
Desde ontem em nossa cí-:

dade, na Praça Lauro Müller,
o caminhão da MOBRALTE-,
CA,

-

com inúmeras atrações,
à petizada, escolares e tam-'
bém aos adultos. Vá lá, com
todos os familiares, você vai

gostar. Teatro, boa música,
shows, televisão a cores, pro
gramas especiais. Empréstimo
de livros, distribuição. de

jornais,' revistas e folhetos.
Cada dia um estabelecimento
de ensino da cidade apre-

, sentará um número diferente:
Vamos também ter amostras

,

de quadros de pintores na

'danais e estrangeiros e você
mesmo, como amador, pode
e:x:por os seuS quadros e

conheça também o BAÚ DA
CRIA 'l'IVIDADE, ouvindo as

gravações �do programa'DO
MINGO MOBR,�� e assis,,:
tindo cinema ao ar livre .

Vamos
I
todos prestigiar _'

o

grande acontecimento. É mais
um esforço do governo de
incentivo ao' MOBRAL. e

motivar a
I alfabetização: tão

necessária neste país canti-
I

A recém empossada Comissão, augUI:amos uma nentei' que' se desenvolve
,
dia a dia.

feliz ge.stão. ,"

Secretários
.' regressam '

do Interior após quatro"
dias de trabalhe

Fpolis. '- Os secretários' da .Saúde e do "Oeste
Hélio Hortiz e João V�lvite Paganella, e. ,o presidente d�'
Dices�, Flávio de Almeida

_

Coelho; regressaram da viagem
que fízeram a nove municípios catarínenses. Eles deram
'continuidade ao' trabalho proposto pelo governo do Estado
após o 1.0 Seminário de Avaliação, realizado no último
mês dei janeiro, quando foram constituídos sete, grupos de
trabalho destinados a se inteirar dos' problemas existentes
no interior do Estado e da situação 'polítíce que se apre-
senta em cada um desses municípios. '

,

Durante quatro dias, os assessores governamentais
visitaram Matos Costa, Porto União, Iríneôpolís,' Canoinhas,

, Três Barras, Major Vieira, Papanduva, Itaiópolis e Mafra.
Lá eles tiveram a oportunidade' de ouvir diversas reivin
dicações dós administradores e políticos locais, relacionadas,'
'principalmente a obras de educação, saúde, transportes
e saneamento.

!

. ,

Ouviram também agradecimentos ao, governo pelas
obras já .realízadas naqueles municípios e pela atenção
que a administração Konder Reis tem dispensado

�

aos

problemas do interior. Expressões' como a do interventor
\ de Canoínhas," Hélio Juck, foram ouvidas em todos os

municípios: «�sta é a primeira vez na. história política de
Santa Catarina que assessores do primeiro escalão do
governo vêm aó povo saber o que o povo quer. ,Isto é
inédito e somente poderia acontecer no governo de Antonio
Carlos Konder Reis».

-,
'

,

O relato das reivindicações e da situação
r

política
dos municípios visitados será levado ao' Governador pelos
Secretários da Saúde e do Oeste e pelo Presidente' da
Dicesc.

'

-lnterior
'do

grato ã

Goverrl'o'

-

açao

Fpolis. ..,.- --A recente assinatura do contrato para
pavimentação 'asfáltíca do trecho Gaspar-Brusque, da

SC-411, e,' a abertura da concorrência pública pára a

complementação das obras de implantação e pavimentação
asfáltica da SC-4l2, em seu trecho Blumenau-Pomerode,
-fizeram com que a Associação Comercial e Industrial de

Blumenau, representando o pensamento das classes empre
'sariais daquele Município, enviasse ao governador Konder
Reis .mensagem de congratulações pelas medidas tomadas

pela administração estadual. ,�
\

.

,
\

,

, I

CANO'INHAS TAMBÉM AGRADECE
,

'

Reportando-se às Declarações, do Diretor Geral do

Departamento Estadual de Estradàs de Rodagem, na qual
o engenheiro Antonio Carlos, Werner anunciou o término
da BR-280 para fins de' 1977, o presidente da Câmara

,

Municipal de Canoínhas, vereador Reinaldo .Crestaní, tam-
\

bém manifestou sua satisfação de', em nome do povo

daquele mdatcípíc do Norte Catarinense, apte�eÍltar. se�s
cUqlprimentos ao Governador pelo seu esforço e dedlcaçao
à cal,lsa plÍblica .•,'

F�rmado O MAF em 'T. Barras
,

' ,

.

No dia 13 do corrente, foi formado o Movimento
.

Arenista FeminiIió Tresbarrense, quando foi 'eleita e ,em-

possada a Comissão Executiva, assim com�osta:,
P're�idente: Iara Therezinha Collodel, Schumacher
Vice-Presidente: Abygail Pacheco
Secretária: Marilde R Cordeiro, 'Wiese .

Tesoureira: 'Victoria Ossaif

tAIDINHAs-se,20-03-76
IOmero I 3 6 2 '

A" O "X X I,X

vrsao,-

A. Fundação dali Escolal do Pla- .� vivem e lutam nesse pedaço de
nalto Norte Catarinense - FUNPLOC � Brasil, possuem também 'uma qualí
foi muito feliz na escolha do dade particular, a não-ambíçã«
palestrante para a solenidade de desmedida.

'

abertura 'do ano letivo de 1976. As Fundações Edueaclonais são
Esteve em Oanoinhas (pela, vez um fato Irreversível dentro ,do nosso

primeira) o Professor Dr. Osvaldo contexto geo-econômíeo sõcío-
DelIa Gíustína, Presídente da ACAFE cultural.
e Diretor da FUCAT, o qual, ao Elas surgiram justamente pâra
proferir � Aula Magna do dia 08/03, atender às necessidades da evolução,
abordou o problema ,da Universidade homogênea e harmônica das micro
como fator de desenvolvimento' regíões, eonsoüdando acíuacterísticlJ.
global, tendo como base o estudo e ímpar do Estado.
a pesquisa.

R�ferindo-Ie, a seguir, ao papel�

A. palestra teve uma duração de Universidade, Della, ,Giustina, em
apenas 40 minutos. Houve quem síntese; afirmou que a Universidade
comentasse assim: «Nunca se falou não pode ser apenas vista como
tantas verdades em tão pouco

_

transmissora de conhecimentos, uma
tempo». . vez que o acelerado desenvolvimen-

�o despedír-se, às 22 horas e 45 to científico-cultural de nossos dias

minutos, Della Giustina deixou aflr- faz com que as descobertas de hoje
mado seu entusiasmo; declarando: I,ejam verdades obsoletas amanhã.
«Sendo sincero, não esperava Há necessidade de uma renovação

Iencontrar em Canoinhas esse espí-, quase que cotidiana. ,',

rito de, Interesee e 'trabalho. Levo Se 'Concebermos, pois, o
.. papel da

comigo uma ótima impressão da Universidade como centro, de pes
FUNPLOC». '

quisa e eérebro pensante do meio
A seguir, como prometemos na em que 'se insere, teremos na Uni

edição anterior, faremos uma sínte- versidade (QU Fundação de Ensino
se dos pontos principais enfocados Superior) .uma força vívade desen

pelo Presidente da ACAFE • AI- volvimento. Por isso'mesmo, sublí

socíeéãc Catarinense dai Fundações nhou o Presidente da ACAFE, não
Bducaeíonaís, tem validade alguma o transplante

d. uma Universidade, de uma Região
O Professor Osvaldo Della Gíustí- para outra. Uina grande Untversída

na iniciou sua palestra dizendo .que de americana enxertada em nosso
o nosso Bstado pessut uma caracte- meio, não passaria de um monstro
rístíca especial;,'. não..xutênci. de deslocado e sem valor real. Também
um ÚJiico polo de convcrgências do não fária sentido um UFSP ou uma
progreS80., NOlJsO Estado possuí pe- 'PUC.RS instalada em Canoinhas. Os
quenos centros pol�izadores, espa- canoinhenses ,é qU."'reafmente ,

co
lhados sobre toda a terracatarin�nse.- Inhecem Oanolnhas, e os homens do
E o' nosso povo, �s' pess'das que Planalto Norte Catarinense é, que,

têm eendíções e experiências' vivas
para conhecer e responder às
necessidades da Região,

,

:

Podemos, poís, afirmár 'que .se
mente a Universidade integrada ao

seu meio, pode criar um sistema de
elltudos através da pesquisa e

experiências, aSilimil�r e aprender
de fato, para ter condições de ensi
nar. Ensinar com, autoridade e

segu!-"ança. ,

.

A. Universidade, vista assim, não
é transmissora de conhecimentos
que caducam, é criadora de novas
descobertas ,através da pesquísas
podendo s,er um centro renovador e
inovador, fonte de desenvoívtmento.

, Teremos, então, a Universidad�
assumindo SeU" papel de liderança e

formando líderes. integrados ao meto.
A pesquise será sempre 'a mola

que impulsiona o avanço científico,
o progresso e o desenvolvimento."
Fal'-se-á 'pesquisa no, livro. na

família, na empresa, no campo, na
soctedade regional toda, .na matéria
viva ou morta, sobre ri passado ou

presente, abrindO, novas 'visões em
díreção ao futuro. I '

Dentro' desta visão' nova não se

pode deixar de refletir sobra nossa
experiência no campo do �nsino
Superior.

.

Teremos, esss.' é a constatação
primeira, que ipvestir, sobre o ma
terial humano" A, dedicação integral
à Universidade (à Fundação) deve
�er a meta perseguida. Pois ô Pro
fessor que leciona como' ebíeo», só
transmite, não auxilia o aluno. a

.

se
desenvolver. ,

',' , 'r
Reconhecemos que as transforma

çõ'es não, .se, fazeD;l da noite para o

Elia, mae elas tem que acontecer.

* A. palel;ltra do Prof. Dr. Osvaldd
'Della Glustína e os contatos 'infor
mail mantídos com o mesmo pela
Direção' da FUNPLOC vieram fortã
lecer e ampliar -1(8 metas que o
PreSidente da Fundaçã9 vinaa esta
beleeendó par� nossa Instítuíção,
de Ensino Superior. _, ' ," '. "I IOBRALTBCA, em

,

_ DOssa cidad_8 �®®®.s®�®@.e.®e•••se®s®®�.�®®®®.�.s�••••®.®®®®••®
® .,., > te'
®

"

..

I Programa Oficial da,' visita do Exmo. Sr.- Governador I
! do. Estado a CANDIIHAS e IREs BARRAS I·
! -:- 'Dia' 26/03176, -:- 'I
I 08,50 hs: Chegada no- Aeroporto de Três (Barras;

"

I
• s

I 09,00 hs: Chegada em Canoínhas e recepção na c Preíeí- 'I
(ii tura Municipal; s

: 09,30 hs: Reunião Diretório, Baneade da: Arene;' tideran- :
: ças da. .Arena (Jovem, '-Arena' T,rabalhista ' e =
(!i Arena Feminina' I

" 8),
\(!i

" ®

I. 10,30 hs: Inauguração do Sistema de Abastecimento de I
: Água da cidade (CASAN); .' ,-I
I 11,30 hs;: Entrega da. Licitação da Pavimentação Asfâltica I
:

' do trecho Canoinhas a Ma�ra (54 km) BR-280; :
I 12,00 hs: Almoço, Clube Canoinhense; I
� 14,00 hs: Deslocamento para Três Barras; I
® '

/
,-

. ®

.: 14,20 hs: Chegada em Três Barras e recepção na e

• Prefeitura Municipal; .,:
,ll4,30 hs: R�união dos Comerciantes e Industriais;' I
: 15,30 hs: Reunião do Diretório da 'Arena, Movimento Z
�

,

Arenista Feminino" Bançada e Lideranças; ) I
� 16,30 hs: Entrega da Licitação do Projeto Final de En- =
: genharia do Acess'o T-rês Barras à Bij.-280; I»

, ,
" �

I 17,00 hs: Inauguração da Central Teletônicà de Três :
•

_

' Barras; t!!

1 18,og, hs: Coquetel - Local: RJgesa;
"

I'
I 20,00,' hs: JaIitar íntimo - Local: Rigesa: :I
: 22,00 hs: Pernoite ,- Local: Residência de Hóspedes da I
I Rigesa;" I
I - Dia 27/0�/76 c

-:� •

I 08,00 hs: Saída de Três Barras.
I .,

, I
18•••®see••e.••�® ee�••••�e ���..:

-

Alna,nhã, O' TRI.,CAMPEA'O,

FAIXAS DO

'CANOINHBNSE, RECEBE
JOINVILLENSEAS

-

TRI-CAMPEAO
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CORREIO DO NORTE 20-03.1976

Cilrt�ira extra!!ã,da":
.

� LUIZ JORGE B_Y.QHMANN,
declara para os dt;!Vldos fins, que
extravia sU'!cG'rlrt@ira, Nscional
de Habili 8'çãQ, n.o -22.780. 3x

,A esrna fica se efeito por

:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..,.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil' h er requ�rido a 2.8 via.

Canoinhas doe
Osvaldo de Oliveira peJo seu

cari_nha;, SU& dedícscão c
demons-

,

trad,a �m, tempos dific�is, dando
de sua mocidade tudo (, que' pode,
dar a Canoln.has; e à dona'
Tereza Gobi que por todo seu

devotamento, sua íntelígêncía,
sua força de. vontade e até
dinheiro à, disposição para ini
ciar e concluir essa obra msg
nífíee que levou a posteridade
canoinhense! "

, Bravos, muitos aplausos à
diretoria que demonstrou neste
ato que jamais se deve esque
cer daqueles qqe fazem o 'bem.

Expressiva homenagem
Jamais se deve .esqueeer

aqueles 'que fazem o b�m
_"

'

;, I '\ '-!

A' "Diretoria do .. Hospital S.
Cru�, num preito de verdsdeíra
compreensão humana tnsugurou,
domingo passado, Da �sala de
visitas' do Hospítal a fotografia,
do exmo. sr, dr. Osvaldo de

Oliveira, antigo clíníco nesta

cidade, grande amigo, de seu

progresso, 'e alma, peregrina
dedicada ao bem e distribuidos
a duas, ou mais gerações e o

da falecida Tereza Gobí, predosa
e �aritativa senhora, que sentin
do o �'ofrimento i alheio,' Ideou,
propagou e concretizou

-

er.sa

grande obra de a�sistência social

que é o Hospital S. Cruz. Me
r,ecidas homenagens, ao ',sr. dr.

.I

Nascimento
Está em festa o lar do sr.

Fernando Freyberger e de sua

exma. esposa d. Nair Nader
Freyberger, resi1entes e Salsei-

Dra. �oé Walkyria ,Natividade Seleme
Cirurgiã Denflstà
81 C 8055891S9/DIEP

Clh�ica dentária 'de senhores e 'crianças.
Especialização em Odontepedíatrta ..

Hora mlircada \

Pra.. La_ Müller, 494 - Fone, 369
( �,

So(ieda.d� .Industrial e Comercial' Sicól S/A
'C.G.e. D.- 83.189.084

Assembléia ,Geral Extraordinária

EDITAL
.

DE
\

CONVOCAÇÃO
" ' _"./

,

,

Sio convocados os acionistas desta Emprêsa para se re ,trem em

Assembléia Geral Extraordinária, na sede social à Rua Getülí .' argas n,"

8�7: gll �idad� .de Oanoínhas,
_

SC., às !4 horas do dia 23 � abril próximo
vmdouro. 'a fím de atenderem a seguínte.

, , .

,ORDEM "DO DIA. :

,

1.8 - Au:mentp do capital social de' UOO.GOO,OO para Cri
2.500.000,00 com incorporação do Fundo Manute 'a'o Capital de Giro próprio,
Correção Monetária do ,4:'tivo Imobilizado, ros e outros créditos, ratifi
cando e alterando 8S deliberações tomada as assembléias gerais extraor-
dinárias realizadas em 21/04/76 e 29{11 � 75.

i

• \

2.° - Alteçação parcial do, statutos �oeiais.
3"_ -:- Aprovação do Ba ço Geral, conta de Lucros e Perdas e

Relat{irio .
da Diretoria, refere te ao exercício social encerrado em 31 de

dezembro de 1975.
I �

4.° - Alteração o quadro que compõe a Díretoría e fixação de

sf7us 'vencimentos.
. " ., '

'

5.0 - Eleí Q do Conselho Fiscal e seus suplentes para o, exer�fcio
� W�

, .

,

6.0 - c utros- aasuntoa (le interesse social.

M am-se ,à disposição dos senhores" aeíonístas os documentos a

que�s�. refer� o artigo 99, do decreto-lei n." 2627, de 26-9-1940.

Can�i�h8,s, 2 de março ,de 1976.
'

,

ARNO COURT HOFFMANN - Diretor Presidente
,,'

.'
,

Fotocópias?
Em,' apenas 10 segundbs, vo�;�O,!".OCÓ
�IAS, a. qualquer etín1.nto, .Jornals ou

I iVI'Os,; no.) C. A R,[' I O
,
O o R E .� 1ST R O

C I V I L de
�

REIOA C� 'CORTE, no edifício
FORUM desta cidade.

Fios Rendas -
1\ ..• � I>

Armarinhos ger�L,

'C Erlita

es'

Foi aprovado a implantação de três Centros Urbanos, do'
rt tipo A, em Florianópolis, Joinville e Blumenau, com investimentos

Jacira � ilia Paul Corrêa,' ,g[obais de 19 milhões e 793 mil cruzeiros, sendo 11 milhões e

Ofiéiel do R gilfro ,;_ ioil do '5 oi .'970
-

mil a serem financiados- pelo FAS/CEF e ,7 milhões 'e 980

Dietrito de ínheiros, Coíi.afca mil por conta do! Programa.
: de Ca_noinhal E.tado de Santa O Coordenador do Programa, Sr. Marcos Vluícíos Vil�ça,'
Catarioa, faz I ber que pretendem' informou também que o Progfama prevê para . Santa Catarrria
Qaiar: -um Jotal de 63 Centros, dos quais 3 nesta.primeira etsp.. , seguindo

se 22 aioda em 1976, -, 24 em 1977 e 1'4 em 1978, o custo global
do Programa será de 250. milhões de cruzeiros.

.

ontem
ro, com o nascimento de um

garotínho que recebeu o nome

de Adilson José.

Felicidades.

Despedida
Àcompanhedo de sua exma.

esp-osa, transferiu sua residênci�
para a Capital federal, o sr.

Donato MeUm, que por alguns
anos residiu entre nós tendo
sido comerciante,' secretário da
Prefeitura e da junta de alista
mento Militar, e. por fim tratava

de escritas comerciais. No Rio
montou um escritório à rua do
México.

'

Felicida,des

'Editais.

Noivàd,o
Com a gentil senhorita �rrani

filha dq sr. Osvaldo Duarte

Braga -e Rosa Matoso Braga,
contratou cesamento o jovem
Edmundo de Lima" todos resi
dentes em S. Fràncisco do Sul.'

Parabéns.
,

(Correio do Norte, de 23-9"'48 B.O 60)

<,

Registro Civil

LVES CARDOSO
A.

1

Ele, natura de Timb6zinho,
deite Diatrito naecido em 7 de
agosto de 1920 agricultor: solteiro,
domiciliado e Tequerlsal, deste
Dietrito, filho e Victalino' Alves
Cardolo e Juli Corrêa de Oliveira.

Ela; nalue I de Guerapueva,
Paraná, nasci a em 29 de' outubro
de 1930, do Ia ,Iolteira, domícilisda
em Tequaei al, filha de Idalina
Couêa. /,

"

de março de 1976.Pinheiros,

�

WALD� 'IRO FIDÊNCIO e

OTILIA ENDES DE SOUZA.

"Ele, oa nral de GaDoinhal. SC,
nsacido e 22 de outubro de 1932.
agriculto " iolteiro, domiciliado em

Pinheiro , deste Dietrito, filho de
Maria idêncio, tá f�lecida.

Ela, aturai de Vila Nova, SC,
nascíde em 29 de janeiro de 1925,
do lar, solteire, domiciliada ,em

Pinheiro , filha de Avelino Mendel
de Souzr 'e Carmelina Dominguel'
de Andjade, felecida.

Se alguém louber· de algum
impedim�nto, opoohtt-oi oa forma
da lei.

Pinheiro., 6 de março de' 1976.
,

SILVETE DARCI PAUL

Elcreveo�e JurameotBdB

No Departamento> de ,Veícul'os Usados
de Miguel Procopiak Comércio de
Veículos Ltda:, você" encontrará
para ponta entrega:

Ma ca

Fusca 1300
Vetantia
Opala 4 portas
Va,iant
Fuscão 1500
Fusca, 1300
Fusca 1300
Opala 4 por tas
Opala 4 portas
OPala -I pari

An
W7j
-1972
1974
1972
1972
1972
1968

" 1970
1971

" 1971

- ,

MIGUEL ROCOPIAK COM. DE VEíCUL � LTDi.
COB essionário DeBeral Motora do Brasil 8.\1.

,

Rua Major Vieira, 289 \

-:- Santa CatarinaCanoinhas
, !

Aprovado o programa
de ($US para

\

Santa Cata�ina
"

�"

� J
\.

O, Centros de Florianópolis, Joinville e Blumenau terão
atividades teatrais, cinema, exposições d� arte, teatro, assistência,
ao' menor cursos de profissionalização, ampaJo� a velhice, agêó�ia'
de empregos, expedição de

\ carteiraa ,'profissionais, agência previ':'
denciária, coordenação comunitária, educação sanUariá, consultório
de ,gine-cologi'à e pediatria, laboratório de coleta de materiais,
saneamento do meio ambiente, sssístêncíe odontológiéa, vacinação,
distribuição de leit@, e medicamentos, atividades expertos, cursos

de alfabetizaçÀo e preparaçãc de mão de obra, ensino pré-prímárto
e supletivo.

, , \
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FOTOCÓPIAS XE�OX
Serviço instantâneo e perfeito.

" In�tala�oderlilsslma •

PrQcure no erffr;ri; de' Derby C�rlo8
U1bm.u·, 0'., rraça Lauro Müller, 251
,CANOINHAS .:.... Santa Catarina
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20-03-76
N.o 1362
Ano XXIX

•

Notas Esparsas
o MM. Juiz de Direito, Osvaldo

Rogério de Oliveira, que prestava
servíços na comarca de Pinhal..
zínho, no extremo-oeste, vem de
ser promovido para a comarca
de Santa Cecilia, 2a. entrância.

x x X

A srta. LIGIA VOIG, agorà
residente em Curitiba e formada
em psicologia, encontra-se na

Europa, mais especialmente em

Genebra e Paris, em cursos de'
especialização.

x x x

Agora, no fim da época de
varaneio, vamos lembrar um fato
que ocorria em nossa cidade,
já há muitos anos. Naqueles
tempos POUCQ se falava e se fre

queótava as praias. Aqui, porém,
existiá um conhecido grupo, o

dos solteirões, todos, bom partido,
todos ainda de saudosa memória,
os irmãos Wiegando e Waldemiro
Olsen, Ernesto' Bíshop, Miguel
Procopiak e AI,vin Wagner, o

principe, como era conhecido.
No mês de fevereiro, após muita

aprontação, eles se mandavam,
para Cabeçudas, numa custosa

viajem de uma semana: Um dia
até Rio Negro e um dia de

descanso, outro até São Bento,
'também com descanso e outro
8 Joinville e dois dias de des
canso e outro mais até o destino.
Havia um pacto etitre eles, todos
bem fIIituadoSl, de só casarem

após os 40 e,DOS, somente cum

prido 'pelo sr, Ernesto Bíshop,
que faleceu em estado de solteiro.

x x x

O Vereador sr, NIVALDO
ROEDER, após muitos anos de

serviço na firma Zugman, deixou
�migavelmf'nte as suas funções
e agora se dedica a atividades

particulares.
x x x

O nosso amigo, Coronel Júlio
Dutra, agora reformado, está

prestando s.erviços na ELETRO
SUL, recém-transferíde para Flo

rianópolis, no setor de segurança.

x x X

Os comerciantes da. terra estão
em aprofundados estudes para a

criação do Clube dos l:oogista.
de nOSS8 cidade.

x x x

O Diretório Municipal da ARE
NA reuniu-se segunda-ft'ira últi
ma, nos prtmeíros estudos para

a sucessão municipal, cujo pleito
será em 15 denovembro próximo.

x x x

O sr, Hugo Peixoto, eonvídado,
esteve em

. Florianópolis, afim
de assumir, dentro em breve,
importante posto no governo do
dr. Antonio Carlos Konder Reis.

X X X

Ontem, dia de São José, a

data foi comemorada pela Es
quadrias São José. com festa,
entre dirigentes, funcionários e

operários, cem folga para todos.

x x. x

A Petrobrás, através de sua

subsidiária Petrobrás Interna
cional S. A. (BRASPETRO),
descobriu gás natural no segun
do poço perfurado no Deserto
Ocidental do Egito, situado a

250 km a sudoeste do Cairo.
.

Os da!iol obtidos .n05 testes
do poço estão sendo Inalisados
pela BRASPETRO, para definir
a economicidade da descoberta.

Enquanto aguarda a avaliaçAo
da ocorrência, a BRASPETRO
prepara-se para iniciar a perfu
ração de novo poço pioneiro.

X X x

ASlumiu 2.8 feira última o

novo gerente do Banco Sul Bra
sileiro, sr. Silvino Grutzmann,
substítuínde o sr. Mario Sprot
F.o, que foi promovido para a

agência de Joinville.

x x x

No próximo. número nova

coluoista social estará com vo

cês, 'estreando neste semanário.

x x x

Esteve em Caxias, Rio Grande
do Sul e Jundial- Silo Paulo, a

serviço da El!lquadrias São JOlé
Ltda., o jovem Lauro Bockor.

x x X

E na próxíma semaDa, sexta

ou sábado, dependendo ainda

de confirmação, vamos todos às,

ruas, caminhando juntos, afim
de reeepeícnermcs, condigna
mente, . o nOS80 Governador,
ANTONIO CARLOS KONDER
REIS, em sua' primeira visita

oficial ao nosso município' e.
quando, por certo, anuocíerâ
novas e importantes obras em

nossa área, principalmente o

tão' esperado asfalto na rodovia

CANOINHAS-MAFRA.

TABELIONATO PAULA S� CARVALHO

EDITA,L
En am-se em ciutório à Rua Vidal Ramos, edifício do Forum,

para lIerem prote OI, os seguintes titulos:

DP n.o 309-10- .

- vencto. 19.02.7' - valor Cr' 3.20,00 (tr�zentos e

vinte cruzeiros, emitida p omarel-Comércio de Máqumas R�gla Ltda . ._

c/HÉLIO DOS SANTOS. /'
Cheque D.o 027699 do Banc l!_raJiléiro de Descontos. S.A.-emi�sAo: .

16.01.1976 _ valbr Cr$ 1.510,01 (hum mi(_e quinhentos .cruzelros), emltido

p/FRANCISCO A. M. SILVA em fav,('de Nazme Haddad.

Título p/indicação n.o 8-24/0�261 - ve��to. 19.01.76 - valor,Gr'
793,10 (setecentos noventa

. r�s cruzelros), emitldo p/BESC.FINA,NCEIRA
S.A. c/LUIZ BUBA.

Por não sido possivel encontrar os referidos respontáveis,
pelo present s intlD:lo para no prazo de três (3) dias, a co�tar da

publicaç- e'ste jornal "Correio do Norte», virem pagar os menCionados

títulos ou darem as razões por que não o faz��, e, ao mesmo tempo, no

caso de não ser atendida esta intlmaçio. os notifiCO do competente protesto.

Canoinhas; 18 d� março de 1976.

PAULA 'S; OARVALHO - Oficial de Protestos .

daA n ive rS8 rie ntes
. Dia 20 - a srta. Clarice

SOfia Freiberger.. o jovem
Norberto Wachtel Filho.

Dia 21 - o sr. Ziegtried
Olsen; a srta, Maria de Lour
des Ferrarrsi .

Dia 22 - a viuva Ma,ia
Deuscetis Treoissni; os jovens:
Benedito, filho do sr. Benedito
Therézio Carvalho Neto, res.,
em Florianópolis; e Pedro
Ivo Seleme.

Dia 23 - os S'S.: 'Siloino
Batuta, e Dr. Moacir Budant,

Dia 24 .. os srs.: Rubens
Zacko e Teodoro Cordeiro;
Sandra Maria filha do sr.

Ao som da msrcb« nupcial
receberão ii benção do enlace
matrimonial, dia 20 às 17:30
horas na'Matriz Cristo Rei,
os jovens: ERASMO MAS
SANEIRO e EDENIR
LEONI VOOT.

Serão padrinhos dele no

Religioso: 'Niceto O. ruck e

Sra., Sinerio A. Massaneiro
e Sra., Lauro (Ioncatues e

Sra., Maurício Nascimento e

Sra. No civil: Emiliano A.
Seieme e Sra., Fábio Fuck e

Sra., Leopoldo Pereira e Ste.,
Ma,.cílio .\1. Ku,.oli e Sra.

Dela no Religioso: Werne,.
Vogt e Sra., Alvino J: Vogt
e sra., Hélio S. Oliveira e

Sra., Helmuht Prust e Sra.
No civil: Wigando Prust e
Sra., Reneau Bach e Sra.,
Ernesto Maye, e Sra., (Iuido
Fanzner '8 Madene Jahn, /!)r.
Reneau Cubas e Sra.

Ao ieoem par e familiares.
nossos votos de felicidades.

Também hoje, estarão se

unindo pelos laços do matri
mônio, a srta, URSULA
SCHEUER, filha do casal
Jacob (Cecilia) Scheuer, com
o jovem WANDERLEI DOS
SANTOS, filho do casal An
tonio Jsão tLouruu) Jacinto.
Aos nubentes e seus fami

liares, almejamos perenes
felicidades.

.

Documento
âo

nica qu oi extraviada sue Car
teira e Motorista (profissional)
de' n.') 78.962. A mesma fica
eclarada sem deito por ter

requerido 8 ,2.a via. 1 .
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COllposição e jmpressil:
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Rua Paula Pereira, 165
CAIUI.NIS - Santa Catarina

semana
Rubens Zacko.

Dia 25 • a sra. Hedoig,
esposa do sr. Carlos Ma,.z;
o sr. Felix Rudolf.

Dia 26 - o sr. Atsnso
Rohrbacher.

Aos aniuerssrisntes, nossos
parabéns. .'

AGRO-PECUÁRIA
CANOINHAS LTOA.

COOPERATIVA
DE

, Assembléia Geral Ordinária'
Edital de Convocação

De acordo com os Estatutos Sociais, ficam convceados os Senhores
Assoeiadoa da Cooperativa Agropecuária de Canoinhas Ltda., em pleno
gozo de seus direitos associais, para a Ass.mbléi Geral Ordinária a ser
realizada no dia 31-03-76, 'no Auditório do Grup Escolar João José de
Souza Cabral, sito à rua: Bario do Rio Branco, sta cidade de Canoinhas
(SC}, às 7 horas em Prime' ConToeação C O mfnimo de 2/3 de seua
associados, às 8 horas em Se nda ConTO o eom o mfnino da metade
e mais u� de seus associados, s 9 horas Terceira e Última ConToca�
com a presença de no mfnim 10 de U8 associados, no qual havendo
número legal será discutida a guin .

ORDE DO DIA
1.a - Apresentação, di

.

ssio e julgamento do Balanço Geral, e
demais documentos de 1974/19 • arecer do Conselho Fiscal e Relatório
���M�

.

2.· - Eleição �o
3.· - Reconsider. r a

reioluç�tomada
nas Assembléias Gerais

Extraordinárias realizada nos dias 02-1 ·75 e 16-01.76.

4.a - Autoriza a Cooperativa contrair EGr das produções
entregues a mesma, ,orrespondente a �fr8 de 1975/1976, através da
agência do Banco do Brasil S/A de fJaDoinhas.

5.· - ASlluntos Gerais.

.

Canoinhas, �5 de março de 1976.
,

Para efeito de cálculo de quorum para inltalação da Aasembléia
esta Cooperativa tem .&95 essocíados. .

\
,

MOISÉS DAMASO - Presidente
'

Noyo • modera0 sistema Japonês Mashu. 230
loa 'aola Pereira, 375 (ao lallo Loteria Isportlvl) • Cal.iubal

I ndústria e Comércio
Quo Friedrich S/A ,- ICQFRISA

c. o. C. J�1. f'. 83.188.'r97/000J-20

Assembléia Geral Ordinária

CONVO.CAÇÃO
Na conformidade do artigo 15.°, Capítulo IV .dos E.statutos

Sociais, ficam eonvoeados os senhores .acionistas p!ua reunindo-se
em Assembléia Geral Ordinária, no dia ,24 de abril próximo, às
16 horas DOS- escritórioa da sociedade à rua Princesa Izabel 574,
em Canoinhas (SC), para deliberarem o seguinte

O fi O E M O O ri I A:'
].0) Leitura, @xame, discussão e deliberação sobre o Ba

lanço Geral, Conta de Lucres e Perdas, contas da Diretoria e

parecer do Conselho Fiscal, relativos 80 exercido socíal encerrado
em 31 de dezembro .de� 197:;

2.0} Eleição dos membros efetivoI e suplentes do Conselho
Fiscal, para o a�o, social de 1976;

.

3.°) Outros assuntos de. interesse geral piara a sociedade.

NOTA: Acham-ae 8 disposição dos senhores acionistas, nos escri
tórios da sociedade, os papéis de que trata à artigo 99 do
Decreto-Lei n.o. 2.627 de 26. de setembro de 1940.

Canotnhes,: 08 de março de 1976.

IZABEL KOHLER FRIEDRICH Diretor Preaidente

Civil - EDITALRegistro
Jacira Emilia Paol Corrêa,

Oficia'! de Registro Civil do 5 o

Di.trito de Pinheiral, eom�rca
de Cauoiu ',tado de Sauta
Catarina. faz laber

.

preteudelil
cal8r:

JOÃO MA RIA CAfi._Q6S
MATILDE SAL'?:ADOR..

/.'__

Ele. l!atorab-de Tamaodoá, de.te
Di.trito�cido em 20 de iouho
de 195-(' l&!irVeute, solteiro. domi·
ciliado em'Campo dOI Poutel, el.lt.
Diltrito, filho de Salvador Cardoso
e Otília ealtro dOI Sauta.:

Ela, oatural de Três Barrai,
se. oalcida em 1.0 de abril de
1958. do lar. IGlteira, domiciliada
elO Campo do!,.poDtel,fil1rããeJõãõ·
Sal,.adOl"'..Filho III Maria Euclide.
Salndor.

Se algo13I1l' loubel' d. algum
imíJ imento, oponha-o Da forma
da lei.

Piuheirol, 1 �e marco de 1976.

SILVETE DARCI PAUL
E,ereveute JUl'ameutada

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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N otíc i es de
Distribuição, de Livros

Em aditamento • distribuição, em

Mafra dia 4 do corrente, de 27 mil livros
dtdátícoa destinados ,às escolas isoladas
estaduais, muoicipais 6 bíblíotecas públicas
d,os municípios de São Bento do Sul, Rio
Negrinho, Mafra, Canoinhas, Iríneópclís,
Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva
e Itaiópolis, a Coordenadoria Local de

Educação, solenemente procedeu aos se- ,

nhores professores .� 'entrega de 2.,000
-,

destinados às escolas; Um total de ,500
mil livros seri9 distribuido8 em todo o

d .
Escrevell :

esta o de Santa Catarina gratuitamen,te. Bemeraldiao II, Almeida
Prova cristalina da, disppsição do Governo
CatarineDse para com seus' eoestaduanos, Isto confirma e reafirma
o· já vitorioso Slogan de que: «GOVERNAR É ENCURTAR DIS
TANCIAS», algum Governo anterior jà 'procedeu assim? O povo
que julgue...

'

Um' milagre
,

. \ 'uai mn8g�e em' Londrina? Há dóis anos, Ben�dito Daniel,
operário, residente no Jardim Bandeirantes, em Londrina, não
falava uma única palavra. Domingo circunstânciss especiais fize
ram com que ele' deixasse o silêncio de lado. As 18 horas e 30
m ele acendeu uma vela para rezar, como fazia todos 011 dias
perto da hora da Ave-Maria, a Nossa Senhôra' Aparecida. As.

cJ:lar:n8s, num momento de' descuido, atingiram as cortinas
a � .-'

'

queimaram perte das paredes próximas BO improvisado altar e

quebraram os vitrôs. Vendo que o fogo se espalhavá -rapidamente
Benedito '!Iaiu gritando e, pediu socorro aos espantados víztnhoa.
�s im�ge.ns d� �anta, não foram atingidas. (Entrelinhas)

Três 'Secretários em Papanduva
Com' roteiro antecipado por 24 horas. estiveram em Pa

panduva dia 09 do corrente os senhores Secretários: Dr. Hélio
Anjos Hcrtiz, (da Saude, Oro João, VaIv:te Peganele, Secretário do
Oeste, Dr. Flávio de Almeíde Coelho, Presidente da DICESC. A
luzida caravana percorreu. os municíplos de: Porto União, Iríneô
polis, Canoínhss, Três Barras, Major Vieira, Monte Castelo,
�APANDUVA, Itai6polis e Mafra. Os ilustres homens públicos
vieram ver «io-loco» 88 'neceesídades de cada municipio e levar
80 'Exmo. Sr. Governador' a8 reivindicações a eles apresentadas.
Nosso munícípío, dentre outras, deu prioridade a três. que' são:
Inauguração do 'Hospital, já pronto. 2:° - Asfaltamf:'nto da BR-116
até o centro da cidadê e B instalação da Central Telefônica, já
que .0 terreno foi doado ,há mais de um ano pela Prefeitura.
Certeza ternos ,de que, os senhores representantes do nosso

Governador, tudo farão para que nOSS8S reivindicações sejam
8tendidas�

Exército confirma prisões ,\

,.. RECIFE (AJB-GP) - ,Em Dota. oftcíel distribui da à im-
prensa,"'9 Comando do Quarto Exército, confirmou as noticias da
prisão de «algumas pessoas», que estariam envolvidas em etlví
dades subversivas no Estado de Pernambuco. O comunicado, de

.' J)oucas linhas, não informa o número e nem a ideotidade dos

de€�dos. :f: o seguínte o teor na nota oficial dtstrtbuída pela
QUlDta Seção do IV Exército: «A fim de apurar atividades sub
versivas ,na área do E�tado' de Pernambuco, o Comando do

Q��rto Exército, determinou a abertura de inquérito policial
mIlitar para, com base na Lei de Segurança Nacional, investigar
tais atividades. Tendo, inicio es citadas invéstigações foram
detidas algumas pessoau. (Gazeta do Povo)

., , .

Mobralteca dias 26, 27 e 28
, Confirmado a presença do grande caminhão qu'e vem

trazendo' todas as novidades que o Mobraltecà apresenterá em

n08sa cidade, nos dias acims mencionados. Será três dias de festa

para. toda a comunidade e uma deferência 'toda especial, pois no

Brastl todo só ,existem 3 Caminhões com tal meio de comunicação.
rortanto, não percam de passar horas de laser áo mesmo tempo
de novos conhecimentos para aprimorar a, vosso conhe'CÍmento
pessoal sobre tudo o que é de bom e agradável.

"

Deputado Bertoli atuante
o deputado Mosclr Bertoli, que neste munidplo recebeu'

poucos votos na eleição que o elegeu, mesmo assim, tem se desta

�ado ,de uma man�ir8 louvável na sua atuação polida e atenci08a
no tocante a08 pedidos a ele encaminhados na

.

capital Catarinense.
�otamos que, no mínimo tempo possível o ilustre homem público
responde todo o questionário a ele remetido para inforD:)sção.
Também, solicita 9. atenção para o andamento da petição pedida
seja de que natureza for, o pedido nlo fica na gave�a f,!le vai
«encurtando distânci&8» na sua tramitação.

•

Cuidado! ele estava na fila
O cINFORME JB»,. do Jornal do Brasil, trouxe, esta

PAPANDUVA
semana, 8 seguinte noticia: «Num posto do INPS do Rio" são

16h45m. Suado, atrás do balcão, diante de uma bela, fila., _o fun
cionário tira a tabuleta de «Fechado.» de uma gaveta, crava-a

no mármore e vira as costas. E nós aqui? ._ pergunta' um cidadão

magro na fila. - Só amanhã, distinto. Hoje fechou. - Faltam
15 minutos. - Fechou. - Mas devia fechar às cinco da tarde.

, _ Abre amanhã. - Mas como o senhor fecha, antes da hora;
- Aqui é assim, volte amaohã SE' quiser. - Mas eu pago, não

tenho tempo. - Nem eu. - Olhe, o senhor pode chamar o seu

chefe. - Não adianta, a órdem é dele. Então chame-o. Vem
o chefe. :-- Porque o senhor fecha antes da hora? - Porque
quem manda aqui sou eu. - Mandava. _;_ Abra o guichê. - O

que é isso? - É isso, acrescentou o cidadão mostrando uma

carteirinha, Nela, lia-se: REINHOLD STEPHANES.:f: o presidente
do INPS». (Entrelinhas)

Passarela da Sociedade
I

.

Uma úníce data natalícla r"lgf!ltra a coluna, realmente de

gr�nde significado, é que a NALÚ, filha deste colunista estará

completando dia 28 do corrente, 3 aninhos. Que a paz, saúde 'e
felicidade venha como sempre por graça e bondade do Senhor,
para a verdadeira alegria no lar.

r'

Fazemos sempre a me,lhor oferta em' veículos
novos FORO usados, de qualq'uer marca.

Disponibili da semana:

Mave1ick cupê lux no Ig't4 � branco nevesca
Rural 4x4 ano 72 - u1 e branca -

f'ord F. 100 ano 67.. fI!.�e
" .,..-"

Cor�el Seda" táxi ano lIX "verm�tho cadmiun
Varzante ano 1973 II

branc�aJtfsR..ural tração 4 rodas'ano 7--' /" azul e branco
f'�rd ,LTD an_o 74 - azu<rrea metálico e areia

. pzckllup _twçao na/,4/'odas cf ,<lo azul .,1

Adgu�ia seú veic�lo usadp/Clom a mlnima 'elltrilda. '

.

'Velculos 'i�'ijir(meBte revisad�s" de boa �r8cedência, .

aos me .hdres, preços· da reglilo., ,
"

,

Um por semana'

PAGAR - O imposto que 8 gente paga, paga o progresso
que a gente vê.

Sindicato Rural
de (anoinhas

Edital
Pelo presen edital ficam eonvoeados todos os associados

quites deste Sindicato ral de Caóoin-ha8, Santa Catarina, para
e Assembléís Geral Ord ária a realizar-se na Sede Paroquial,
sita a Rua Frei Menandro amps, nesta éidade, no dia 4 de abril
de 1976, ,às 8,0 horas em Pr e'ifa Convocação, afim de deliberar
a seguinte, ORDEM DO DI':

.

. 1

Prestação de
. Contas retere te ao exercícío de 1975, coai a

apresentação e votaqlo do Relatório d&s Atividades do
Sindicato Rural d'f! ,anoblhas, refe�ente o mesmo exercício.

b) •. Apreciacão, di!!CU,,6o e votaçã� do' Balanço Financeiro,
a�la�ço PS,tri��i81 e Demonstr�tivo da Aplicação da Cou-:
tríbuíção Síndícâl Arrecadsds. _'.

c) - Díscução e . provação .por escrutineo secreto, da Proposta
Orçamentá a para o exercícío de 1977.

.

d) - Outro!

a) -

e) - Caeo ão haja número legal em Primeira Convocação,
pro aer-se-á li 1,lma. Segunda C,ollvócaçio, uma hora
ap s, com qualquer número de membros presentes.

�,

Cano�llhas, 23 de fevereiro de 1976

EWALDO ZIPPERER Pres.dente

I BASILIO HUMEHHUK· & (IA. LIDA.

I· Revendedor FORD I

Visi!��l,1os em, compro�isso,' �m nossa loja à'.
�ua. V·, �l _I,l�mos, 203 - Fones 343 e 145;

REGISTRO

Edi
NEREIDA C CÔRTE, Oficial

.

do Registro Ci� 1 do 1.0 Disteito
de Cenoinhes, Santa Catarina,
faz laber que P etendem calar-Ié;

CLAUDIO OSHIJI FUJITA
e ULIA�E N PPEL, blalileirol,
solteiroe, domi iliadol e resideotel
oelt,a cidade; le, têcnico agrícola,
uaecido em Adamantioa" São
Paulo aCI 1 de maio de 1955,
filho dá Hito hi Fujita e Turuko
Sato Fuiite, la, auxilisr de ei
crit6rio oalci· a em Trê. Banal
aOI 17 de fav reire de ] 958. filha
de Leomae eppel e Eatacia
Schienl Nepp 1.

MARIO S ASilA0 LEITE
• DARCI D OLIVEIRA, bra
Iilairo., solteir I, domiciliado. e

relideota. Delta cidade. Ele lavra-

dor, nescido e Canoínhee ao�,
15 da fevereiro de 1950, filho de
CUlt6dio Leite Joseía da Silva
Leite. Ela, do' lá r, . Dalcida em

Cenoinhae aOI 22 de dezemhro
de 1957, filha e Pedro Adauto
de

.

Oliveira e igoelioa Rodri
goe. de Oliveir .

JOAO ( MAR A .BONETA e

INGRID MOR CH,' bralileirol,
solteiroe, domicil a'dol e relideDtel'
Deita cidade. EI pedreiro, naaci
do em Toldo d Cima moo. de
Major Vieira a I 2 de abril de
1954, filho de eanciaoo Boneta
e Amalia Rele de. Eis, do lar,
nascide em Ca oinhae aOI 3 de
ahril de 1958, filha, de Aliro,
Monch e Gertro Zimath Monch.

li'RANCISCO GONÇALVES
PADILHA' e ENEDITA RO
SELI AGOSTI�HO,' brasileiro.,
lolteirol, domiciliadol e re.idente.
oelta cidade. EI operário, uascido
em Lsgeado mo . dá São Mateua
do Snl Pr. 8011 28 de março de
1951, filbo de H milton Gooçalvel
Padilha e Cat rina Soares, Ela,
do lar, nssclde em Porto Amuo.
oal Pr, aOI. 5 e agosto de 1950,
filha de Eliza gOl tinha.

ARILDO ,NTO e MARIA
LEON I HEL EN DA. SILVA,
braeileieoe, lO teiros, domiciliadoa
e residéntes oelta cidade: Ele,
operâeio, D!lIC do .em Porto Uoião
oelte E,tad� aOI 13 de fevereiro
de 1952, fiI o de João Maria
PiDto e de air PedHha Pioto.
Ela, do lar, aacids, em Coritiba-

"
DOI: aOI 21 d ooveoJ.bro de 1952,
filha de.. Lao eliDo Matol da Silva
e Natalia H lzen da Silva.

JOAO R EU ,dE LIMA e

JUDITH LVES DA SILVA,
bralileirol, I lteirol, domiciliadol

I e relideotel oelta cidade.. Ele
pedreiro, oalc d"l em Curitiba aOI

15 de iuobo de 1954. filho de
Nat"lio de U ma e Bela.ir de
Lima. Ela, d lar, uBlcida em

Ahelardo Luz OI 4 de oovembro
de 1957, filh" de Argemiro Alvel
da Silva e Antooia Ferreira da
Silva.

.

CaDoinha.: 17 de março/1976
,

.

NEREIDA C. CÔRTE
Ofiçial do Regiltro Civil

VENDE·SE LOTES
'Vende-.e ótimo•

600 m2, .ituado8

Jardim .E.pera �.

zinha,
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� IMPRES�ORA OURO �VERDE - tra�i�ão. e qualidade ..�
iH

A melhor impressão da cidade - preços justos. .ni

�:�'I E agora. para o reinício
I

das aulas. grande sortimento ..jy::;..
'

�I de material escolar. a preços compensadores ffi

iIi· .

.

l· Ir
� lmpressora Ou�o· Verde �
·ll_ - servimos bem para servir sempre -, . 'j'
�_. ..,j·AI

..
:: -:--------: : -::.....•....::�

Afirmando que o objetivo " Segurança dos Estados. Re

nacional supremo, é a traiis- 'feriu-se aos efeitos benéficos

formação do ���sil em um que advieram da Revolução
país desenvolvido, <cem uma 'de 1964, disse que a mesma
filosofia de vida em que" a opera reformas 'de profun
democracia não seja uma dídade, que os derrotistas

simples imagem de retórica tentam negar eu obscurecer,
política e sim uma afirmação mas os fatos vão demons

plena de tranqüilidade indi- trando, acima do vácuo das

vídual, de independência palavras, que o país avança

econômica e de bem-estar .

e progride, muda e evolui,
social», o Ministro da Justiça; avulta no quadro continental
Armando Falcao, abriu em e começa, de modo efetivo,
Brasília a Conferência Na- 'a prestigiar-se no quadro
cíonal dos Secretários de mundial. Mereceu destaque

especial' no discurso de Fal
cão, a questão da segurança
interna, afirmando o Ministro

que, «enquanto outros países
não podem garantir a ordem
e evitar b pior, nós travamos

,

e estamos vencendo valorosa-
. mente a luta contra, a sub

versão», onde, prosseguindo,
destacou o «oportuno enga
jamento das Forças Armadas
na luta da democracía contra

o comunismo», alertando en

tretanto, não estar o inimigo
«definiUvamente liquidado •.
As suas bases deitam raízes
lá fora 'e a presença deles
é um sinal de inquietação
constante no mundo ínteíro>.

Finalizando' suas palavras, o

Ministro da Justiça, agrade
ceu a presença de todos os

Secretários de' Segurança, -,

que pre,stigiaram na Capital
Federal, a Conferência Na

cional a .eles dedicada.

Falcão
•

perigo

alerta "contra

da

o telefone quevocê ·..e
..

quer�mprar custa apena� 3�3 "

crqzelrosmensais,mas so ate
o dia31demarço. Co';;�re agora o s�u telefone. A TELESC vai manter

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

março. Aproveite.
Procure os escritórios da TE LESe ou

as agências do SESC.

*. , M'1Aistério dasCon1unicaç6es
TELESC/telecomunicaçoes de santa catarina S/Q

,

Subsidiária da TeIebrás ri'
.

\,

\

subversão

I Neste (mês

Ode m rcO
•

oferece . pelo,

[melhor pre�o
da pr ca:,

Refrige adores Na luz

GE, -,

.

Prosd
'

cimo e EBra emp.

Conj ntos

liestofad s com

Máquin s de

ACostura Elgin
)

DEM lAR
RDa VidaI ,amos, 906

Fone t 8 5

Canoiebas
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c. A.lndustrial
Mesmo desacreditada por

muitos, a equipe do Clube
Atlético Industrtal, surpreendeu
a ,�odos ao vencer a decislo do
Campe'onato do Interior, realio::'
zada no, último domingo, no

'Municipal, frente ao Botafogo,
que era apontado como fàv�rito
da partida.

,

MuitQ amor
.

a camJsa, um

admirável espirito de luta e

bom pr.eparo fisico, fizeram com

que os 11 do Industrial dispu
taasem . de igual para igual à
•eDeacional decisão frente ao

exéelente quadro alvi-negro de
FeUpe Schmidt.

'

.

Apesar de n'lo contar com a

presenç'a do seu artilheiro Gil-
berto, que fora expulse DO jogo
.anterter, o IndustriAl tinha
CldivaL numa grande tarde e

aos 35 minutos vinha a abrir a

contagem, aproveitando uma bo
la soltãda pelo arqueiro ,ZezAo.

Mas o Industrial ainda come

morava seu tento e �2 míuutos
após,

.

sofria o empate, marcado
por Jorge, 'em jogada idêntica
80 gol Iridus. Termh;lou 8ssiQl a
La fase, com um gol par.a c�da.
Na fase fins I, ci, B,otafogo

passou a frente do marcador,
10go aos 2 minutes, depois- de
uma confusão na área adversá- ,

ria, a bela bateu na trave e

sobrou,para Bode, que fez 2 a 1.
\

o tempo' passava, e o Botafo
go, que ,tinha no seu goleiro a

maior figura da � rtida, manti
nha a, vantagem, a�é. que a08

33 minutos" outra v�z o -baixi
nho Cidivál, depois' 48 UlQa
ótima trama dos at.acantes do

I Industrial, fez estremecer a

..

Encerrou assim o tempo re

gu!amentar, cOJO emp'ate de 2
a 2. Houve mais 20 de prorro

. gaçlo e'o placar nlo mudou.

Após o Troféu «Hercfljo Pe
reiru, passou a ser disputado
'em penalidades.

Na primeira série, de 5 co

br�nças" houve empate de 4 a 4 .

Na segunda série, de 3 peoa
Iídades, foi mais feliz 'a equipe
do Industrial, que venceu por
3 a 2.

,

"

E de se louvar a disciplina
em campo. de ambas as partea,
o que v,io a receber os maiores

elogioa 'dol espectadores.
Também coroado de êxito O

trabalho do técnico sr. Angelo
Cavalio, no preparo técnico e

psicológico da equipe.
De parebéns toda a massa

torcedora do Industrial, que
acompanhou toda a jornad8',
'e domingo com SU8S bandeiras',
bonés e batucedas,

1
com muito

entusiasmo comemorou a gran
ite vitória.
Parábéns aos jogadores e

'dirigentes do Clube Atlético
Industrial" pela ecoquísta do
Título de campeões do 1.. Cam
peonato do Interior, promovido
pela Liga ESI>ortiva Canoinhense
DO ano de seu Jubileu de Prata.

Enfim, cumprimentemos 80 va

-Icreso esquadria do Botatogo,
de Felipe Schmidt, pela bela

São Bernardo ,venceu em \
\ Rio

Os eomandades por Nabir,
jogando domingo pauado no

E!ltádio «Luiz Bernardo Oísen>,
em Rio Negrinho, conquistaram
mais, um. bonita vitória, nAo
só pa..-a 8U.S cores, mas também
para o futebol caooinhense, uma
vez que 00 último f'ncon,tro
entre as duas cidades,' houve
vitória do Iplraoga ·frelite ao

Botafogo, por 4 aI.'

CARLOS BOCKOR
-----------�---------- ----------�-----------

'\

campanha realizada no decorrer
de' todo o campeonato, que os

le,vou a� título de vice-campões.

Outros defalhes
O Industrial jogou e venceu

com: Hélio; Pedro (José Augus
to), Lidio,.Roberto e Osní: Joio,
(Carlos Alberto) e Brito; Cidival,
Rogério, Denis 8 Dailtorã.

O Botafogo formou com:

Zezão; Nardo, Altair, FI'vio e

Maia; Ademir e CIZO; Zito (Da
oipl) Bode, Reginaldo e Jorge
(Valdir).

. Renda: Cr$, •.230,00'
-,

Arbitregem 'muito, boa de
Alceu Mülbratz, auxiliado por

"-

Campeão �o r Campeonato �o: ,Interior
grande torcida Indu'í presente
no Ditlo, marcando o tento de
empate, com um violento, chute
de eequerda,· s.em ,defesa para
o grandt! arqueiro elvi-negro.

Negrinho: 1 a O
o jogo foi ba,stente movímen

tado, de bom 'nivel técnico e

lagradou- o pequeno público qu�
comp'areceu ao E9tádio.

O',úni'co tento da partida foi
assinalado por Preguiça, aos 24
minutos da fase final.

'

Venceu o Sio Bernardo com:

Kalempe; Lisboa (Romário},
Grinaldo, Borges e Mário;

, J

Branquela e Ingo; Vilinhó (Pre
guiçal•. Mério Cesor (Tião),
Paulinho e' Celsio (Ohê).
O Ipiranga:, Na�don; Orestes,

Deoeléeío, Miguel e Toninha;
VandprIei e Ureio;' Juarez (PI�
dre], Ratinho, DIogo (Nivaldo)
e Mutilo.

A renda foi \ de apena.
Cr$ 400,00.

Quatro campeões defrontam-se
amanhã, \ em Marcílio Dias

'O grande programa esportivo
par. amanhi, sem dúvida, será
em MarcUio Dias,' no Estádio
«Wiegando Olsf!n», onde estarAo
�m ca�po 4 campeões do 800,
IiUma sensacional promaçlo d.
Sociedade Esportiva e Recreati
va Sio Bernard'o, com a �ntrega
de troféus e faixas, ao tri-

'-...campeão da Liga Esportiva
Canc:dnbeose.

"

/"_
Na preliminar, pelas 13,30

boras, 9S Aspiraptes do Slo Ber
nardo estarAo 'recependo' -das
iDios dOI campeões do Int!i!rior,
o Industriei, ali, faixai de cam:
peõ.. do Campeonato Regional
de Aspirantes de 1975.

'

E, àa \6 boraa, o jogio entre
Sio Bernardo e Sociedade
Esportiva e Recreativa· Tigre,
tri-campeão Amador da LIga
Joinvillense, também com en

trega de troféu e f••�••.

'Equipe do São Be'rÍlardo que receber
1,._

amanhã as faixas de tri-campeão

Joio Maria Guimarães e Lauro
Dobrochínskí.
Para chegar 8 conquista do

Campeonato, o Industrial realt
zou 13 jogO!!. Venceu 8, perdeu
2 e empatou 3: Marcou 47 e

sofreu 13. Saldo posítívo: 34 gols.'
Artilheiro, do CaJDpeonato:

Reglnaldo, do Botafàgo, eora-.

27 gols.,
Cla•• ificaçAo final:

1.0 - Clube Atlético Industrial,
do Bairro Industrial

2.° - Bo�efogo, deFel;ipeSchmidt·
3.° - UDlDo, de Taunay ,

4.° - Cruzeiro; de Rio da Areia.
\ .

Participaram 32 equipes. E
\

de se destacar também, que
Botafogo e Industrial iniciaram
.o campeonato na Chave Grimal
do Furtado, jogaram eDtre si
duas vezes e vo'ltaram a .e

enfrentar novamente na final.

Depois D festa
Após o término do glorioao

jogo, os atletas, dirjgeD�es e

torcedores do Industrial, reali
zaram um jantar de confrater
nizaçio, com u.a suculenta
churrescada, na 'sede campestre
do sr. Odilon Pazda, onde com
pareceram' 180 pessoas, custando
aproxilaadamente Cr$ 4.000,00
aos cofres do, Clube Atlético

. l'ndustrial.

União 3Cruzeiro4 x
Pela decisão da terceira e do pênalti, marcou para o

quarta posição do Campeonato' Cruzeiro, sendo que na faae
dO Interior, jogaram da preli-'" ,final, Osní, aos 2 minutos, co
minar de Botefogo e Industrial, brando falta, assinalou o terceiro.
lIs,;equtpes do Cruzeiro, de' Rio OS �QU:AÍ)R'OS,:

.

da Areia e União, de Taunay, '",,'

com vitÓria do União ,por 4 a 3: � UNIÃO: Ricardo; Darci, Duca,
.

Lagarto e Antonio; . Pedro e

!darcou para o União: J�lo, Zínho; Ide, Juarez. JangQ (Jair)
no primeiro minuto de jogo; e João..

.

Ide, cobrando f.Ua aos 16 mi": CRUZEU�,O: Osmar (Af�DSQ);nutos da 1.a faae,' na fase final,
'

Rodolfo. Lolo, Er8ncisco e Mil-
novamente Joio, marcou' aos 15

ton; Leomar e, O.ni; Zeno;
minutol e Zinho, ao. 40, fez G. Postol, Roberto e, Jó.nes.
gol d. vitória. -,

. I

Arbitragem foi de Joio Maria;
Rob�ito, 80S 7 �inutoa, e aOI auxiliado por Alceu Mülbratz e

13'1, do priD!l�irO tempo, cobrsn- Lauro Dobrochinsk�.

Quadrangular em Salto da Agu,a, Verde'
A· equipe do Pdmavera,' do do Telea, Estrela Azu,l, Carazi

Salto da Agua Verde, programou nho, de Rio do Tigre e a equipe
para a tard,e de amanbA, em da cala, o Prímavera.
sua praça de esportes, um qua-· O inicio ser" às 14 boras, e

drengular com
.

a participação·
. todos estão convidado••

I.

Pariic,ip� do .1:. Campeonato
Catarinense 'de Rallye

Primeira etapa ,dia 27 d. março/78

InforQla�õ�s na sede ,do Rallye Clube :de
Flqrian9Poli•• RCF • Rua Jer&nimo Cpelho n. 359

conj. 44 • fone 22.4959 - diariamente das 13 às 17 hora.
.,
\
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