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ANO XXIX

A �ossa cidade se engalana
hoje lafim de prestar as mais

justas homenagens ao Exmo.
Sr. Governador do Estado, dr.
AN:rONIO CARLOS KONDER
REIS e 'sua ilustre comitiva.

O Chefe do Poder Executi

vo, desembarca pelas 8,30 no

.aeroporto- de Três Barras,
rumando em seguida para a

nossa cidade, devendo aqui
chegar às 9 horas, quando
será recepcionado em frente
a Prefeitura Municipal.
Esta é a primeira visita de

S. Excia. ao município de Ca
noínhas, devendo inaugurar o
sistema de abastecimento de'

água da cidade e anunciar
outras obras, entre elas, a

mais importante,reivindicação
antiga e justa de todos, a

assinatura de editais de con

corrência para o asfaltamento
da rodovia Canoinhas-Mafra.

O serviço de abastecimento
de água, importante melhoria,
ao nosso povo, já servindo a

população, preservando a nos

sa saúde, principalmente .a

infantil, é uma grande con

quista e a devemos, é mister

que se diga e afirme, ao Go
verno da Revolução,

-

senão

vejamos: o assunto foi pri
meiramente equacionado pelo
saudoso Prefeito 'sr. Benedito
Therézio de Carvalho Junior,
na década de 50, com o pro
jeto respectivo, a cargo
da firma Saturnino de Brito,
projeto este enviado a Flo
rianópolis e lá perdido em

uma das Secretarias do Go
verno, nada mais se falando
no assunto.

No destacado governo de
Therézio Netto na Prefeitura,
voltou-se novamente ao pro
blema, com o Deputado de,

então, AroIdo .Oarvalho, con

seguindo recursos na área
federal que possibilitou um

projeto de viabilidade eco

nômica do empreendimento,
seguida de convênio com a

Fundação Especial de Saúde
Pública, órgão federal que
cuidava da matéria, com se
de em Florianópolis. Mediante
o convênio, Therézio iniciou
a tarefa, primeiro, comprando
e pagando o imóvel destinado
à estação de tratamento, da

-
-

, 11:30 hs - Audiência com a Associação Industrial e Comer
cial de Canoinhas (Clube Canoínhense);

,
"

12:00 hs » Entrega da Licitação da Pavimentação Asfáltica
do trecho Canoinhas a Mafra (54 km.) BR-280

(Clube Canoinhense);

Almoço no Clube Canoinhenae (Lista de adesão);12:30 hs

14:00 hs Deslocamento para Três Barras.

WIEG,ANDO OLSEN

DR. .MdRCOS JOSÉ OLSEN
Diretor-Pre.ridenie

S/A - 50

DORCEL HEl\RIQUE PIZZdTTO 'IVice-Pruiáe_nl_e ---'r
A data de ontem, simboliza um marco memorável de

muita luta e trabalho.

Em data de 25 de março de 1,926 há exatamente 50

anos atrás. surgia na pequena localidade �e Marcillo D�a.6,
hoje distrito de Canoinhas, um empreendtmento qu� .vIrla
a se constituir num dos maiores complexos Industzíaís de

nossa região. Fruto de perseverança e do. idealismo de um

homem simples dotado de uma personalIdade marcante e

de um espírito de luta realmente digno de menção:
BERNAR.DO OLSEN, um pioneiro.

Através dos tempos, aquela Iniciativa pontilhada �e
trabalho e de ideologia tndustríâl, foi se robustecendo e hOJe,
se caracteriza em um autêntico orgulho para nossa regiao.

Ao depois do desaparecimento do pioneiro Bernardo

Olsen, leu filho WIEGANDO continuou a lutar com? mes

mo empenho, e a firma continuou em franca a8ce�sao.
Até que, 'no dia 17 de julho de 1972, eumpríndo-ee a

lei que nos rege à todos, veio II falecer o contlD�ador.
Hoje com o mesmo empenho e Idealismo que pautou

os atos de' seus antecesaores, o jovem Dr. MARCOS JOSÉ

OLSBN, filho de Wiegando Olsen, na condição de Presidente

da Empresa tem dado sobejas provas de que o fruto não

, cal jamais longe da árvore.

A atual Diretoria, está assim composta:

Dlretor-Presidlmte: Dr. Marcos -Josê Olsen

Vice-Presidente: Dorcel Henrique Pizzatto

Diretor-Comercial: Herbert Ritzmann
Diretor-Industrial: Frederico Kohler.

Trabalham atualmente, entre funcionários e empr�ga
dos, 300 pessoas, regtstrandc-se um dos mais altos índíees

anos de

em nossa cidade, a

importantes 'obras

viuva IzabeI'Bompeixe Budant
no Rio Canoinhas, no Bairro
Campo daAgua Verde, depois
também comprou e pagou o

imóvel destinado ao reserva

tório enterrado, adquirido das
Irmãs 'do Colégio Sagrado
Coração de Jesus, na Rua
São José.

No governo de Alcides Sehu
macher, 'as obras tiveram seu

prosseguimento com a cons

trução do reservatório ele
vado, no Bairro do Alto das

Palmeiras, e convênio agora
com a CASAN que se encar
regou da conclusão dos ser

viços, já atendendo a popula
ção desde o ano passado.
Como dissemos, é de ressaltar-,
se, contudo, que foi no governo
de Konder Heis, que os

trabalhos de construção foram
acelerados e afinal concluidos.

Certa, então, a afirmativa
de que a grande eonquísta
do nosso povo foi um feito,
dos mais importantes, da Re
volução Brasileira.

,
Muito obrigado, Senhor
Governador.

trabalho e' progresso

FREDERiCO KOHLER
Dlrefor-In'áu,fir,'iú

09:00 hs Chegada na Praça Lauro Müller e recepção na

Prefeitura Municipal;
09:30 hs - Reunião com o Diretório, Bancada da Arena, Li

deranças da Arena Jovem, Arena Trabalhista e

Arena Feminina;
10:30 hs - Inauguração do Sistema de Abastecimento de

Agua da Cidade - CASAN - (Bairro da Agua Verde);

QERBERT RTTZ.MdhN
Direior-Comercial

de faturamento por empregado da região.
AOI mesmos, é p,restada a maís perfeita assistência

médica e dentária, além de se proporcionar notório incre- '

mento à prática do esporte, na parte recreativa.

Num crescendo constante, a Empresa ampliou sem

pre suas atividades e já conta com 08 seguintes empreen
dimentos: Importadora Comercial Olsen SIA, Distribuidora
Wib Ltda., Madeireira' Olsen Ltda., Administradora Olsen

Ltda., e Agro Florestal Ofsen Ltda.
,

A. preocupação maior da alta administração. foi e

continua sendo. o aprimoramento técnico de suas instala

ções e a qualidade de seus produtos, bem como a diversifi- 'I

cação dos mesmos.

Lançando sempre as maiores inovações e primando
pelo alto padrão de qualidade ao menor preço possível, a
empresa tem seus produtos plenamente absorvidos pelo
mercado interno, pontificando igualmente, nas exportações.

Ne Brasil, salienta-ie São Paulo, Brastlla, Porto Alegre,
Curitiba, como as praças que mais requisitam seus produtos.

De cada árvore abatida, procura-se- obter a maior

rentabilidade, através do mais perfeito trabalho técnico.

Assim, a qualidade é sempre o objetivo maior, em

detrimento do aspecto quantitativo.
E é exatamente por esta razão, que os produtos

Olsen grangeáram em todo o p'sís e no exterior, a alta

conceituação que hoje desfruta. E efetivamente, a vanguàr
deira em revestimentos para piSOS e paredes de alto luxo"
uma diversificada linha de parquets e outros produtos
similares.

' .

Para se obter tão importantes resultados, dispõe do

mais .mcdemo e sofisticado maquinário da região.
Da matéria prima usada, 60% é composta de reserva

própria e complementada através, de compras na ragtãe,
,

O fator segurança é olh�do com extremo carinho
pois a empresa está convicta e perfeitamente conscientizad';
da importância de se proporcionar à seus servidores as
melhores condições de trabalho.

'

O lado humano jamais é desprezado e a prova disto,
é que o percentual de acidentes de ..trabalho é o míníno:
tendo-se registrado 1�6 dias sem acidentes.

'

Números estes, que evidenciam a preocupação com o

setor. Fatos estes, de suma importância na vida interna de
uma organização, foram temas de uma reportagem levada
à efeito pelo Instituto Brasileiro de Segurança.

No sábado vindouro, dia 27, num bem esquematizado
programa, dar-se-ão_em Marcíllo Dias, nas dependências do
parque recreativo Sao Bernardo, ar, comemorações alusivas
.ao cinqüentanário das atividades de Wieganqo Olsen S/A.

.

Na oportunidade serão, homenageados 08 treze mais
antígos colsboradores da mesma: Herbert Ritzmann Neusa
R. da Cruz, Gilberto Rltzmann, Alfredo E. Lepper, Rodolfo
,Bau.kat, Bmílio Priebe, Gustavo Reese, Miguel" Barabacha,
Ervíno Mews, Gerhardt Sehlukat, Eugenio do, Nascimento,
Alexandre Kutelak e Manoel Finta.

O senhor Herbert Rltzmann, é atualmente, o mais
antigo colaberador.

'

,
'

Nesta data. este semanário, associa-se 'às justas ho
menagens que se prestam e augura à atual Diretoria e todo
o corpo de colaboradores da firma WIEGANDO OLSEN
S/A. 'votos de contínuos sucessos dentro do cenário indus
trial da região. CLAUCO JOÃO BUENO
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PREF'EITURA
PAL DE' MAJO
ESTADO DE SANTA

EDITAL

UNICI
VIEIRA

o Prefeito Municipal de rajor Vieira, em, ateação ao

que diepõe. o ar,t. 3.0 e em Clonformidade com o art. 2.0, inciao 1
da Relolução 168 de 27.11.75, do lribunal de Conta. da União,
torna público o Demonltrativo tia Aplicação dos Recur,ol do
«Fundo de Participação do. Mu iCÍpioa», reeebides no esercí_io
de 1975.. I

Relponlável: VIC.TOR BORGES
Período da geltão de 1 �07.74. a

-

31.01.77
C.P.F. n.O 131620559 I 2b

Resumo da MovlmJntaç;ào dos Recursos

RECEITA'
Saldo do Exercício Anterior r

Valor das Cotas Recebidas'
Valor do Pasep
Valor das Alienações
Valor dos Recolhimentos
Valor dos empréstimos cont aídos no exercicio com

vinculação do Fundo

TOTAl' DA RECEITA

Cr$ 13.376,96,
343.799,24
6.875,98

0,00
11.000,00

\

o-s 375.052,18

Despesa
Despesas de Capital
Despesas. Correntes

TOTAL A DESPESA PAGA

105689,42
22i.g88.33

'

Cr$ 327.077,75

5aldo xerciclo seguinte'
Em Caixa 0,00
Em Bancos - No B co do Brasil S. A. - CI F.P.M. 47.974,43
Detalhamento da Despesa

tal

Valores
'C r $

Educaç60
'�.

Material- de eonstr' çijo pI r�forma da escola de
Paiol Velho , 2.458,40
Material de constrüção pI reforma esc. Rio Novo de Cima 4.929,50

Agricultura.
Produção Vagat
Contribuições Dive sae-Ccnvênio e! Acaresc 21.000,00

Transportes Comunicações
Transporte Rodo iário

Ampliação e Restau ação da RM.114-Toldo de Cima 8

Rio Vermelho
Idem da RM.096 de ia Novo a RM.089
Reforma da ponte s Rio dá Serra na RM.Hl4

Dívida Fundada I, terna

Amortização de Emp éstimos tomada junto à BESC Fi-
nanceira S.A., ,para a utsíção de Máquinas Rodovíárías 56.604,00
TOTAL DAS DES ESAS DE CAPITAL Cr$ 105689,42

7.501,02
9.682,00
3.514,50

Valores
Cr$

CORRENTES

Educaç60 e C
Ensino do 1.° Grau
Vencimentos de Profes res Municipais ' 31.141,00
Vencimentos de Profes res do Mobral 5.320,00
Transporte de Alunos e Professores

.
24 866,90

Convênio com aCempan a Nacional de Merenda Escolar 2.720,00
Reparos no prédio Esco ar de Entre Rios 2.125,92

j
Saúde

640,00
Assistência
Assistência Médica a I

Transportes e Comunicações
Transporte Rodo I�rio
Combustiveis e U brificentes 71.955,03
Material de Construção (Madeira e Cimento)

.

4.5:i6;60
Peçaae Acessórios 30.756,83
Reparos ,e Concertos de Máquinas e Viaturas 40.450,97

Trabalho, Previdência e Assistência
Previdência Social
Contribuições ao P.A.S.E.P. 6.875,98

TOTAL D�S DESPESAS CORRENTES Cr$ 221.388,33'
----�--�-----------------------------

Major Vieira, 18 de. março' de 1976

REINALDO CRESTANl
Contador-CRC 1333
CPF n.? 005586�09

VICTOR BORGES
Prefeito Municipal
CPF n.o 131620559

0,00

EMBAIXADOR DA

POLÔNIA VISITARÁ
SANTA CATARINA
Fpolis, - O embaixador

da Polônia, Edward Wycho
waniec, estará realizando
visita oficial ao Estado de
Santa Catarina durante o

período de 5 a 8 de" abril
próximo. Permanecerá na

Capital do Estado e em

Criciúma, um dos principais
centros de colonização polo-
nesa do Estado. '

- ,

Para tratar do programa
a ser cumprido pelo Embai
xador polonês, esteve' na

tarde do dia 8 em audiência
com o governador Konder
Reis o Consul geral da Po-'
lônia para OI Estados do·
Rio Grande do Sul, Santa
Catarina e Paraná" Wladis-
law Malik.

'

INPS esclarece
1

Pagamento .,do
Salário Educacâo

,

..

A Secretaria de Arrecadação
e Fiscalizaç'o êxplíccu que
a partir da competência janeirol
76, 8S empresas vinculad8!l a

prevtdêncía social e definidas
pela Consolidação' das Leis do

Trabalho, incluídas as empresas
públicas e a!l sociedades de eco- I

nemía e demais entidades pú
blícss ou pzívadas, passarão a

contribuir para o aalário educação
com a alíquota de .dois inteiros

.

e Cinco décimos por' cento.
Não farão o recolhimento os

órgã-os da administraçã,o <iire,ta e

Ias empresas agrícolas ou agro-in
dustriais vinculadas ao FUNRU
RAL.

I

c- A SÀF esclareceu que a con

tribuição de dois inteiros e cinco
décimos por cento incidirá sobre
o salário de contrrbuíçâo dos

empregados das empresas' men
elonadea a,té o limite de 20 vezes o

maior valor de referência vigente.
Adiantou, ainda, que o salário
educação não incidirá sobre os

salários- base dos segurados em

pregados e dos autônomos meu

cionados em leglslsção espec1�ica.
PREENCHIMENTO DA GR
Em conseqüêncta, o preenchi

mento da GR-! será feito da

seguinte forma:

No campo C, código 60:

CÚDIGO-SOMA -A empresa
lancará o melimo

_ cóõígo-some
que utilizava anteriormente.

TAXA - Da soma das taxas,
será deduzida a antiga parc�la

'

de 1,4, por cento e somado o

novo percentual de 2.5 por cento.

Ainda no campo.C, código 61:

CÚDIGO.SOMA - Será so

mado o código de processamento
00032, relativo à 'contribuição
para o Salário-Educação.

TAXA - Será somado o per
centual de 2,5 por cento.

Carteira extraviada
LUIZ JORGE BUCHMANN, .

declara para os devidos fins, que
extravia sua Carteira Nacional
de Habilitação, n.? 22.780. 2x

A . mesma fica se efeito por
haver requerido a. 2.8 via.

\ '

-{

Indústria- e 'Comércio.
I

.

.

OUo Friedrich sIA - ICOFRISA
c. o. C. J�1. F. 83,18ti797/0001;'20

(Assembléia Geral' Oroinária

CONVOCAÇÃO
Na confor.midade do artigo 1:5.°, Capitulo IV dos Es_tatutos

Sopíeís, ficam ·convocados Os senhores scíonístes p�1'8 reu�lDdo-s@
em Assembléia·Geral Ordinária, no dia 24 de _abrIl prõxtmo, às

16' horas nos escritórios da sociedade à rua �rlDces8 Izabel 574,
em Canoinhas (SC), para deliberarem o seguínte

ORDE� D O DI A:

��0) Leitura, exame, discussão e deliberação so�re o Ba

lanço Geral, Conta de Lucres e 'Perdas, cantas da. Duetoria e

parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício SOCial encerr�do
em 31 de dezembro de 197e;

2�0) Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho

Fiscal. para o ano socíal de,\ 1976;

3.0) Outros assuntos, de' interesse geral pllta a_ sociedade.

NOTA: Acham-se a disposição dos senhores acionistas, �os escri

tórios da sociedade, os papéis de que trata o artigo 9S do

Decreto-Lei n.o 2.627 de 26 de setembro de 1940. 2

, €anoinhas. 08 de março de 1976.

lZABEL KOHLER FRIEDRICH - Direto� Presidente

Contes
.

nário 8eneral Môtora do Brasil S. I.
,

Rua Major Vieira, 289
C a n o i n-h a, s -:- Santa Catarina

, No Departamento de Veíéulos Usados
de ligueI Procopiak Comércio de
Veículos Ltda.,· 'você encontrará
pa'ra pronta entrega:

. ,

Marça
Fusca 1300
Opala' 4 portas
Variant
Fuscão 1500
Fusca 1300
Fusca 1300
Opala' 4 por tas
Opala 4 portas
Cheuette

Ano
197 "

1 '4
972

1972
1972
1968
1970
1971
1974

J

OPIAK- COM. DE VEíCULOS LTDA.
I

..

Fotocópi,as?
Em apenas 10 segundos, voe

-

U\ , "=ç..Q-:::_
PIAS, de qu�.

-- ocumento, jornais ou

llvros, . no �FfT O R I O O O R � G 1ST R O
C I V d. NEREIDA C. CORTE, no edifício

do FORUM· desta cldade..
\.

Artigos para presentes

Vidros Cristais -

C·
,

a Erlita
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Notícias de
A notícia' das notidas

Este colunista le'Va ao

conhecimeDto de D0880S

,presadas assinantes e

leitores de que, est.
coluna deixará de ser

,presentada' até o dia'
17 do próximo mês de
abril. O motivo sempre
o mesmo, devo ficar até
aquela fiata em Caiobá,
a linda praia paranaense
pera um justo e mere

cido repouso. 'Assim
lendo, aqui, fica o lem
brete • todos, até lá se

Eaereyen:
Eemeraldiao II. Almeida

Deus quiser.

Wilma r Dallanhol na varíguarda
Temos observado a atuação do Deputado'

Federal Wilmltr Dallanhol a frente do Congresao
NacioDal como sendo o porta-voz dos catarinen
ses. Atende • todas as consultes formuladas
quer na parte funcional, Legislativa, direitos
do ddad�o, ampltendo leis em proveito do

func�oDárlo em suas respectivas categorias e

funçoes. Este colunista vem recebendo constan
temente ofício circular onde se observa o

desejo do parlamentar em melhorar 6S condições
dos empregados nOB seus mais diversificados
empregos. Rpalmentf' tem prestado relevantes
serviços. Na qualidftde de Presidente dá AreDa,
tenho recebido projetos por ele apresentado
que são dignos de louvor.

Gov�rno é união de Brasileiros
O General Ernesto Geisel, afírmendo que

cO governo não é só o Presidente da Repúblíca,
nem os seus Ministros,' mas o resultado da
união de todos os brastleíroe», agradeceu as

palavras do MiDlstro da Justiça, alusivas a

passagem de seu segundo ano de Governo.

Segundo o Chefe da Nação, «estes foram dois
mos que correram céleres, apeou das dificul
dades e engústtas, mas acredito que a rapidez
com que escoaram, foi decorrêncir. do trabalho

eentínuo, da preocupação e da responeabtlídade
dos senhores MiDistrou. Em sua fala de impro
viso, Geisel f�z questão de destacar a cooperaçãô
do seu MinlstérlO, ressaltando que seu trabalho
à frente dos destinos do pais, não teri6 signifi
cação, se não tivesse o cooperação permanente,
precisa e, diligente de seus auxiliares diretos.

Prossegutndo em sua fala, dísse que Presidente
e Ministros, formam um conjunto de grande
slgDificação, na execução de ijéi�s e atos.

[Gazeta do Povo)

Mobralteca amanhã em Papanduva
Conforme divulgamos Desta coluaa, a

MOBRALTECA, amanhã II partir das 17 horas,
abrirá as portas do grande Camínhão transporte
para apresentar o seu mundo de, novidades e

conhecímentos, Teatro, bonecos, shows, música,
jogos, giDcaDas e uma porção de coisas. Televi
slo a cores, com programas especiais, emprés.
limos de livros. Não deixe de cODhecer o BAÚ
DA CRIATIVIDADE, veDha a seu encontro

para conhecer e participar de suas atividades.

Local, em freDte ao Clube da Sociedade Hipica,
três dias de festa e alegria, dias 27, 28 e 29.
MOBRALTECA CULTURA TAMBEM.

Verba de cem mil & enchentes
o Governo Federal e Estadual ateDdeDdo

exposição de motivos do Prefeito Aloisio Par

lei., vem de destinar por intermédio do MiDistro ' ,

26.03.1976

Dia 30 do corrente níver da srta. Maristela,
filha do casal Miguel (Elza) Matioskl.' A [ovem
guarda estará ajudando a soprar as, 17 velinhas
com, muita alegria pela' significativa data. Assembléia Geral Ordinária

Também Da mesma data, sua irmãzinha' I C
-

Eliane estará festejando cinco aninhes. Festinha \ Edita de onvocaçao '

dupla e ídênnca satisfação para seus progení- 'ó�cordo
com os Estatutos Sociais, ficam convocados os Senhores

tores.
- Àssoclados da Cooperativa Agropecu'ria de Canoinhas Ltda., em pleno

gozo de seus ireitos associais, para a Assembléia Geral Ordinária à ser

LUIZ CARLOS. Tambéq:l, mesma d.ata -realizada no d�31-03-76, no Auditório do Grupo Escolar João José de

aniversariando o garotão Luiz Carlos, filho do Souza Cabral, 8it�à rua: Barão do Rio Branco, nesta cidade 'de Canoinhas

casal Aristidio (Leonor] Gruber, ele grande fa- (SC}, às 7 horas em Primeira CODyoeaçio com o mínimo de 2/3 de seus

f h associados, às 8 horas �m Segunda, CODYOeaçio com o mínino da metade
zendeiro e lavorista. A estín a reunirá a petí- e mais um de seus asaoeíados, às 9 horas em Terceira e Última CODYOeaçi9,
zada para os comes e bebes. com a presença de no miiUmo 10 de seus associados, no qual havendo

Dia 1.0 de abril p.v., estará colhendo maís número legal será discutida a,��,egulnte:
__/

uma flor no alegre jardim de sua vida a srts. O R D EM, D 9� � I A
, Anacléia, filha do distinto casal Aristldio (Leo- I

t." _ Apresentação, discusiAô:::'e julgamento do Balanço Geral, e

nor] Gruber. Flores e altgria em alta rotação I
demais documen-tos de 1974/1975. Parecer do Conselho Fiscal e Relatório

para a simpática, senhortts. ,

da diretoria.
-,

Dia 92 p.v. completando mais um aDO de 2." - Eleição do Conselho Fiscal. \" \

sua prestativa existência o sr. João Florindo ./
3.' - Reconsiderar a resolução toml\da nas Assembléias .Geraís

Schadeck, Diretor do Grupo que lhe' empresta E�traordinárlas realizadas nos dias 02-12·76 e 1,�-01-76.
o nome. Cidadão de grandes virtudes, por 8U8./ .> 4." - Autorizar a Cooperativa a

contt\r
EGr das produções

bondade e humildade, será no seu dia nataUéio entregue. a mesma, cor�espondent� a �afra ,d 1975/1976, através da

alvo das mais justas homenagens. agência do Banco do BrasIl S/A de .Jl\nolnhas.

Dona CACILDA MALAKOVISKI, dia 05 5." - Assuntos Gerais.

p.v. em festa o lar da bODdosa Sra. Cacilda, Canoinhas, 15 de março de i976.

que estirá festejsDdo idade nova. A geDerosa Para efeito de cálculo de quorum para instalação da Assembléia

senhora será, alvo das mais justas e reconheci- esta Cooperativa tem 495 associado.

das provas, d'e cariDho e amizade Da sua MOISÉS DAMASO - Presidente

festiva data de niver.

Os familiares do inesquecível sr. JOS':: CAVA
LHEIRO SOBRINHO, profundamente abalados com

esta perda irreparável, externam seus sinceros agradeci
mentos ao seu médico e grande amigo, Dr. Haroldo Ferreira,
pela prontidão com que o atendeu até seus últimos

JOAQUIM BUENO SOBRI- momentos, ao Reverendíssimo Frei Teobaldo, com suas

NHO,- deçlera para devidos fiDS palavras comoventes, nsi era- ,�omo o Homem do

q iHffi�m<11-'ÕI}B&do�s-s�ote8 Povo, as enfermeiras do Hospital San't��uz, as mani

documentol!: Carta d�llt .,,.J�stações de pezar do Diretório da Arená, Câmara de
ção n.o 45.790,', Certificado de Vmaâores Prefeitura Municipal de Três Barras Grupo

;:�p��e�a��tu�� d:eí�r:�or�NM, Escolar «F;ei Menandro Kamps», Clube do Sigilo' e seus

Os' mesmo[t ficsm sem deito vizinhos que não mediram esforços, colaborando em tudo

por haver requerido a 2.a via. O que estivesse ao seu alcance, enfim 'ao povo em geral.
Mais uma vez, nos conscientizamos da importância

da amizade.
r

'

Canoinhas, março de 1976

PAPANDUVA
do Interior, a verba de 100.000,00 cruzeiros para
D08S0 munleípío para compensar parte dos

prejuízos verificados com as enchentes que
assolaram toda a região. Eis o telegrama envía

do pelo deputado Federal, Wilmar Dallsnhok
ZCZC CTA. 54j15-APT.03 - Brasilia-DF. TeI.
�5903-040-15-4,50. Esmeraldino Maia de Almei
da Presidente Arene-Pependuve-sc. «Satisfação
eomunícar MiDistro Interior aprovando exposi
ção Governador Estado relativo prejuízo en

chentes destacou verba Cem Mil Cruzeiros
destiDada recuperação obras esse municipio pt
citados recursos serão liberados repasse ime
diato municipio Papanduva Saudações Wilmar
Dallenhol - Deputado Federal.

Governad�r amanhã em Papanduva'
Procedente de Itaiópolis onde chegará às

9,00 horas da manhã, seguíndo a divisa de

Itatópolís-Pependuve, onde ínsugura a ponte
sobre' o Rio Iraputan, ponte limitrofe entre os

dois mumcípíos, As 12 horas almoço DO local
da Insugureção, seguindo logo após BO iDterior,
do munícípío de Papaoduva, onde iDaugurar4
a estrada que liga a sede a Nova-Cultura ori
unda do convênío entre a Prefeitura e o Estado.
As 14,30 estará na Prefeitura MUDicipal,oDde,
manteré contatos com Líderençaa políttcas,
Diretório da AreDa e' representantes empresa
riais. A visita do Governador é portadora de
bOBS notícísa para Papanduva, ele Dão virá de
mãos vazias, entre outras boas novas esté na

piluta o àsfaltemento da BR-ll6 ao centro da,

cídade, velha e justa asplraçAo da coletividade

local, hoje já uma realidade. Vamos prestigiar
,

com nossas presenças o Governador que em 1
,

ano de Governo já fez tanto por tantos catarj
nenses que almejam o progresso e a grandeza

, de Santa Catarina e do Brasil. «GoverDar é
encurtar distâDcia'u.

Passarela da Sociedade

Um por semena

ATITUDE: Certas vODtades DAo se devem

�xternar com pslavras, mas sim com atitudes.

(L. Romanow§ki)

IMPRESSORA OURO VERDE

Documentos
roubados

LTDA.
-

F O1_ILçjpa S
nv,n....-'1II'OcJer.o sistema JaponêS Nashua 230.

Rua 'Bula Perêira" 375 (ao lado Loteria IllIortlva) - Ca.. inhas

Leia! AI.ine! Divulgue,!

Correio do Nort�

Sindicato Rural

de (anoinhas
E ai de Convocação

Pelo� �e edital ficam convocados todos os associados

quites deste S1ndic so Rural de Canoinhas, SaDta Catartne, para
a Assembléia Geral rdínârte a realtzsr- se Da Sede Paroquial,
sita a Rua Frei MeD8D ro Ksmps, Desta cidade, DO dia 4 de abril

de 1976, às 8,0 horas e Primeira Convocação, afim de deliberar

a seguinte, ORDEM DO DI�
a) - Prestação zie CODtas�, l!rentt ao exercício de 1975, com a

apresentação e VQ1â'éã do Relatório das Atividades do

Síndícsto Rur�r.CaDa nhas, referente o mesmo exercício.

b) - Apreci8cão�iscução, e do Balanço Fínenceiro,
BalaoCQ,;;Plltrimomial e De onstrativo da Aplicação da Con

tríbuteão Síndícal Arrecadad .

c) - Di8�ução e aprovação por es rutfneo secreto, da Proposta
Orçamentária, psra o-exercícíc de 1977.

d) - Outros Assuntos.

Caso DAo hAja número Primeira Convocsçâo,
proceder-se-á a uma Segunda oRvocação, uma hora

após, com qualquer número de me bros presentes.

Canoinhas, 23 de fevereiro de 19 6

EWALDO ZIPPERER - Pl'\sideDte
ATENÇAO\

,

Após a Assembléia haverá confraternização entre' a

classe, com churrasco gratuito aos Associados.

e) -

AGRO-PECUÁRIACOOPERATIVA

DE CANOINHAS LTDA.

t Agradecimento

A Família enlutada.
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Firma SCHADE(�K convida
A firma Comércio e Indústria Schadeck Ltda. está convidando

empresárioll, pecuaristas e agricultores para o lançamento de sua nova

linha 208, de tratores Massey-Ferguson, a ter lugar amanhã, em suas ins

talações, a partir das 16 horas, à rua Caetano Costa, 1.122.
Gratos pelo gentil convite.

Heiniciadas as obras do

Ginásio' Coberto
Todos os [ovens alegres e satlsfeito., com o reinicio das obras

do Ginásio Ooberto, lá na Colina Histórica de Santa Cruz. agora em fase
da cobertura metálica, quase que pronta. Segundo informações do dr.
Hélio Juck, se tudo ocorrer como o previsto no cronograma, a importante
obra deverá ser inaugurada aínda. no primeiro semestre do corrente ano.

MUITO OBRIGADO, SENHOR GOVERNADOR.

Iniciado o calçamento no Bair

ro São Cristóvão (Xarqueada)
Uma justa reivindicação, já antiga e pleiteada a vário. governos,

vem de ser agora atendida, no governo de ANTONIO CARLOS KONDER
REIS, aó laborioso povo do bairro São Cristóvão, Xarqueada. Foram ini
ciados 011 serviços de calçamento e acostamento para pedestres, numa
extensão de 3 _km, da ponte do rio Oanoínhee até o alto da firma Mussi,
no aludido bairro, com término previsto dentro de 6 meses. MUlTO
08RICJADO, SENHOR GOVERNADOR.

.DESPEDIDA
Carlos Benkendorff Junior e família, transferindo

se desta cidade afim de assumir o posto de sub-gerente
da nova agência- do Banco do Brasil, em Indaíal, neste

Estado, impossibilitado de despedir-se de todos os seus

amigos, o faz através desta, oferecendo seus préstimos
naquela cídade.

,

Canoínhas, 25 de março de 1976.

José C�a valheiro Sobrinho
. Após rápida moléstia, veio a falecer sexta-feira, dia 19, o prestante

eídadão sr, José Cavalheiro Sobrinho, de tradicional família de São João
dos Oavalheíros, residente no Bairro Slo Cristóvão, Xarqueada, no vizinho

município de Três Barras. Seu Gequinha, como era mais conhecido, esti
mado de todos, desempenhou importante papel em nosso desenvolvimento
e seu passamento consternou a todos. Seu sepultamento, após santa missa
na Igreja da Xarqueada, pela qual' tanto batalhou,_ foi realizado na sua

querida querência, São João dos Cavalheiros, com grande acompanha
mento. Nossos pesares a famflia enlutada.

I EXPRESSO' CATARIHEHSE DE TRANSPORTES LTDA.
Servindo a Capital do ..Mate há mais de dez

_ anos, transportando suas cargas das principais
Praças do País, até o seu destino, com rapidez,

segurança e pontualidade.·
MATRIZ - em -o Paulo.SP

FlLIAIS - Rio de neiro, Curitiba, Joinville,
Jaraguá do Sul, Blume u, Florianópolis, ItajaÍ,
Porto A legre, Rio Negro e rusque.

Em Canoinhas-SC, à Rua i Menandro
,

Kamps s/n.o - Fone 8

Prestigie uma Empresa genlinamente Vatarinen$e

Expresso Catarinense de Transportes Ltda.

FOTOCÓPIAS XEI\OX
Serviço inBtantaneo e perfeito.

]n8ta�- _.

PrQcure no __.y.cti1�rio .

de Derby Carlos

Ulhma �a Praça Lauro Müller, 251
-

ANOINHAS - Santa Catarina

ACONTECENDO ..

• • •

Responsabilidade de J. J. & J.
Vamos aparecer, justamen

te n'ma dota muito testioa,
qual seja o presen�a em

nossa cidade, do nosso Go
oernador Antonio Carlos
Konder Reis. Isto acontece
hoje e esperamos que nossa

comunidade, se· conscientize
de suas obrigações em relação
aos seus pedidos. Não basta

Aniversariantes da semana

Dia 27 • O· sr. Friedrich
Brouhardt: os jovens: Igor
Peixoto e Guilherme Roeaer.

Dia 28 • a srte. Terezinhe
Holler; o menino Osusir, filho
do S7. Basilio Szenceuk, res.
Cianor te Pr.
Dia 29 - a sr«. Cata espo

sa do sr. Adib S. Sakr; o

sr. Paulo Frank.
Dia 30 - o' menino Adilson

José filho do sr. Faustino
Galeski.

Dia 31 - a srt« Leoni Te
rezinha B Ferreira; o jovem
Marcos Romeu Moebius.
Dia 01 - a st«. Frieds espo

sa do sr, Ary HauUe; a sita.
Relinda Kohler.

Dia 02 .. a sra. Rosinha
,

esposa do sr. Friearich. Breu
bardt; a,� srtas.: Wilma
Brauhardt .

e Ana Arendar t
chuk; o menino Walcir Edson
filho do sr. Waldomiro Novak.

Aos aniversariantes nossos

parabéns.

NOIVADOS
Contrataram nt11>cias, no

último dia 14, Os iovens GIL
ôERTO KRAUSS e MARIA
DAS GRAÇAS S/LVEIRA.

Também estreando aliança
na mão direi til, desde o dia 21,
o jovem TARC/S/O HOFF
MANN, com a srta. EL/ZA
HELENICE DA SILVEIRA

Feliadadesl

Documento extraviado
LINEU PACHECO� comuníea

que extraviou sue Carteira de
Motorista �profl88ional) de 0.°'
124.193. A mesma fica declarada
sem efeito por ter requerido a

,

2.- via. 3

Documentos extraviados
NERY LEAL DA CUNHA,

comunica para devidos fIO'! que
extraviou 08 se.guiotes oocumen- .

tô,,: Ca,peroeta de Poupençe n.?
1348-5 da Caixa Econônica Fe
d. ral, Carteira df' Motorista,
Identidade, Certidão de Cesa
mento e CPF. Os mesmos

ficam sem efeito por ter reque
rido a 2.8 via. 3

29 aDOS a serviço da Vomunldada

Diretor: RUBEIS RIBEIRO DI SILVA

Gerenle Comercial:, GLAUCO J. BUEIo

Administração, gerência, redação:
Rua Gelúlio Vargas, 521 • Caixa

Postal, 242 -. Telelones: 112 e 232

Composição e impressiií:
Impressora Ouro' Verde LIda.

Rua Paula Pereira, 165
CAIolNHAS - Sanla Calarina

somente pedir, temos também,
obrigscões � tesponsabilidedes.

x x x

No último sábado dia 20,
realizou-se na residência da

,Uymy, a despedida de Ma,ia
do Carmo Sprotte, que com

o seu jeitinho de menina
, conquistbu : muitos co,ações
aqui tia Mate.Cap.

x x X
Eder Jofre encarnou-se no

Zico. Que é isto? murros até
no cinema?

x x x

O mau tempo reinante no

final de semana, ajudou- nos
a recepcionar a MOBRAL
TECA. Que pena, vamos

aguardar . a próxima.
.

x x x

Deixando muitas saudades
para nós, Stela MaI'is Cres
tani, Mara Scholze, Paulo
MU1Qra, Renato Uhlmann,
Lei/a" Seleme e Izabel Cristina
Seleme.

X x x

Joyce Wiese, de idade nova,
pretraranao-se para o seu

debuto
'

-x x x

Novas sempaticas do Giná
sio Santa Cruz - Adriana
Mayer, Vivian� Schumacher,
Sai/a Pieczarka, Izabela Mu.
"1111, Estel« Uhlmann; Luciene
Boeing, Tanis da Silva Doin,
todas meninas moças gracio
sas, que irão debutar este ano.

je X X

E por falar em Debut, õba,
e parabens a Diretoria, do
Clube Canoinhense - BEPPI
E SEUS SOLISrAS, respon
sáveis pelo «Status» do baile
em 200 por cento do sucesso

fá garantido.
x x X

Carlos Alteu Budant, está
entre nós neste fim de semana.

x x x

C",res Rosilane, alegria do

Registro
.

Civil
NEREÍDA C. CÔRTE. Oficial

do Regi.tro Civil do 1.0 Distrito
de Cenoinhal. Santa Catarina faz
laher que pretendem calar le:

«OSWALDO NERIS» com

«NILZA MARIA PEREIRA».
braeileiroe, lolteirol, relidentel '

dOD;liciliado. neata oidsde, el mo

torieta.oalcido em Curiti . r. aOI

03 de março de 194 • filho de
Victor Fernandee Ne '1 e de Maria
de Lourdee Neri, ela do I�r.
oeacida em Cane} nhas 801 27 de
março de 195 / filha de Jovino
Pereira e de elina Pereira.

HüBNER» com

ARKO», bra.i!eiro.,
•olteiros, do ioiliadoe e relideote.
ueste distrito; le la·vra�or. nascido
em Rio de Are ,D/Município aOI

25 de novembro e 1954. filho
de Sigfrid Hübner e.. de Maria
Cheuchuk Hübner; e1' do lar.
oalcida em Rio da Are' deite
diltrito aOI 13 de abril de 1953.
filha de Eltefaoo Marko e de
Gueo8 NokBl, Mllrko.
.

«JOSÉ PADILHA» COm LO�
NI REINHOLll», braliJeirol 101-
teiroa. domiciliado, Deite dil rito;
ele lavrador. nalcido em aula
Pereira n/comarca aOI 17 de arço
de 1947. filho de Pedro adilha
e de' Maria Ribeiro de Li a; ela
do lar, oalcida em Rio do POÇOI
n/diltrito 101 16 de oove bro de
1941. filha de Germaoo einhold
e de ADa Hauffe Reinh ld.

«ODONELOMBARD DA SIL.
VA» com «SUELI lAR NHUK»,
bralileiros, lolteiro., dom ciliadOI e
resi�entel nelta cidade; ele ope.
rário. oalcido em Iràrra d Ribeiro.
Município de Guaira.RS, aOI 15
de outuhro de-'l954ó filho e' Wal�
domiro M. da Silva e d. Nlhir

casal Orlando (Lia) T,eml
sobressai na juventude Canoi:
nhense, por sua elegância e

simpatia. .

x. x x

Completou idade nova terça
feira última, Francisco Wil
mar Friedrich Junior.
Parabéns - talador.

x x X

Quem quiser praticar Um
esporte sadio, apareça na
Praça Lauro Mlille", para
praticar um ooleizinho. Para
bens à [uuentude de nOSSa
terra, não só pela p,.esenta
naquela praça, mas também
pelo incentiuo ao esporte, tiio.
necessário. A propósito, nos
sos agradecimentos ao nosso
Interventor D,. Hélio Juck e

ao Direto, do Colégio Santa
Cruz, Eloy Bona, que hoje
estão realizando um sonho
de nós os jovens. Muito
obrigado.

x , X x

Notamos os olhos azuis
de Maria Clara' Wendt, espe
rando por certo menino de
olhos castanhos. Curitiba não
é tão longe, viu?

x x x

Geralmente procuramos tu.
do' que ,é de melhor, para nós
mesmos, nunca pensamos se
o que fazemos, por um acaso,
poderá prejudicar a terceiros.
Nunca pensamos que o que

não nos serve, poderá servir
a outros. Ainda está em tempo
de darmos as mãos e cami
nharmos juntos, a procura
de um mundo melhor. Pro
cure viver bem para com você
mesmo, para não viver zue,
,eand» com a humanidade.

x x x

Pensamento - Se uece não
quer trabalhar, pmse naque
les que, cansados, tem que
trabalhar.
Tchau

EDITAIS
Lombardi da Silva; ela do lar.
naecide em Canoinhas aOI 12 de
abril de 1954, filha de Antonio
Isrenhuk �e Paula Schreinel
Iaren �

«JOSÉ ROGÉRIO PONTARQ.
LO» com «MARIA APARECIDA
PRADO,. bra.i1eirol. lolteiro.�
domieilíadoe e re.identel nelta

. cidade; ele auxiliar de eecrítôrío,
uascido em Rio d�1 POÇOI n/dittrito
aOI 1. de fevereiro de 1955. filho
de Américo Brazilio Pontarolo e de
Irene Antooia Pontarolo; ela auxi-
1i8l' de esoeitôrlo naecida em Ce.
noinhae aOI 22 de JUDho de 195/6,
filha de Eduardo Prado e de
Donaria Prado•

.

«JOSE EDUARDO MAR·
TINS» com cELZA KANZLER
WURZER». bralileirol. domioilia.
dOI e reeidentel Delta cidade;
ele pedreiro, aolteiro. nascido ern

Lança.Se, aos 16 de fevereiro de
1944. filho de JOlé�foDlo Martio.
Filho e de Vit6ria Afoolo Martio.,
faleçidol; ela operária, v'júva. nal'
cida em Ribeirão MoUla. Município
de Joioville.SC, aOI }.O de maio
de 1924. filha de"Paulo Kanzler
e de Maria Tilchner Kanzler,
falecidol.

cVILMAR VOSSGRAU» corn
«MARIA ZÉLIA WENDT::>. bra·
lileirol, lolteiros. dcmiciliado. e

residentel nelte diltrito; ele operá.
rio. nalcida em Santa Haidê o/
Município aOI 18 de abril de 1956,
filho de Veldemiro VOllgrau e de
Aotooia Gluczkowlki VOI�grau; ela
do lar, n&lcida1em Fartura n/diltrito
aOI 24 de outubro de 1954, filha
de Ant6nio Wendt e de Divahit
de Souza Wendt.

Caooinhal. 24 de março de 1976.
NEREIDA CHEREM CÔRTE
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Aviso aos Herdeiros do Comenda

dor Domingos Faustino Corrêa
Convida-se todos os herdeíros que ainda não complementaram a

documentação exigida, a comparecerem no Escritório da Organização
Matecap Ltda., a partir do dia _19 do corrente até o dia 03 de abril, afim
de ser procedida a devida habilitação nos autos de inventário que se

processa na 2a. Vara da cidade de aio Grande - R.S.

O escritório atenderá diariamente até às 22 horas, inclusive aos

eãbados e domingos.
'

Canoinhas, 16 de março de 1976.

CLEMENTINO B. PIEEZARCKA - Procurador

Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme
Cll'urgl6 Dentista

"
. 81 C 0055891S9/DBP

Cl1nica dentária de senhoras e crianças. ,

Especialização em Odootopediatrta.
Hora marcada

Prap La_ Müller, 4940 - FODe, 369

O.telefone quevocê
-

quer�omprar custa�pena� 3�3'
crqzelrosmensais,mas so ate
o dia31 demarço. . Compre agora o seu 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 TELESC ou

as agências do BESC.
I

�
r .. M'mistério das COI11UI1ÍcaÇOeS

TELESC/telecomunicações dê santa catarina s;a
Subsiálária da TeIebrás II

\

Oração ao Divino

Espírito Santo
E.pírito Santo, Tu que me

e.elarece. em tudo, que ilumi
na todo. OI caminhoe para que
eu afinja meu ideal" Tu que
me dá. o Dom Divino de

perdoar e elq-qeCler o mau que
me fazem; que em todos o.

inatante. de minha vida edá.

comigo, quero neate curto

diálogo agradecer- te por tudo
e confirmar uma vez mail que
não quero .eparar-me de Ti.

o Por maior que aeja :a ilu.ão
material, não .erá o mínimo
da vontade que ,into, de um
dia eatar contigo e todo. o.
meu. irmão., na gl6ria
perpétua.
Agradeço·te uma vez mai••••

Á pe.aoa deverá fazer eda
oração trê. diã. .eguido. .em.
fazer o pedido. Dentro de bê.
di.. .erá alcançada a graça,

por mail difícil que .eja.
Publicar a••im que receber a

graça. ,.

Publicada por ter recebido
uma graç�. R.D.

I Heste mês
de marçQ
oferece pelo
melhor preço
da pr

Refrig

Prosdócirn

Brast

Conju tos

estofados' om

Máquinas d

Costura EI

Rua' Vidal Ramos, 906
Fone

�
85

I Canoi' bas
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Notas
o jovem Modesto Zanlolo

Neto vai transferir-se de nossa

cidade para São Paulo, capital,
afim de chefiar o escritório da
firma Zaniolo naquela grande
metrópole.

ticiparam da iDauguração da
usína de Salto Osório, no Paraná,
com honrosa presença do Pre
sidente Ernesto Geisel, sr:'
Marcos Henrique Buschle, Vice
Governador; Secretário Paulo
da Costa Ramos, Chefe da Casa
Civil e dr. Hercilio da Luz'
Colaço, Presidente da CELESC1

x x x

Informes dia conta do Inte
resse do Governo Estadual de
também abrir uma egêDci, da
CEE em nossa cidade, 'possivel
mente no próximo ano.

,x x x

Com q nosso preito de grati
dão aos, fundadores de ontem,
os saudosos BERNARDO OL
SEN e WIEGANDO OLSEN, os
DOSSOS 'cumprimentos aos dire-'
tores srs, 'MARCOS OLSEN,
,PORC11:L H. PIZZAT.Q, HER
'BERT RITZMANN e FREDERI-
00 KOHLER

-

FILHO, como a

toda a comunidade de Mardlio
Dias, pelo Jubileu de Ouro da
firma OLSEN, ocorrido ontem,
dia 25, e festividades alusivas

programadas para amanhã,

, x ,x x

o sr. Fernando Rocha, ativo

gereDte do Banco do Brasil,
aDiveuariou-se seguude-feíra
última, dia 22, quando recebeu
seus inúmeros �migos com uma

churrascada na sede ;da AABB

x x x

J,á o' sr. Carlos Benkendorf
Jr., promovido' a sub-gerente do
BB em Indaíal, teve • sua � des
pedida, 3.a feira, Da mesma sede,
com outra churrascada.

x 'x x

"A �ossa ,cidadl1J hospedou
domingo último 5> eanolnhense
sr. JOÃO JULIO MOELI,.ER,
destacado /elDpresário em Joín
vílle, Diretor Gerente da firma
que mais faturou no Estado no"

aDO passado, Cia. 'Hansen. Com
ele

.. outros diretores do grupo,
Jr.' Rolf Koentopp, Presidente
da Sertigre, sr, Horst Geiser,
.Více-Presídente, "-Ure David de
Lima, Diretor de Futebol e CeI.
Olavo Rech, também nosso

conhecíoo e Chefe .de Seguran ..

ça da Ciso Hansen.

No jantar óferl'cido à embai
xada visitante,- o sr. MoeUer,
que nasceu em Mareilio Dias,
fIlho do saudoso professor dai
quela localidade, sr, João Moelter, '

recordou a sua infância, contando
fatos pitorescos da época, até 8

sua. partida daqui, em 1933,
para trabalhar no 'Banco' Nacio
Dal, em Rio- Negro.

x x

O Clube de Caça e Pesca

Major Thomaz Vieira. convídsn
do seus associados e o público
em gera.l, para uma' grande'
chuereeceda, em s,ua 'nova sede,
no km 6, da estrada para Três
Barras, a ter lugar sábado"
próximo, dia 3, 'pelas 13 horas.

x 'x x

Hoje em nossa cidade; a pri
meira visita oficial do Exmo.
Sr. Governador ANTONIO
CARLOS KONDER REIS, quan
do S. Excia; deverá assioar os

editais de concorrêncía para Q

asfaltam!!nto da rodovia, CA
NOINHAS - MAFRA, antiga e

justa rei1vindicação de todos" os
cenoínhenses, agora concretiza
da. A ssim, vamos todos, reco

nhecidos, recepcionar e aplaudir
o nosso governador,

E em' [uste homenagem ao

nOS80 governador e lusrds co

mitiva, este semsnáríc que
circula ,ao,s sábados, antecipa
'esta edição pata hoje, data que
consideramos histórica para
Caaoínhas.

x""x x

Autoridades Catarineoses par-

BA,SILIO HUMENHUK & (IA. lTOA.
, -

I Revendedor �ORD I
Fazemos sempre a malhar oferta 'em veículos

",OVOS FORÓ e usados de qualquer marca.
.

Dispo
. ilidades da se7/Bresilia Ig7 laranja outono

'

Mave,ick 1974 c e S/lU:,0:.1'-.,./ju,quesa tahiti
F.r5 tração 4 rod anp.r,.3 - azul
Rural 4x4 ano 72.. zul e branca
Ford r. 100 ano 67,/- rde
Corcel Sedan tdxir ano "vermelho cadmiun .

Variante ano 1973 "branc lotus '

R.ural tra�ão,:!ifodas ano 71 azu,l e branco
Ford L TD a7'...0 r4 - azul real etálico e areia
Pick"up, �'7ãO nas 4 rodas 19 - azul

Adquira seu Veie�.f(.usado com a, mlnima ent �. '

Veleul 's inteiramente }evisados, de boa preêedêneia,
aos elhores prevos da regiio.

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

CARLOS BOCKO'R.
-----------._------- -------�---------

faixasl
empatou

em'

,

r

, ,'. Na Festa' da's

Esparsas SA��r d����e���b�
público compareceu domingo
.úlnmo no Estádio «Wiegando
Olsens, em Marcílio Dias, afim
de prestigiar a festa Bernardina
e assistir o encontro entre a

Sociedade Esportiva e Recrea-
tiva São Bernardo e a Socie-

'

Os times atuaram com a se-

dade Esportiva e Reéreativa guínte formação:

Tigre, tri-campeã da Liga Join- , sxo BERNARDO .. Kalempa;
víllense, que antes da partida Lisboa, Grímaldo, Borges e Ja

fez • elltrega das faixas aos ca (RomArio); ,Vilinho (Preguiça)
,

atletas do São Bernardo, tri- ,e Brsnquela; Ingo, Paulinho,
camp@ões da Liga Esportiva' Valdir (MeDdes') e Ché (Celsêo).
Canoinhense.

TIGRE '- Zé Carlos (Zecão);
CI, Edson, Antonío Carlos I!

Luiz Carlos; Edemar (Vanilho)
e Jurandir; Claudionor (Hercílío),
Niquinha (Carlos Roberto), Zé
Carlos Il (Ivo Carlos) e Canã.

"Os dois tentos aconteceram

na, fase inicial, sendo que An

fboio Carlos marcou para a

equipe visitante, aos 12 minu
tos e! Ché, 'aos 23, empatou
pal;'a o. quadro da casa.

'

O jogo, bastaDte equilibrado
e um pouco prejudicado pelo
estado escorregadío do gremsdõ,
terminou com placar justo de
1 a 1.

Bela Vistal '

em

confraternização,

Marcílio Dias
o 'Tigr,e: 1 x 1

c. ,A. Industrial
," '

venceu a preliminar
Na 'preliminar, a equipe de

AspiraDtes do São"."BerDardo,
que também recebeu as faixas
de campeã, da Liga Canoínhen
se, na categoria Aspirantes,
versão 1975, foi derrotada pelo
Clube Atlético Iodustría], eam-

, peio do Interior, pela contagem
de 5 a 3, sendo que, Rogério (2),
.Gilberto (2) e Garrincha, mar
caram para os vencedores, que
alinharam com: Hélio (Tico);
João (Osní), Bídío, Luiz e Sal

vador; Rogério,. Gilberto, Gaú
cho e Garrincha (Dsãton).

'

a grande
esportiva

Iri-camp,eões do mundo
(anoinhas dia 25 de abril

Será amanhã, no Distrito de
Bela Vista do Toldo, a primeira
e grande Confraternização Es

portiva em mais uma promoção
da Liga Esportiva Canoiohense,
através de seu dinâmico presi
dente, sr. Orestes Gclanevskí,
que vem dando uma nova vida
ao êsporte de nossa cidade:

A festividade obedecerá o

segurnte PROGRAMA:

09:30 hs '- Missa Campal;

10:30 hs - Entn'ga de Troféus,
I

Medalha& � Diplomas
ao. que psrncíperam
dos campeonatos da

LE.C, no 'ano do seu"

Jubileu ae Prata;

12:00 hs - Almoço e em segui-
, da festejos popula�es;

14:00 hs - Futebol: Bela Vista
X Juventude, de

.Río de Areia;

-

Apuração dos votos
e coroação da Rainha
do 1.0 Campeoneto
do Intertor;

Campeão do Interior
X Seleção dos 3
finalistas.

-

Entre desporttstea .
locais .

e

convidados, especiais de todo o

Estado, deverão comparecer a..

manhã em Bela Vista cerca de
mil pessoas,

16:00 hs -

em

Estes são: Djalma Santos .;. Belíní - Garríncha e Nílton Santos, alguns dos craques do
MILIONÁRIOS FUTEBOL CLUBE, de São Paulo, q�e estatá se apresentando pela
primeira vez em Santa Catarina, no Estádio «Benedito Therézio de Carvalho Junior»,
de nosss cid�de, no próximo dia 25 de abril, quando jogará com' a Se�eção da LEC.
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