever dos
Pastores velar pela preservsçã»
de todo O rebanho quando assai-
"tado por lobos vorazes? Contudo,
em nenhuma linha do documento

episcopal. nem a menor sombra
de alusão ao perigo comunista;
nem a mais leve censure às

injustiça!! e perseguições que
08 comunistas infligem �s ,suas
vitimas; nem a menor referência,
'ainda que parcímoníose, ao zelo
de nossas autoridades 08' defesa
das ínstítuições. (".) Há meís

,solicitud� em socorrer o lobo
ferido do que em proteger o

rebanho que escapou 'às suas'

otelefóne quevocê . .

quer�omprar custa apena,s . �3
cruzeirosmensais,mas 50 ate
odia31 demarço. Compre agora o' seu telefone. A TE LESC vai manter

o preço que vigorava em Julhode 1975 (313
,
cruzeiros mensais) somente até o dia 31 de

março. Aproveite.
"

,

Procure os escritórios da TE LESC ou

as agências do BESC.

.. .

Ministério dasComunicaç6eS
.

-TELESCj telecomunicaçoes de�'catarina s;a
. �lÓria da TeIebrâs'_

....
'

,1,

. t,i·· ,

•

/

.., ,

ínFiltracão
.,

garras».,
Cardell MindszentJ

Concluíndo, o documento 8-

,plaude ca ação corajosa e o zelo
intimorato de nossas autoridades
na repressão ao comunismo»;
evoca «a figura ,e o exemplo do
Eminentíssimo Cardeal Joszef
Mindszenty; símbolo da fidelida
de à Igr'eja e de resistência' ao

I comumsmos, Eainda,s!! solíderízs
com todas as vitimas dos ver

melhas, cespecialmente' com

nossos irmãos na fé, os catôlí
cos, que sofrem nos campos de
concentração, "na8 prísões, nõs
trabalhos forcados, nos hospi�8is
psíquíâtrrcos, onde são, desper
sonalizados e servem de eobale
8 todas 8S experiênCias; que sãb
impedidos de praticar 8 n.eli-
gião e professar SUa Fé»,

.'

COMERCIAL "I�
M,IRADOURO':�

, ?

LTDA.
"

"

COMÉRCIAL IRADOURO
LTDA. avisa. ,a�� LOURIVAI:. .

MACHADO, portaa_or da Car
teira Profis,f'onal h.o 29.986.
série 313, • ilprese�tar-se ná

empresa .

n
l
prazo d�\ 3 (três)

dias para r gularizar sua situação.

compereeímento impU':
caril ri rescisão do contrato de
trabal o por abandono de sevio:-.
ço, os termos "do artigo 482
da .L.T.

·1 Heste
de, marco

, �

oferece elo
melhor

mês

n
(reco

�

da praca:,�

, Máquina
Costura

Rua Vidal R-amos, 906
'one 185
CQ.noinbas
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NOTICIAS DE
(i.yernador virá a· Papanduya

Provavelmente, o Go
vernador dó E�tado Dr.
Antonio Carlos Konder

Reis, visitará o nosso

muntcípío na segunda
quinzena do corrente
mês. S. Excia. vem

inaugurar t'8trad�s, pon
tes, inclusive na [uríe
diçio de Iracema. onde
sua presença é aguar
dada com muito ínte- E.creyeo: \
resse, Aqui em Papan- Esmeraldiao II. Almeida
duvs, manterá contatos
diretos com as classes industriais. líderes

politicas. Diretório d& Arene, etc. Uma luzida
caravana acompanhará o nosso Governador
em sUa visita.

Distribuldos 27.000 liyros
A Secr�taria da Educação, por intermédió do

Exmo. Sr. Secretário Dr. Salomão Antonio Ribas Jr,
procedeu a entrega de 27.000 livros dídátlcna destina
dos às eaeolas isoladas estaduais, municipais. e
bibliotecas públicas dos munlcipios de Sio Bento do
Sul, Rio Negrinho, Mafra, Canoinhal!l, Iríneópolts,
Major VieIra, Monte Castelo, Papanduva e Itaíôpolís.
O ato solene foi realizado. no Salão Nobre do Colégio
Estadual «Barão de Antonina» em Mafra. Estiveram
presentes OI senhores Prefeitos, Presidentes de Dire
tórios e Presidentes de Câmaras de Vereadores,

. autoridades CiTis e militares. A entrega dos livros foi
Iniciada àl!l 89 horas do dia 04 do corrente. E.sa
parcela de livros distribuldos faz parte do moatante
de 499 mil livros que serão dlstríbuldos em todo o

Território Nacional.

Mobralte(a,
.

(ultura
.

também
Foi encerrado com sucesso inesperado o pri

meiro roteiro no Paraná, do Mobraiteca, um serviço
realmente genial. Trata-se de uma grande viatura,
com TV a cores, biblioteca com 600 títulos e um

banco de criatividade para trabalhoe manuais, levando
cultura às mais distantes cidades do interior. (Goluna
de Dino Almeida-Curitiba). Aqui em Papanduva tal
acontecimento está marcado'para os dias: 26, 27 e 28

do corrente com as mesmas caracteristlcas do pro
grama de Curitiba. É isso ai minba gente «Governar
é encurtar distâncias•.

Pioneiro nos transplantes
Presença vip .no Brasil desde dia 05. do corrente

do Dr. Christian Bernard, o píoneíro dos transplantei
do, coraçio. Ele veio da África do Sul, para uma

viagem de 14 dias ao nosso pais.

Marcianos vão descer nos EUA
OS marcianos desembarcarão nos BUA antes

do mês de julho próximo para salvar a Terra,
anunciou uma evidente extralüetda», lrgmard Lincoln,
em Washington. A vidente revelou, em uma entrevista

Indústria e Comércio

Irmlo's Zusman S. A.

o
Iudústria e omércio Irmãos

Zugman s.A., a, isa ao sr.: JoAO
BATISTA V-IE RA, portador da

Carteira profis,ioDal n.? 31.593,
série 458 S.C., a presentar-se na

empreza DO praz de 3 (três) dias

para regularizar Ua si!UaçAo.
O nio compu cimento inpli

cará na rescisio o contrato de

trabalho por ab8n pnode IH!rviço,
n08 termos do ,rtigo 482 da

e.L.T. ,

Registro C.ivil
EDITAL

Nereida C em Côrte, Oficial

do Regiltr Civil do 1.0 Di.trito

de Cano' ai, Santa (tatarin8, faz
laber q e pretendem casar-Ie:

«EDUA DO BITTEN(WURT:t
e «ELI BETH KRAILINK:t,
brasileirol, olteiro., domiciliadol
e re.ideotea e.ta cidade. Ele.
bancário, nalci O em Morrete. Pa.

raná aOI 20 de etembro de 1956,
nlbo de Edmo do Bit�encoort e

de Pierina De ofol BiUencourt,

falecida, Ela. ofellora, Dalcida

em Caooinbal aOI 11 de março

de 1954, filha de Sady Krailiok
e de Cecilia S ntol Krailink.

Canoinhal, 10 e março de 1976.,
NEREIDA C EREM CÔRTE

Oficial do egi.tro Civil

PAPANDUVA
coletiva à imprensa, que uma frota de díscoa voado
rei

.
aterrisará proximamente nesse pais, o qual é

eleito pelos marcianos, segundo ela, para dominar e

salvar o mundo. (Gazeta do Povo).

Salário Mínimo.vai ser recorde em 1976
Os novos índíces do salário mínimo, a serem

anunciados pelo Presidente Geisel, no dia 1.0 de maio,
durante uma grande concentração de trabalhadores

em Volta Redonda, vão.ser os maiores já concedidos

pelo Governo revolucionário e procurarão restabelecer
o poder aquisitivo do trabalhador brasileiro. O cálculo
será feito pelo próprio Presidente da Repúbllcá, tal
como ocorreu no aumento dos vencimentos dos
servidores públicos, com base em levantamento da

Fundação Getúlio _Vargas (FGV). O reaju&tamento
não será em função da perda de poder aquisitivo do'

. atual salário, mas em função dos últimos 18 anos.

(Gazeta do Povo}

o tempo, este estranho mecanismo de mutações, tem o

índíscutível poder 'de criar I! fazer desaparecer' símbelcs vivos

dentro de uma comunidade.

Amigos. hoje vamoa falar um pouco de· esporte, este

maravilh080 veiculo de eproxímecãe entre os povos. Verdáde é,
que muitas vezes esta decantade filospfia é desvirtuada; poréu::. a

sua fineUdade maior foi sempre promover uma disputa sadia,
através da qual 8e estab@:ece e se consolida essa aproximaçlo.

Foi e é o esporte. uma das causas que eleV6ram o nome

do Busil n08 .campoa de disputas de todo o mundo, Nossas vitó

rias, sempre conseguidas com raça e cavalheirism'o, criaram para

nós, uma Imegam altamente positiva.
Hoje, em qualquer parte do mundo, em qualquer idioma,

multss vezes de forma dessjeitada mesmo, articula-se o nome de

Pelé. O tempo, que transforma tudo, já lentamente, está afastan
do este maravilhoso atleta. dos píncaros da glória.

E, numa seqüência muito natural, outro homem deverá

ocupar o seu lugar. - Já está despontando outro menino, tam
bém com um Dome fácil de se pronunciar e jogsndo igualmente
fácil, 1ácil. um futebol enorme: ZICO.

.

Mas, para substituir nosso símbolo nscíonel, nill) besta

jogar demais, acima do normal, O Brasil exige mais. Tem que
possuir espirito de atleta - conduta irrepreensivel também fora
de campo, pois poderá vir a representar o espírito competitivo
de um povo jovem. \

Sim, essas figuras' quase que mitológicas, aparecem em

outros setores ds vida igualmente. E então, o tempo encarrega-se
de apagá-las e substítuí-Ias.

Só que a reposlçãe desset valores. por vezes se processa
muito lentamente.

Aoalizando o futebol de CanoinhaB, num retrospecto,
lembro com saudades 08 grandes embates travadoB. principal
mente entre Botafogo e Santa Cruz. Claro, houveram outros

duelos memoraveie envolvendo Ipir8oga, Cao.oinhllll e Atlético;
porém não os posso analizar pois foram de uma outra época.

Hoje sinto-me motivado a eserever sobre uma figura que
se tornou um símbolo, uma �arca em nossos meios esportivos.

Não, nio jogava futebol. Ma!!, era ele que muitas vezes

virava o placar. Quando algum atleta botefoguenee tentava se

acomodar ou se intimidar, -olhevs para o alambrado que estreme

cia e via a fIgura imponente de um homem que vibrava, gritava,
chingava o' juiz e enfrentava sozinho a torcida adversária.

Nunca acomodava-se à sombra da ·arquibancada. Sempre
de pé, fortemente agarrado ao alambrado. Sempre de pé, como
o timio botafoguens.e costumava perder e ganhar. Sempre de pé,
nunca se entregando antes do último apito do Arbitro.

. Sim, estou falando de FARID' NADER, símbolo quase
que mUol6gico de uma torcida. O FARIOAO, homem simples,
integro' e amigo de seus amigos.

No campo, o Nf'y (boje já desaparecido) o Nery, o Nagy,
o Nabyr, IH!US filhos e atletas do Botafogo.

.

Todos jogando duro, a8 vezes vloléntamente, pr' valer .

mesmo. Atrás d'"!le". toda a equipe daodo tu�o de 'si pela VitÓr:8.
O tempo passou. Hoje, vou ao estádio já maior, moderno, mais
cômodo e fico trrste. Não lÍlais vejo o FARIDAO alto, corpulento,
meio szul de excitado, não ouço seus gritos, Dão vejo O alambra
do estremecer.

E, já não vejo o Botofogo lqtar como antes. Mesmo .as5im,
ainda o faz· como pode. Já é uma outn geração: 011 garotos, com
trinta minutos de jogo, querem b'!!ber água. Ai deles, se pedissem
água com trinta minutos de jogo Daqueia, época.

Pasllaria • If'de, aq olhal""' para" o alambrado. Na época,
eu era torcedor do Sants Cruz, em 61 com uma equipe fora de

B
série, O Santa Cruz também tinha em Guilherme Prullt, o Sf:U

, � '�
.Imbólo d. lu)..

.

. � , C? í\l I .

Mali, nunca escondi mi.nha admiração pela vibraçio da

....!____!.__ !. � eqUipe �lvi.negu, e de sUIA .torcld·a.

Que todos fi�uem sabendo que 8 garr. botafoguense tem

sua origem. Os mBis velhos, que ensinem 08 mais jovens a

doutrina do FARIDAo.
.

.
Qu� através da luta, prestem.' merecido tributo·à quem

foi em vida, o simbolo, a marca registrada do esquadria da

estrela solitária.

Encontro de Gigantes
Conforme já divulgamos. dia 07 do corrente rea

lizou-se a grandiosa partida futeboHstica entre Papan
duva x Associativa E. C. de Curitiba, quadro da
divisão paranaense. A peleja foi dura, ardua, comba
tiva de 'ambos os lados. Uma torcida jamais vista em

campo, lá esteva vibrando, torcendo, aíuda mais quan
'do surgiu a possibilidade do Papanduva abrir a conta-

gem com uma penalidade máxima cobrada por
Orlando que foi defendida pelo goleiro, muito bem

batida faltá rebatida com agilidade pelo guardião .: Foi
um grande espetáculo, também ums grande vitória,
levando-se em conta o poderio do adversário. Depois
de 90 minutos de combate o resultado permaneceu
sem aberture de contagem, prova do valor combativo
dos 11 da casa. Istá de parabens o esporte papandu
vense, também de parabens a comunidade toda pelo
resultado conseguíuo, diante de um adversário supe
riormente qualificado.

P issarela di Sociedade
D.ia 17 do corrente :lata muito importante para

a tradicional tamüía Cunha Ramos, pioneira no desen

volvimento de Papanduva. Estará nessa data csmpte
tando mais um ano de vida a veneranda e bondosa
senhora Idatina da Cunha Ramos, virtuosa esposa do
sr. Antonio da Cunha Ramol, funcionário Federal

aposentado. O. mais justos e merecidos cumprimentos
pontificarlo para a distinta senhora.

Dia 19 do andante festejandO niver o sr. Anibal

Becker, presidente da Câmara Municipal e Escrivão

do Registro Civil de Nova Cultura. Felícítações esta

rio pontificando em alta rotação ao estimado senhor.

Día %0 deste, festejando passagem de Idade

nova a srta. M.aria, filba do casal João (Francisca)
Lemos de Souza. A jovem guarda estará presente
para apagar a simbólica velinha, onde a ale�ria
pontificará.

Dia :!1 do aodante festejando idade nova a

jornalista Nadyegge B. Almeida, residente em Curitiba,
esposa do Dr. Dino Almeida. Cumprimentos pontifi
cario em alto estilo para a responsável pelo eJornal

da Mulher» da Gazeta do Povo, de Curitiba - Pr.

Também na mesma data, niver da srta. Glacy,
filha de Miguel (Anazira) Kuloheslã. ela encarregada
da AgênCia do Correio local. Data festiva e alegre
para li jovem-guarda que lá etltará para Ol!l comes

e bebes.

AHIVERSARIA�TES
DA SEMANA

Dia 13 � a sra. Lucilda,
esposa do sr. João Batista
rerreira, res. em Salseira;
os srs.: Alcidio Zaniolo,
lii/ário Prust e O,.t,ndo Olsen.

Dia 16 - a sra. Astriâ, és.
posa do sr. Ar)' Wie�e; o sr.

Jair Côrte.
Dia 17 - o sr. dr. Osvaldo

Rogério de Olivei"'a;, o� 51'S::
Lineu Pacheco e Jose Waldu

Schulka; O jovem Décio Ro.

be,.to Roeder; os meninos

Ezequiel e Joel (gêmeos),
filhos do sr. Seve,.o Senczuk.

Di. 18 - o sr. Rogério Tremi.

Dia 19 • a sra. Elvi,.a es

posa do sr. Ernesto Notnberg;
a srta. Ursula Anita Mews.

Aos aniversariantes nossos

votos de muitas felicidades.

-
- 15 anos
Dia de testa hoje na resi·

dência do casal Wigando
(Lavina SOíl1es) Schumacher,
pela passagem dos 15 anos·

da' menina-mo�a MARIA

ROSANI.
f'elicidades, são os votos

do «Correio do N07 te».

,

eAlfabetizar
AJ (J DE

Registramos o nascimento

da garotinha C L A U D 1 A

M A R ISE, filha do casal

ELISIO (MARIA) PREIS

SLER, ocorrido no último

domingo, dia 7, na Materni
dade do Hospital Santa Cruz.

A Claudia e seus pais, de
sejamos muitas alegrias.

211 anos a.serviço di Comonllbtde

-
-

Direlor: RUBEIS RIBEIRO Da SILVA

Gerénte Comercial: GLAUCO J. DUElO

Idmfnislração, gerência, redação:
Rua'Gelúlio Vlrgas, 521 - Caixa

Poslal, 242 - Telelanes: 112 e 232

.: Composição e impressãa:
..

ImpFessora Ouro 'erde LIda. ,

Rua, Paula rereira, 165
CANOJIHIS - Sanla 'Cllarina

dever de todos:
!

MOB,R AL:,o

13-03-76
N.o 1361
Ano XXIX

Uma Vida,
aLAUCO JOÃO

um 51mbolo
BUENO

,

E, ao lembrá-lo nesta medesta

mente minha· homenagem, extensiva
botafogutmse.

crônica, presto humilde
a seus filhos e torcida

[oto'C
Noyo e moderno _sistema

I
. JaponêS Hashua 230

. lua Paola Pereira, 375 (ao· lido Loteria Isportiva) - Caa.inhas
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Edital de Publicaç�o da �eceita e D�spesa do Fundo de Participação dos Municípios
o senhor" JOSE FELICIO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Três Barras, Estado de Santa Catarina, em atendimento

ao que dispõe o artigo 3.·, e em conformidade com o artigo 2.°, inciso i da "RESOLUÇAO n.? 168 de 27/11/75, do Tribunal de lonta.

da União, torna público demonstrafívo da aplicação dos recursos do Fundo de Partieipação dos Municipios recebidos no exercício de 1975:

RESPqNSÁVEL: José Felício de Souza - CPF n,? 051.051.379-49'
GESTÃO ira de 1973 a 31 de janeiro de 1977

,

1

Resumo da Movlme tação dos Recursos
RECEITA:

Cr$ 8.584,66 .

l

/ VALORES

�r$ 18.009,04.
.

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

/ 'Departamen(o de Contabilidade

O Juros d. Dívida Pública
espesa .

- Juros sem Contrat��Financiamento do PASEP/72 e 73

Contribuições dé Prevlde�la Social
- Coatríbuíções pi o P ..\�E 2% Da fonte)
Saúde Pública!

CORREIO 1.)0 NORTE

ESTADO DE SANTA CATARINA

,PREFEITURA MUNICIPAL
Exercício de 1975

DE

Saldo do exercícío anterior
Valor das cotas creditadas no exereícío
'Valor do PASEP retido oa Fonte (2%j
Valor das alienações
Valor dos recolhimentos
Valor dos empréstimos contraldos no exercício
com vinculação das cotas do FPM

TOTAL DA

Cr$ 29.768.43
o-s 343.799,24
Cr$ 6.486,73

DESPESA:

Despesae de Capital
Oespesas Correntes

Cr$ 380.054,40

Gr$ 115.826,12
d't$,. 237,634,58

TOTAL DA DESPESA PAGA
. Cr$
Cr$Saldo para o exercício seguinte ..

Em caixa

Em bancos
Banco do Brasil SIA, Agência de Canoinhas, SC -

Coota FPMlnãc vinculado
Baoco do Brasil SIA, Agência de Canoinhas, se -

Coota FPM/vinculada ao PASEP /72 e 73

Detalhamento da

Despesas de Capital
FUNÇÕES

Departamento de Contabilidade

Equipamentos e Instalações
Aquisição de 1 máqu,ina de somar elétrica marca <'

«Olivt.tti., modelo Me 20E n.o 124.535

Aquisição de 1 máquina de escrever marca <Olt
modelo MS 45, 0.° 304077

Aquisição de 1 máquina calculadora eletrôni
marca «FACIT., modelo, 1106, 0.° 11194

Material Permanente
Aquisição de 1 escrivaninhll de imbuia
conforme nota fiscal n.? 10'79

Aquisição de 1 escrivaninha de imb 18 e] 6 gavetas,
tamanho 1,50 x 0,75 x 0,75, conf ota fiscal n.? D38

- Aqursíção de 1 mesa pI má
modelo 9672, �ota fiscal

Aquisição de 1 cadeira ra ria marca «RODOFLEX.,
modelo 080,. nota fiscal 038

Cr$ 1.800;00

Cr$ 1.840,00

Cr$ 2,000,00

Cr$ 1.280,00

Cr$ 1.3'00,00

Cr$ 440,00

Cr$ 1.0«)0,00
Aquisição de 2 armário!! de pau-ferro, marca «CIMO., pi arquivo,
conf. ooi. fiscal n.· 001543 e' 00'1546

. .

.

Cr$ 2.400,00
Aquisição de 1 arquivo de aço pI documentos .:Darca «PADIN.,
!D0d@lo APMO-5, nots fiscal n.? 071 Or$ 1.918,00
Aquisição de' 2 armários dé imbuia de 1,50 x 1,50 x 0,45
p/ documentos, conf. nota fiscal D.o 001409

Aquisição de 1 armário de imbuia porta bandeira,
conforme nota fiscal n.o 009

Cr$ 2.200,00
I •

Cr$ 715,00'

OBSERVAÇÃO: Os bens acima descritos, acham-se localizados na Av. Santa'
Catarioa n.? 19, em Três Barr,s, se (Prédio da Prefeitura).

. EducaçAo e Cultura
Obras Públicas

Am,pliação e Restáuração d. Escolas
- Ampliação e construção de 1 .ala de aula na Escola Municipal Gui-

ta F@derman, localizada no Bairro km 2, em Três Barras, sC 'Cr$ 2,953,12

. Viação" Transportes e Comunicações
Amortização da Dívtda Pública

fi) AmortitaçAo do Contrato de Financiamento do PASEP/72 e 73,
referente pagto. percial dos seguíntea bens:

1 trator agrfcola marca MASSEY-FERGtTSON, ano 1972, motor
203:i2U519, chassis 135601, 134 HP, 2' cilindrai, 1 grade a disco;
1 caminhão basculante .marea «Chevrolet., ano 1973, motor n.o

15.05.1976

TRES BARRAS

0653-CBR, chassis D.o 101166, côr azul profundo, 6 cíl., 149 HP;
1 caminhão bssculante marca «Chevroleb, ano 1973, motor 0.°

49511, chassis 5723-R, 6 cíl., 149 HP, côr marron cajú;
1 fábrica de tubos marca «Líder», e] capacidade de produção
pI tubos de 050 e 030 cm, equipada c/I betoneírs, -1 talha elétrica;
1 caminhão' basculante marcS' <Chevrolets, 800 1'972, motor- "

IJ12031, chassis 6653-BB, 6. cíl., 149 HP, côr azul claro;
1 caminhão basculante uiarca cChevroleb, ano 1972, motor
6976, chassis n.O 0653-BB, 6 cíl. 149 HP. cor Bége-.ltapoã Cr$ 61.812;00

.

.

b) Amortização do Contrato de Financiamento da BESC-FINANCEIRA,
referente ao pegto, parcial dos seguintes bens:

_. 1 tratar e] pá c8rrl'gadeira marca «MICHIGAN., modelo 1113,
ano 1973, �(ftor 6875B, 145 HP, 6 eíl (parcial em 1975) Cr$ 34.168,00

I.

TO T A L DE S P E S A S C A P I T A L Cr$ 115.826,12

Despesas Correntes

Cr$ 33,341,05

Cr$ '.486,73

Pessoal
- Gratificação ao Médico
Encargos Diversos
Assistência Social

Cr$ 13.420,00

Cr$ ,6.743,60
Gr$ 10.110,00
Cr$ 418,00
Cr$ 2.294,40
Cr$ 1.770,00

Aquisição de medicamentos pi iodigentes
Oonsultae mé4ica. pI indigeotes

.

.

. Transporte de indigentes
Internamentos médico-hospitalares indigentes ..

Aquisição de urnas fúnebres pI sepultamento de indigentes
EducaçAo e Cult�ra
Pessoar

Despesas de Educação com 1.° Grau
- Adlcíonal ao Pessoal em @xercicio (Professores)

\Tencimentos ao Pessoal [Professores]

Encargos. Diversos
- Auxílío pI 8 Comissão Municipal do Mobral de Três Barras

(Educação de Adultos)

Transferências Correntes
Salário Família
- Salário FamUia aos Professores de Ensino de 1.0 Grau

Viação" Transportes e Comunicações
Contribuições de Previdência Social
- Contribuições. pI o INPS

Habitação e Urbanismo

Servi,ços de Terceiros
Serviços Públiccs concedidos (iluminação pública)

TOTAL DE�PE�AS ÓORRENTES

o-s 4397,20
Cr$ 85.134,50

Cr$ 9.000,00

o-s 4.230,00

Cr$ 6,388,87

Cr$ 53.960,23

o-s 237.63f158

.

Prefeitura Munieipal de Três Barras, em 2,7 de fevereiro de 1976

JOSE FELICIO DE SOU2A
Prefeito Municipal

LINEU PAC.HECO
Técnieo Contabilidáde

C. R. C. 6112
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CORREIO 00 NORTE

CerâmicaAlvino VoutS/A
.

Can o in has
Assembléia Geral Ordinária
-Edital de Convocação

Ficam convocados os senhores acionistas d tP8Qciedade,
para se reunirem em Assembléia Geral Ordír

.

a, a se realizar
no dia 3 dE' maio de 1976, às 16 horas, n

.

de socíe), situada à
rua Paulo Wiese n.O 239, para os ségui és fins:

}.O) Exame, díscussão e votação d '�r�latório da diretoria; balan
ço geral, demonstração d, "&Onta lucros e perdas e parecer
do conselho fiscal, refep#hte ao exercício de 1975;

2.°) eleição do conl!lelh�4scal e respectivas suplentes para o

exercicio de :976 e

3.°) assunto de interesse geral.
AVISO:)

,

achem-se a díspóslção dos senhores acionid8tl,'
para os, eftoit li legai!!, na sede da sociedade' os documentos a que
se refere artigo 99 do decreto lei 2.627 - de 2(j de setembro
de 1960.

anoinhas, 25 de fevereiro de 1976
.

Willy Vogt
Diretor Gerente, no exercício da presidência

�

Fios Rendas Botões

ArmariDh�al

Erlitasa
IMPRESSOS EM GERAL Eem uma ou mail côrel)

,

Serviço rápido e perfeito

IMPRESSORA OURO VERDE LTOA.

FOTOCÓPIAS XEI'OX

nstalação moderníssima.

LSure
o

e.
scritório de Derby Carlos

ann, na Praça Lauro Müller, 251
.

CANOINHAS - Santa Catarina
'

No Departamento, de Veí�ulos' Osado,s
de ' -Miguel . Procopiak Comércio 'de,
Veículos Lída., vo�ê encontrará
para pronta entrega:,

1)
,

Alio
lQ72 r

1972
'

1974
1972
1972
1972
1968
1970

Marca
fusca '1300
Veraneio

,

Opálá 4 portas
Variant
Fuscão 1500
Fusca 1300
Fusca 1300
Opala 4 pot s

7
c

� UEl PROCOPIAK COM. DE VEíCULOS lTDA.

Coócessiooárlo Deoeral Motor. dI Brasil S. I.

Rua Major Vieira, 289

-:- Santa CatarinaCanoinhas

com filigrama de ouro nas alvas

páginas da história de nossos

pagos.
As vozes dos locutores, a

'I bossa artistica' -dos cultores do
I canto e da música, atravessarão

A figura varonil do Major as nuve�s para levarem lá fora,
Tomaz VÍElira que governou este lá nos mai" eXCU80S logarejos
município e que planejou tão de S. Catarina, de Canoinhas do

linda cidade, com ruas e praças Brasil, a voz suave da Cidade

admiráveis, nunca será 'esque- Meni�a, que ne8�e dia vestirá a

cida de nona gente. sua mais rica indumentaria"

Ainda agora" apôs tantos anos para receber os parabéns dos,
de sua morte, vão .buscsr seus

rádios ouvintes de toda parte.

ossos do velho Cemitério, pera Parabéns do Correio do

.dar-Ihe lugar , condigno .no Norte à ZYP.6.

Campo Santo da Cidade.

Restos mortais do

inolvidável Major
Tornaz Vieira

1

E uma grande homenagem e

dela se lembrou, na Câmara

Municipal, o vereador udenísta

sr. Vitor Fernandes de Souza

grande amigo do grande morto,
foi a sua primeira atitude ao

assumir o cargo de Vereador e

que terá a consagracão no dia
da trasladação dos ossos respei
táveis do homem que foi con
dutor nobre de uma geração
forte, e que exemplos magnificas
deixou a gente de nossa terra.

O cortejo sairá da Prefeitura

para a Igreja Matriz sábado
sendo realizada missa às 8 boras
da manhã, após o oficio religioso
o cortejo prosseguirá para o

Cemítérro MuniclplIl onde dentro

em breve será levantado um,

'mausoléu em sua hofuenagem.

A inauguração da
Rádio Canoinhas S.A.
.Já agora, com o seu prefixo

ZYP 6, B Rádio Csnoinhs8 SIA,
pode funcionar livremente, sol
tando aos ares do Brasil a

demonstração da cultura& do
nosso povo.

Marcou para o dia 26 do'
corrente B sua solene inaugura
ção. Nesse dia. início de graudes
trabalhos artísticos, a ZYP6 -

Rádio Canoinhss, deliciará seus

ouvintes que já se contam as

centenas, com grande programa
de estudlo,

A cidade culta espere suctose

essa data, que ficerá escrita

Você também
é responsável:

Leve al-guém
ao MOBRAL.

zinha. �ua Getúlio Varga••

CERTIFICADO

EXTRAVIA80
ALCEU DE SOUZA SAMPAIO,
declara para, os devido! fins,'
que extraqiou o Certificado de

Propriedade do veiculo Jeep
WUlis, ano 1958, motor n.o 1

B812012. lx

Fazem anos:
Dia 12 - o ar. João T. Mu

ziol; & graciosa garotinha Astrid,
querida filha do sr. Leo Freund .

Transcorrerá dia J 3, ri natalí
cio dos srs.: Salvador Dranka;
Salvador Soares de Lime; Hen-

. rique Soetber, de Marcilio Dias;
sra. d. Emilia Pires, digns esposa
do sr. Arcelino Pires; a exma.

srs. Araci, virtuosa esposa do

sr. Ernesto P. de Almeida.

Alais Carlos, filho do :

sr.

JoIo T. Muzlol.
Passará dia 14 a data natalfcia

13.03.1976

ontem
dos' srs.: Joio Gapski; Alir Ra
taehéekt, de Espigãozinho; d,
Elzs esposa do sr. Ciriaco de

Souza, de Três Barras; ADa
filha do sr. Carlos Henrrg; Dir
ceu, filho ao ar, Ricardo de

Oliveira; sr. Lourenço Bubs;
Carlos Henrique, filho do sr,

Waldemar Stang.
Dia '15: Agostinho Teixeira

de Lima, de Pepanduva,
, O sr. Bernardo Gspskl, de
S. José dos Pinhais; d. Rosalína,
digna esposa do I sr. Alberto

Casamajou; o sr.. Paulo Müller.

Dia 16: a exma. sra. d, Maria

Mayer, digna genltcra do sr, dr.
Silvio A. Mayer, diretor desta

folha; Bernadete, filha do sr,

Alfredo Mayer � de d. Maria

Mayer; o jovem Osvaldo Koch;
Donaldo Hoffmann; B· distinta
senhorita Geane, digna filha do
sr. Caetano Gallotii;, Geane é
fino ornamento da sociedade
de Mafra.

Dia 17: ' Arlindo C. Ma�iél,
M6ristela, querida filhinha do

,

sr, Hans Comittí; Valmor, filho
do sr. João David.

'

A todos, os ,nossos parabéns.

(Correie do lorte, 1%/8/48 0.° 56)
, ,

Sociedade Industrial e Comercial S,icól S/A
C.G.e. D.· 83.189.084.

Assembléia Geral Extraordinária

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
810 convocados os acionistas desta Emprêsa para se reunirem em

Assembléia Geral Extraordinária, na sede social à Rua Getúlio Vargas n.·

8fi7, na cidade de Canoinhas, SC., às 14 horas do dia 3 de abril próximo
vindouro. a fim de atenderem a seguínte

ORDEM DO DIA:

1.· - Aumento do capital 80cial de
2.500.000,00 com incorporação do Fundo )lanute o Capital de Giro próprio,
Oorreeão Monetária do Ativo Imobilizado, L ros e outros crédito., ratifi
cando e alterando as deliberações tomada as assembléias gerais extraor

dinárias realizadas em 21;04,76 e 29[11/ 5.

2.. - Alteraoão parcial dos statutos 80cials.

3.. - Aprovação do Bal ço Geral, conta de Lucros e
,

Perdas' e
Relatório daDiretoria, referem ao exercíolo 'social encerrado em 31 de
dezembro de 1975.

'

4" - Alteração do uadro que compõe a Diretoria e fixação de
seus vencimentos.

' ,

5.° - Eleição d, Conselho Fiscal e seus suplentes para o exercício
de 1978.

6.. r: Outro assuntos de interesse social.
r

,'�

A�ham-se ' disposição dos senhores acionistas 08 documentos a

que se refere o artigo 99, do deêreto-Jei n.. 2627, d� 26-9-1940.
.

Canoinhas, 2 de março de 'i976. 2

ARNO COURT HOFFMANN - Diretor Presidente
"

,

,

Drao Zoé Walkyria Natividade Seleme
,

, CirurgiA Dentista
O I C 0055891S9/DJ:P

Clínica dentária de senhoras e crianças;
Especialização em Odonfopediatrta.

Hora marcada
Praça La_ Miiller, 494 - FODe, 369

'
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NOTAS

x x· x

Dr. Hélio JUCK seguiu nova

mente a Floriapópolis, tendo em

pauta a programação da visita da
Governador Konder Reis, marca
da, para o dia 26, próximo.

x X x

o Presidente Stroessner, do

Paraguai, deverá visitar Floria,

nópolís, hoje, devendo ser recep
'cíonado no Aeroporto Hercílío
Luz, pelo Governador Antonio
Carlos Konder Reis e altos fun-
.cíonártos do Itamaraty. Stroess
ner vem conhecer a nOSS8 ilha
de sol ,e mar e a8 bonitaa praias
ali exil!tentes e das quais já
tomou conhecimento e vem ...

conferir.
x x x

O sr. Asteróide S. ds Silva
deixou a AdQliÍlistração local da
CELESC, sendo substituido, in
tertnamente 'pelo sr, Luiz Gon
zada Bsrbato, já em nosea cidade.

x x x

Mais um advogado I)S terra,
que vem militar no forum local,
dr. Paulo Dequsch, casado eai
Três Barras e provém de C!or
nélio Procópio, norte pioneiro
do Paraoá.

x x x. .

Dr. Silvio M8y�r seguiu para
o sp,doe.ate'7 do Paraná, Cascavel
e MaÍ'ingá, norte.

ias?
Em apenas 10 s ndos, você tira' FOTOCÓ.
PIAS, d.

'

quer documénto, jornais ou

livros, n A R T Ó R I O ,O O R E G 1ST R O
C I V I de ,NEREIDA C. CORTE, no edifício

do FORUM desta cidade.

I BASILIO HUMEHHUK

I Revendedor

&
.

(IA. LTDA.
FORD I

Fazemos sempre a melhor. oferta

.•m�V.íCUIOSnovos FORD e usados de qualquer arca.

. Dispom . idades da sema') :'
.

Mave,ick cupê XQ ano Igc4 -Llfranco nevesca
Rural 4x4 ano -

\ azul e bi anca
Ford r. 100 ano 6 - verde
Corcel Sedan táxi a o Z .

_. vermelho cadmiun
Variante, ano 1973 _ br. ca lotus

I

R.ural trapão 4 roda ani!'J1 " azul e branco
FordL TDano 7 "azul re(ll metálico e areia
Pick"up t,açã nas 4 rodas�c2 - azul

Adquira seu usado (10m a mlnima entrada.
V I I s inteiramente revisados, de boa procedência,

.' melhores preços da regiio.
Visite-n em compromisso, em nossa loja à
Rua Vidal Ramos, 203 -. Fones 343 e 145

O tri-campeão canoinhense
não foi além de um empate,
de 2 8 2, frente ,a boa equipe
do Operário,' da cidade de Ma:
fra. na partida amistosa realtzsda
no último domingo, no Estádio

«Wiegando Olsen>, em Marcilio
Dias.

Mário Cesar abriu 8 contagem
para o São. Bernardo, aos 38
minutos da�,.pTimeíra etapa;
Airton; 80S 2 minutos da fese

final; empató� - �8r8 o Operário
e Nereu aos 20, fez 2 • 1 para
a equipe visitante .

O São Bernardo chegou ao

empate a6s .39 minutos, através
®

Botafogo de

roupa nova
�

O slvt-negro de nossa cidade
vem de receber um novo uni- '

,

forme, doado que foi pelo
Deputado canoínhense, AC,ácio
Pereira, que também·está man

tendo contatos com a direção
do Jcínvüle Esporte Clube, para
acerta.r um amistoso, em no!!sa
Cidade, com o Botafo�o.
Por falar em Joinville, o

'Numa promoçã() conjunta dá
Federação C.tarinense de Des
portos Universitários com a Uni
versida<:le Federal de Sante Ca

tarina, Univer!!idade para o De-,
senvolvimento do El!tado de S.

Catarina, Diretório Central dOI
Estudàntes da UFSC, Diretório
Central dos Estudantes da

UDESC, Divisão de Educação
Física da Secretaria da EdUcação
do Estado, Comissão Municipal
de Eilportes de Florianópolis,
Federação Atlética Catarinense,
Federação Catarinense de Fut,e
boi de Salã.o e Federação Ca
tarinense de Handebol, lIerã,o
realizados em Florianópolis, no

período de 30 de abril "a 05 de
/ ,

Bolefitn

2 x

Marcílio:
2

I CARLOS B_OC_K_O....:..�--'I'--__

ESPARSAS Industrial e Botafogo decidem ·ama,nhã
o 'eancínhenee WILSON J(l o sr. Hugo Peixoto foi· .'

I
.

�?���a��;:.';o�,l��j:e!�:i:i��� j�;:,r c��e��:iC:d!ra:��iO;�ia;�- O'O Ol·ta"'o O "ampoonato do otertOrde Três Barras, deatacou-se n.a x x x '.' II (I .
'

PETROBRAs e agora, no ex-
. ,

.

terior, serve na BRASPETRO O conhectdo advogado, dr. O Clube Atlético Industrial, ao vencer o União, de Taunay, com arbitragem de Jo.ão Maria

na Argélia.
" 'Saulo Carvalho e exme. sre. do Bairro .Industrtal e o Bota- pelo marcador de' 5 a I, e o Guimarães e Alceu Mülbtatz e

x x x
Paula S. Carv81ho, deram um fogo, de Felipe Schmidt, foram Botsfogo derrotou O Cruzeiro Lauro Dobrochínskí, nas la-

, Com a equipe CANOINHAS, giro pela velha EUropa, onde .

08 vencedores das quartas de de Rio de Areia, pela contagem teral•.
em honra a sua terra natal, o

visitaram diversos países. 'O re- finaiB do Campeonato do Inte- de 3 a 1. Alceu Mülbratz, auxiliado por
acadêmico TAHCISIO :SCHAF- torno do distinto casal ocorreu' ríor, realizada domingo que A renda da rodada teve a

.

João Maria e Lauro Dobrochíns-
FÉR FILHO, agora residente 3•. feira última. passou, no Municipal e �ecidem '

DI'
'excelente soma,. de o.s 3.695,00. ki, dirigirão a sensacional deci-

em Florianópolis, é o mais no- x x x amanhã, também no Municipal" são entre o C. A. Industrial e
vo campeão ,sul-brasileh-o' de Amánhã grande festa religio- a sorte do Troféu «Hercílio Amanhã, Cruzeiro e União t:

P
-

i o Botsfego, que te� seu inicioSurf, tendo recebido o prêmio S,, NQlsa Senhora, dç ,Perp�tuo ereira». jogam na preliminar, para dec -

alusivo das mãos do Governa- Socorro, no bairro Jardim Es- O, Industrial chegou a final dir a terce1r� e quarta colocação, marcado para às 16 horas.

dor Konder Reill. perança, não faltando .lêm. de"
; X X ]E: 'várias atrações, aquele .. go�,tosO'

Em 008sa cidade, como todos churrasco.
.

os anos nessa época, I} virtuoso
sacerdote, Frt'i AURELIO.

x x x

O Banco Real abriu agência'
em Paula Frei,tas, sul do Peraná,
a.brirá umA nova dentro. de dias
n8 vizinha cidade de Porto
União e em estudos também para
iostaler-se aqui.

�r lI[' x
lo, >.,

•

Dia de festas para o munící
pio, dia 25 próximo, Jubileu de
Ouro das atividades da concst
tuada e tradícrotral firma Olsen,
instalada em MarcUio Dialll, uma
das mais pujantes da >

rE'gião.
Sim, dja 25 �e merço de. 1926,
na pequenina localidade d� Es
taçAo Canoínhás, 'hoje Marcilio
Dias, o saudoso pioneiro da
''('!olóniil São' Bernardo, sr, BER··

.NARDO, OLSEN, juntamente
coai o seu filho, também oie
saudosa memória} sr, Wi�g8ndo
.Olsen, partiram f/ua', indúl9tria
.e naqúel!l data a cbaminé da

grande indústria. pa'!I8o�ti a fu
meg�r, o feliz inicio da grande
empresa de hoje, orgulbo dos
canoirihensea.·

,

Ninguém Venceu

São Bernardo
'de Branqueia, na cobrança de
uma .. falta de dois lancei.

O São Bernardo [ogou com:

Kalempe; Grim,eldo, Lisboa,
Branqueia e Mário;

.

Viliriho
(Luiz). Ingo, Valdir, Cebínhc,
(Mário Cesar), Paulinho (Negão).
e Celsão (Ché).

São Bernardo em

'Rio " .Negrinho
O Clube da «Capital da' Malil�

teigu, joga mais um amístosu
amanhã, desta feita na ci.d'a'de
de Rio 'Negrinho, frent!!, a' equí-:
pe do Ipiranga, para DO próximo
domingo, dia 21, enfrentar em

Marcilio Dias, a Associação
Recreativa e ES.portiva Tigre,
trí-csmpeãc da Liga Joinvillen
se; na festa de entrega das

faixas, aos tri-campeões da Liga
E�porti�a panoi'nhense.

I

O Operário formou com:

Alciooe; Rebelo, Dario, Henri

que e João; Dema, Renato e

Airton; Pancho, Luiz e Nereu.

Na preliminar 011 Aspirantes
do São Bernardo derrotaram a

equipe do Ouro Verde, pelo
marcador de '5, a 3.

p�ra um amis,toso a ser realiza
do amanhã, no' Bairro do

Campo da Agua Verde.

Estrela Azul

mesmo resultou da fusão entre
Caxias e América, e na última
3.a feira colheu ótimo resultado
frente ao Vasco da Gama, DO

jogo comemorativo 80 aníversá
rio da cidade, com o placar de 1 a
1 e rec�rd' de' repda em Join
,ville, somando mais de 300 mil
cruzeiros.

Imaza X Imaza
A equipe do IMÁZA - Indús

tria de Madairas
.

Zani'Olo, de
ooss, cidade, estará recebendo
a visita do IMAZA, de Curitiba,

promove
o Estrela Azul, programou e

fará realizar amanhã, no Bairro
Aparecida, com inicio pela,s 9
horas, um sensacional torneio,
para o qual estio convídsdos
todos os clubês filiados'a LEC.
Compareçam!

oficial· FCDU
difundir, e dE'senvolver 8 prática

. dolõ desport6s no meio universi

tário, favorecer o intercâmbio
social desportivo ,eatr.e universi
tários, exaltar aprática' desportiva
como instrum'mto imprescindivel
para a' superação do indivíduG

. e a formação da personalidade,
fazendo surgir. novas va'lores no

panorama desportivo estadual �

nacional.

Além das finalidades mencio
nadas, o's JUCS visam selecionar
Os 'atlétes/ que nas diversas
modalidades representarão Santa
Catarina nos JogosUniversitáüos
Brasileiro!, a serem realizadolJ
em Belo Horizonte':' MG, de 18
a 27 de ju'lho do corrente ano.

'Participe do
'.1

1. Campeonato Catar:inense de Rallye
Primeira etapa, dia 27. d. março/76

Informações na sede do Rallye Clube de Fl�rianópoli8 '" RCF - Rua Jerônimo
"

Coelhe n. 3i" conj. 44 .. fone 22·4959 - diariamente das 13 às 17 horas

maio do corrente ano, os XXXII
JOGOS UNIVERSITÁRIOS CA�
TARINENES.

Foram convidadas a participar
dos XXXII JUCS as 1'1 Universi
dades e Fundações Educacionais
do nosso Estad.o;

Nesses Jogos, serão disputadas
as seguintes modalidede&: Mas
culinas - Atletismo, Basqu�té,
Futebol de Salão, Judô, Handebol,
Natação, Tênis d@ Campo, TênÍ!t
de Mesa, Volibol e Xadrez - e

Femininas-- - Atleti@mo, Hande
bol, Natação, Tênis de Campo,
Tênis de mesa e Volibol.

Os JUSC tem por finalidade
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