
'ARENA de Major Vieira
homologa cendidetes.
Claudio Gad,otti e João

Ruthes para PreFeito e Vice
,

A Aliança Renovadora Nacional. - ARENA, do' vizinho
município de Major Vieira em concorrida convenção realí-

_ zada domingo último, homologou as candídaturas, dos srs,

CLAUDIO GADOTTI, a Prefeito Municipal e JOAO BATISTA
RUTHES, a Vice-Prefeito, para o próximo pleito de 15 de
novembro.

"

O conclave bastante concorridp,' contou com todos
os membros do Díretõrío Municipal e a votação foi quase
que unânime, com apenas um voto em branco.

Na ocasião também foi homologada a seguinte chapa
de Vereadores; Nereu José Henning, Walfrido Rodrigues,
Augusto Pape, Adir Francisco Veiga, Ambrosíe Marchiniak,
Apolinário Tyska, Paulo Homeniuka, Fidelis Carvalho do

Prado, Licio de Oliveira, Guido Davet e Cezário Koaski.
.

O sr, Benedito 'I'herézío de Carvalho Netto, Presidente
do IRASC, prestigiou, com sua presença, o importante acon

'tecimento. Segundo comentários, é pacífica a vitória da
ARENA no aludido município, onde o partido governista es

tá unido e coeso.

Bodas de ·Ouro
Há cinceenta anos, justamente neste dia 24 de julho,

em Çanoinhas, consorciauam-se Agenor Vieira Côrte com

Da. Nosmia Bompeixe.
Ele que aqui aportara ld pelos idos de 1922, âesem

penhava as funções de 2.° Tabelião de Notas, cargo esse que
� exerceu durante. 43 anos, e ela, aqui chegara alguns anos

antes, era professora das Escolas Reunidas. Noivaram,
casaram-se a 24 de julho de 1926, e tiveram domicílio inin»
terrupto nesta cidade por toda esta metade de século.

Sempre presentes a todos os empreendimentos que
reclamavam dotes coracionais e altruistas, sempre na uan

guarda das boas obras, tornaram.se reais pioneiros do pro
gresso, fazendo jus a estima e acatamento em que são alvos.
po, pa, te da população local.

'

) Em homenagem ao casal serd celebrada missa em

ação de graças, hoje, às 19h30min, na Igreja da Ordem
em Curitiba, com a presença de ramiliares e amigos.

Ao casal eninersariante, a seu digno filho Dr. Lauro,
engenheiro sub-chefe do 9.° Distrito do n!yER em Curitiba,

,

a sua estimada nora Rosalba Comara e seus queridos ne

tos, Regina Maria, Antonio Carlos e Marcia, os cumpri-
mentos do ..Correio do Norte», com votos da continuidade
dessa grande felicidade, que mercê de Deus, desfruta no

seio desta comunidade.
\

Colono - amanhãdoFesta
Local: Pavilhão da Cooperativa Agrícola de Canoinhas

Bairro do Sossego
PROGRAMA:

I. Solenidades de Abertura
09 horas: Hasteamento do Pavilhão Nacional e execução

do Hino pela Banda Wiegando Olsen;
Abertura da Exposição de Máquinas e Imple
mentes Agrícolas.

9,30 hs: Culto Ecumênico.

2. Solenidades Oficiais
10,30 hs: a) Inauguração das Instalações da Cooperativa

b) Descerramento da Placa em homenagem ao

Colono.

3. Solenidàdes de Homenaqem ao Colono
li h. Encerramento do concurso municipal do milho,

com entrega de prêmios e diplomas;
Homenagem aos Sindicatos vinculados à classe;
Sanção da lei criando o Parque de Exposições.

12 h. Grande churrascada, com festejos populares, .du
rante toda a tarde.

Todas as solenidades serão abrilhantadas pela
Banda Wiegando Olsen.

Canoinhas-SC

24/julho/1976
Número 1380

XXX

•

Ainda ecos da solene de entrega de títulossessão
Palavras proferidas pelo Presidente d.a Casa, Vereador Reinaldo Crestanij no encerramento da sessão magna:
Neste momento, dígníssímos levado pelas mãos de seus. empoeirar as vossas sandálias,

homenageados, sentímo-nos dignos país - guiando e orí- porém o nome de V. Sa. re
sobremodo honrados em dizer-

'

entando vossa inteligência pa- presenta uma avenida limpa
vos que, na função de Presí- ra os caminhos do bem e da e florida por onde caminham
dente deste Legislativo, jamais dignidade. Vosso pai, que nos os homens que se podem or
nos deparamos com uma ce- legou 'o exemplo de humilda- gulhar do passado, presente
rimônia que nos tocasse tão de, de simplicidade, de hon- e futuro.
profundamente, quando vindes radez, cuja passagem pela
de receber tão merecida ho- prefeitura de Canoinhas dei
menagem partindo dos repre- xou seu nome inscrito em
sentantes do povo de Canoí- letras de ouro e no coração
nhas.

' .

do POVQ uma imensa e ínsu-
Parece que não são V. Excías. perável saudade, Aroldo Car
os homenageados, mas sim valho - continue caminhando
nós e em especial o povo de pelas ruas e estradas de Ca
Canoínhas, -�. noínhas, como sempre fizestes,
CORONEL PERACHI BAR- trabalhando como sempre tra

CELOS, expressão mais digna balhastes por esta terra que

I e edificante da terra Gaúcha. é vossa, que é nossa, que é
. O Rio Grande do Sul, forneceu de todos os brastleíros; olhan

ao Brasil tantos homens ílus- do sempre para o futuro, como
tres, que souberam engran- que tem o direito de fazê-lo
decer e honrar a nossa Pátria, porque os caminhos poderão
que na história do Brasil se

inscreveram com atos de bra-
vura, de cultura e de civismo,
em cuja galeria 'o nome de
V. Sa. já consta como uni dos
mais dignos e ilustres,

.

por
tanto nós canoinhenses escre
vemos hoje um pedaço de
nossa história, onde figurará
também o nome Walter Pe
rachí Barcelos de mãos dadas
conosco, caminhando juntos,
ajudando-nos para um futuro
glorioso.
D. ORLANDO DOTTI __;, nos- D H ilt "

80 querido Bispo Diocesano r. 1 o fi,
- devemos confessar que no

que tange a V. Eminência
Reverendíssima se de um lado
nos solidarizamos do fundo
do coração com a distinção
que acabais de receber do
povo de Canoinhas, nossa

alegria é empanada. pela tris-
teza: Tristeza esta que vem

do fato que este é um' mo
mento de despedida, pois fo
mos informados de sua mu

dança para outra diocese, bem
distante de nós. Já nos avíamos 2.0 Secretário: Agenor Christ6foli
acostumados com o seu con- 1.0 Tesoureiro: Edgar A. Mayer
vívio amigo e bondoso; nossas 2,0 Tesoureiro: Lauro Gonçalves
obrigações de ordem diferente. Consultor Jurídíco: Dr. Saulo Carvalho
contudo camínhâvamos juntos
em tantos setores, como es-

' Conselho Consultivo: Luiz Fernando Freitas, Isaac Zug-
peeíalmente na instrução da man, Fernando Rocha, Aristides Mallon. Vicente Dambroskí,
juventude canoinhense, onde Raphael J. Boeing, Joio Wendt, Lothario Kohlbeck, Francisco

em parte reside a razão des- ,Wilma r Friedrich, Michel N. Seleme, Dr. Aatonio M. Seleme,
ta homenagem. Enquanto nos

Frederico Kohler, Julio Pereira da Silva, Mario Duvoísín, Adal-

preocupamos da administra- berto Sagaz e. Inocente Tokarski.
.

ção dàs coisas terrenas e A nova diretoria, almejamos uma feliz gestão.
que passam, V. Revma. tam-
bém dela se preocupa como

ainda da preparação da eter
nidade que está por vir.
Ao amigo de Canoinhas sem

pre tão sincero, a nOS.SR gra
tidão, pedindo a Deus, em

I _

nossas oraçoes que o ampare
sempre, curtindo conosco a

mesma saudade lá nas plagas
da Bahia: \

AROLDO CARVALHO - di
leto filho desta terra - rece

ba esta homenagem da cidade
que o viu nascer - da cidade
que o viu ensaiar os primei
ros

.
passos pelas suas ruas,

NãO' poderíamos pois deixar
de oferecer-vos a nossa 'admí
ração e. solidariedade neste
momento solene, quando em
outros Instantes precisos não
nos abandonaram, por vezes
não vacilando em sacrificar
interesses pessoais, para co

mo hoje estar conosco, nesta
festa (la nossa casa que aju
dastes a construir.

Agradeço o ccmparecimen
to de todos e dou por encer-
rada esta sessão.

'

o Departamento -de Estradas de ROdagem está. licitando I
execução das obras de pavimentaçãO a lajotas de concreto
no 'acesso PAPANDUVA-BR.116 numa extençãô de 2.700 m.

\ i '.,

"É o GOVERNO DO ESTÀDO. ATRAVÉS
DER ENCURTANDO DISTÂNCIAS",DO

novo

Associação
Presidente

da Comercial
,

Em Assembléia Geral Ordinária, realizada segunda-feira,
dia 19, foram eleitos e empossados os membros da nova Direto
ria, para o biênio 1976/1978 da Associação Comercial e Industrial
de Canoinlia�, que fICOU 8sshn cOD!lti�uida: ".

Presidente: Dr. Hilton Ritzm8nn
}.O Vice-Presidente: Oldemar Mussi
2.° Vice-Presidente: Raja M. Bitar
1,0 Secretário: Fábio Nabcr Fuck'

t Maria WeÍnfurter Gomes\
'.
Faleceu na madrugada de 5.8 feira em nossa cida

de, a srá. Maria Weinfurter Gomes, viuva do saudoso
Agenor Gomes. Da. Marichem, como era conhecida por
todos, era muito relacionada em nosso meio, participando
sempre, com a sua comunicação fácil, de memoráveis
campanhas, entre elas a construção do Ginásio e Asilo
dr. Malucelli. Seu passamento, após rápida moléstia,
consternou a todos e seu sepultamento, bastante concor

rido, foi realizado na manhã de ontem. Nossas condolên
.cias à famílla enlutada.

EMPRESARIADO
E

DE NOSSA TERRA.
,

D.E CANOINHAS.
PARTICIPE
FILIE-SE A

DAS CONQUISTAS DO

AS'SOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL
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Notícias de
Amanhã dia do Colono

Dia 25 de [ulhó é um dia
muito Importante para toda
a comunidade mundial. A
manhã é comemorado o Dia
do COIODO, o laborioso sol
dado anônimo, o braço farte
que mexe e remexe a terra
colocando a semente da
vida, da vida dissemos por
que sem o alimento 8
humanidade, não resistiria,
súeumbía pela inanição, é
ele o poderoso propulesor
do progresso e grandeza
da Pátria, que luta de sol
a 101,: da manhã. à noite na Beereveu:
árdua tarefa dE!' cultivar a Esmeraldino M. Almeida
terra e dela retirar o "Pio
nOlso de cada dia». A ele no seu grande dia os nOS80S
respeitos, a nossa veneração e o nosso carinho, numa ..

saudação eom . um aperto �e mão mesclada pelos
calos que são o símbolo do trabalho e da perseverança.

�
.

,
Estão habilitados à herança.
descendentes.. destas famílias,

Díversas pessoas já loram identificadas como
herdeiros do Comendador Domingos Faustino Corrêa.
Das cídades de Banta Vitória do Palmar e Dom Pedrito,
no Rio Grande do Sul, foram Identificados como her
deiros os descendentes de Martinho Corrêa Mirapalhe.
ta. Da cidade de Caçador, em Santa Catarina, são
herdeiros os' descendentes de Osório Corrêa de Melo.
Nas' cidades de Lages, em Santa Catarina, e Bom
Jesus, no Rio Grande do Sul, residem os descenden
tes -de Maria Guiomar de Siqueira, também já habili
tados como herdeiros. 'Também herdeIros do Comen
dador Domingos Faustino Corrêa, estão espalhados
em todo o Estado' de Santa Catarina. os descendentes
de Hipólito Corrêa de Miranda e Jeão Diogo Corrêa.
(Gazeta do Povo)

Gan. 'Samuel. analisa a ACISO
RESULTADO: O trabalho desenvolvido nos

municípios de Ortigueira, Paulo Frontin, Laranjeiras
do Sul, Enéas Marques e Francisco Alves no Paraná
e, em Santa Gatarina, nos municípios de Monte Cas
telo, Garuva, São José, São Francisco do Sul e

Iblrama, teve entre outros resultados apurados até
o 'dia 16 à noite, os seguintes: 7.820 atendimentos
médicos; t.860 atendimentos odontológicos; 8.190 ex

trcções; 4.340 -exames bactereológicos; aplicações de
18.319 -yacinas BCG; 14.520 cães vacinados contra raiva;
8.650' carteiras de identidades expedídas; 200 escolas
recuperadas além' de trabalhos em canchas de espor-,

tes; reéuperação 'de trechos rodoviários; construções
de pontilhões e até quatro partos foram efetuados
pelos participantes da ACISO/76. (Gazeta do Povo)

Bodas de Prata
Dia 07 do corrente, em Canoinhas, festejaram

«Bodes de. Pr�ta» o distinto casal Paulo Neuburger e
sua exma. esposa Da. A,nita K. Neuburger. O faustoso
aoontecimento contou. com a presença de seus fami
liares e grande número de amigos. Às 19 horas foi
celebrada Santa Missa na Matriz Cristo Rei em ação

Papanduva
de graças, em liIeguida o casal foi cumprimentado
pelos presentes e familiares, seguindo a caravana

para a residência dos nubentes onde a alegria conta
giou a todos, permanecendo assím por mais de 36
horas seguidas, nãu.Ialtando o tradícíonal «bolo do
casamento». Papanduva foi representado pelo sr.

Prefeito Municipal Sr. Aloisio Partala e Exma. esposa
Da. Maria Partala. .' ,

.

Incra informa
Segundo informação da Coordenadoria Regíonal

do Incra, os contribuintes do Imposto sopre Proprie
dade Territorial. Rural - ITR, que poi' qualquer motivo
deixaram de efetuar o pagamente" do exercício de
1975 até o dia 80 de junho, poderio fazê-lo novamente
a partir do mês de setembro. Os que pagarem nesta
nova data, o farão com a gula do Imposto do exerci
cio de 1976. (Entrelinhas)

Comissão em Blumenau
Seguiu esta semana uma comissão composta

das seguíntes senhoras, que foram a Blumenau com
a finalidade de comprar artigos domésticos para uso
no Hospital São Sebastião, o qual será inaugurado
brevemente. São as seguintes: Sra. Nívía Alberto
Jazar; 8ra. Maria Parta la; Sra. Pasqualína Trevisani;
Sra. lone A.ntoniazzi da Silva e Sra. EUnice' Schmidt
Povaluk. O material preferencial será acolchoados,
lençoes, frollhas, travesseiros e cobertores. A fábrica
ou firma que, oferecer melhores ofertas será a pre-

. ferida para as compras. No próximo número daremos
melhores informações.

Passarela da Sociedade'
Dia 27 deste festejando 'troca de idade a Sra.

Lidla L. Almeida, esposa do Industrial sr. Nivaldo .M.
Almeida. Cumprimentos pontlflcarão em alto estilo
para a distinta dama.

Na mesma data, aniversariando o sr. Rogério
Marques, ex-Juiz de Paz e pessoa bastante relaciona
da em nosso meio. Muitos serão .os amigos que lhe
Irão Ielíettâ-Io pela auspiciosa data.

Dia 29 estará festejando níver a Srta. Sandr,a
Maria, filha do casal sr. Adyr (Jacyr) Ciola, residen
tes em Residência Fuck. A elegante senhorita será

'. alvo de Inúmeras maniíestações de carinho a simpatia.
Sr. JOÃO PAULO FURTADO. Na mesma data

registramos com prazer o' aniversário do sr, João
Paulo Furtado, industrial e grande pecuarista, agricul
tor e apicultor famoso. Cumprimentos pontificarão
em alto estilo.

Dia 3!, data importante para a tradtcíonal
Iamílía Tabalipa. é que a veneranda Sra. Ana 'I'abalí
pa estará completando mais um feliz· aniversário.
Felicitações e abraços estão na pauta para a distinta
senhora.

Sr.ta. CIRENE MARIA. Nossa agenda social
registra para o dia 1.. de agosto a passagem de niver.
da srta. Cirene Maria Morais, filha do casal sr. Albaro
(DonUda) 'Morais, ele Vereador pela Arena e grande
agropecuarista. A distinta aniversariante será multo
felicitada na sua festiva data.

Um por semana
Sim, estou sendo julgado pela .calúnia. tE. A.)

I

Plano da GMB

exclusivamente qa cole boração
dos . funcionários das fábricas,
orientados no sentido do uso

racional de energia. E' isso foi
obttdo através de eartazea e

lembretes dístrfbuídos a todos
os, departamentos, conscíentíza
dos os funcionários oa necessi
dade de evitar desperdícíos,
sustando 88 fontes de energia
quando

. não utilizadas. Desde
as torneiras de égua até os gran
des aparelhes elétricos passaram
então 8 ser desligados quando
não utilizados por mais de 30
minutos.

Para atingir o segundo obje
tivo, a GM compôs uma comis
são técnica encarregada de fis
calizar sistematicamente todoa
os equipamentos de produção,
sugerindo meios de se' obter
igualou maior eficiência com

menor consumo de energia.
Dentro do terceiro objetivo,

vários processos de trabalho fo
ram. e continuem sendo simpli
ficados, como, por exemplo, a

eliminação da égua no líxameu-

70 milhões
Energia equivalente a 70 mi

lhões de Kw/h, suficiente pare
ihiminar a via Anchieta durante
6 anos ou o estádfo do Morumbi
em 110 mil partidas de futebol,
foi. quanto a General Motors do
Brasil economizou q.!! 1974 a

1975, com a implantação de um
plano de racionalização do uso

de energia.
.

Planejado a nível de todo o

complexo mundial da GM, ..

parttr. do agravamento da crise

energêtíca, esse plano, denomina
do Plano de Gerência de Energia, .

teve três objetivos principais:
reduzir ao minimo 08 desperdí
cios; conseguir maior eficiência
na utilização de energia; e es

colher novos processos de trs
balho que resultassem em menor

consumo, sem prejuizo da pro
dutividade.

�. Segundo o sr.. John Bradfield,
� gerente do Departamento de

Planejamento e Instalação da
GMB e responsável pela implan
tação do plano no Brasil, o êxito
do primeiro objetivo resultou

de

•

economiza .,'

kw"""""'/"":h.
.':

. -,
.

to de cerroéertas (este trabalho
.

passou 8 sei- feito a seco, sem

prejuízo da qualidade).

A adoção de ,todas' estas me

didas 'resultou numa redução'
surpreendente do consumo de

energia, incluindo-se, corno tal,
égua, vapor, óleo, gás, ar com

primido, gasolina e eletricidade.
Em dois anos, a economia. re

gistrada foi de 235,64 bilhões
de BTU (uaidade inglesa de
medida térmica; 4 BTU -, 1 kg
caloria), correspondente. 10.6%
do total de energle consumida,
no mesmo período, pelas fábricas
GM de São Caetano do Sul e

São José dós Campos.

O volume economizado, t1'8nS
formado' em unid�de' elétrica,
equivale a aproximadamente 70
milhões de kw/h, ou seja. ener
gis suficiente para abastecer.
durante um mês, uma cidade

com população semelhante à do
'.

Grande ABC, ou, durante um

ano, o município de Sio Vicente.

Documento . extraviado
o .r. EDUARDO JOSÉ

KWITSCHAL declare para o.
, deyidó. fins qúe edraviou lua
Carteira Nacional de Babili.,
taçio n.

o 29.'488. 1

A mesma fica .•em efeito

por haver reque:ddo a 2.8 via.

Documento extraviado
SEBASTIÃO MARCONDES

DE F�ANÇA. decters para 08

devidos fins que extraviou SUa

Carteira Nacional de Habilitação.

A mesma fica sem efeito por
haver requerido a 2,a via. 2

I BASILIO' HUMENHUK

I' Revendedor .

& (IA. LTDA.
FORD .1

I'

Fazemos sempre. a
.

malhor \ oferta em veículos

novos FORD e usedos de qu�qu8r marca.

Disponibilid�des da semene :

Bras_ilia 1976 - gelo /

Volks TL 19(2 - verde igulfPú
Corcel c.u.PI luxo 19(2 - brsnco nevasca
Rural 19(1 - 4x4 - verm�tho e brsnco

.

[eep com capota de aço r: 19rD - verde
Pick-up 19r2 tração 4,/4 - aeul
Pick-up 19(4 - 4x4 � 'azul·
leep com capot« de apo 1962 - azul
Pick-up 1972 - 4�4. - turquesa royal

Adquira seu veiculo D�ado COIll 8 mlnima' entrada.
Velculos inteiramente. revisados, de boa pr.cedência,

o aos melbores preços da regiao.
. I'Visite-nos sem compromisso, em nossa loja à

Rua Vidal Ramos, 203 - Fones 343 e 145

lJ

FOTOCÓPIAS XE.f\OX
Ser.viço instantâneo e perfeito.

Instalação modernissima.

Procure no eicritório de
.

Derby Carlos

Ulhmann, na Praça Lauro Müller, 251'
CANOINHAS -- Santa Catarina

lãs Pin�ouin e· Cisne

Casa

MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEíCULOS lTDA.
Concessionário Deneral Motor. d. Brllil I. I.

Rua Major V�eira, 289
C an o i n h a s -:- . Santa Catarina

N'o Depar"t,t'meoto de Veículos Usados
de liouel Procopiak Comércio de
Veículos ttda., você eDcontrará

.

'.I

para prQnta- entreO"/8,.·..•./
.

Marca . Ano
Opalas: portas'

'
. 1974

Opala 4 portas ';t/ 1971
'OPala 4 portas ''/ 1973
Opala cupê 4 marcha�/ 19(3
Veraneio luxo / ,1973
()�minhão Chevro)et 5 marchas 1973
Cbeorolet gabine�upl. - reformada 1964

.

./
/ _----

, '
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CON VITE-M,ISSA
Osório Bento, de 'Oliveira, convida parentes e ami

gos para participaremdà'Misslll- de um mês de falecimento

de seu pai' José Bento' de Oliveira, que será celebrada

dia 27, terça-feira, às 19 horas, na Matriz Cristo Rei.

Por mais este ato de fé, agradece.

E, D I T A L
Encontram-se em Cartório, 2.° Ofício, à Rua Vidal Ramos, ediflclo

do Forum, para serem protestados os seguintes títulos:

,DP n.o 22095-a - vencto. 30-05-711 - valor Cr$ 1.102,80 (um mil e

cento e dois cruzeiros e oitenta centavos), emitida por Aristides Malon,
c/ DARCI GONÇALVES.

DP n," 0089881-11 - veneto. 03-06-76 - valor ,Cr$ 1.014,56 (um mtl e
quatorze cruzeiros e 'Cinpoenta e seis centavos), emitida por Financiadora
Volkswagen S/A, cl ANE&TOR JULIO.

DP n.o 599.7-10 - ve�cto.. 12-0ft-76 - valor Cr' 490,00 (quatrocentos
e noventa cruzeiros), emitida por OQMAREL-Com. de Máq. Régia Ltda.,
el ANESTOR JULIO.

>

'

Por não ter sido' possível encontrar QS referidos responsáveis,
pelo presente os IntillÍo, para no preso de três (31 dias, a contar da pu
blicação deste n,o-'\;Jornal Correio do Norte:., virem pagu os mencionados
titulos, ou da!'" as razões porque não o fazem, e, ao mesmo tempo, no

caso de nã(vier atendida esta intimação, os notifico do competente protesto.
/'

'.
,

./ 'Canoinhas, 21 de julho de 1976.
,,/ PAULA 8. CARVALHO - Oficial Substituta

Registro Civil ·'EDITAIS
.

NEREIDA' C. CÔRTE. Oficial
do Registeo Civil do 1.0 Di.trito
de ,'Caooioha•• Santa Catarioa fa'z
label' que preteo,dem calar le:

cJOSÉ COLAÇO PINTO:t com
cTEREZINHA B@IlUN:., bra.
.ileiroe, eclteiroe, d�miêiti&do, e

rellideotel Delta cidade; ele
.

ope·
rál'io, nascido em Lageado, Dis
trito de São Mateu. do Sul.Pr.,
aoe 1.° de março d. 1947, filho
de Timoteo Sauta Aos. Pinto e

de Elvira Colaço Pinto; ela do
'Iai. oaacida em Rio d' Areia DI
Município aOI. 11 de agolto de
1946, filha de JUlé Breduo e de-

I Eltefaoea Moi... Bredun,

'cABILIO CARDOSO:. com

cCARMiTA MARROSIt, bralÍ.·
Ieieoe, .olteirol. domiciliado. e re·

• identu ueste cidade; ele operário,
naaoido em Rio Bonito D/ Muni·
cípio aOI 21 de. juího de 1949.
filho de Aotooia Cardoso; ela: do
Ilrl'� Dalcida em Marcílio Dia. oI
Muoicipio aOI 30 de julho de

1948, filha 'de Ervio Marrol e

de Maria Luiza Nogueira Marrol.

Caooiohal, 21 de iulho de' 1976.

NEREIDA CHEREN CÔRTE
Oficial do Regi.tro Civil

Aluga-se
Casa situada à Rua 12

de Setembro n o 134.

Informações com o sr.

'Ivan de Paula e Silva,.
Fone, 22-0522.

Do(umentos extraviados
SILVIO CARDOSO, declara

para devido. fina que edra ..

víou o Certificado de Peoprie
dade e demais documento.
do veículo Volkawagen 8no 6,2,

, placa CA.J810. cor verde. 2

Oa meamoa ficam aem efeito
por havar requerido a 2.a 'via.

é tempo de VACIlaR
IDADE VACINA
I mêJ O.C.G. Oral
3 melei Triplic:e±Slbia±AntivariólilJa
-s melei 2.a dose de Tríplice± Sabin

'Z melei 3.· dosl lIe Tríplice±�abin±
Anti-sarampo

De I a 2 anos após a Terceira Dosl
Belorço de Tríplic:e

• • • • •

5 anos Reforço de Vacioa Dupla
De I em

5 anol Revacinaçio Antivariólica
De 10 em

10 anol Reforço de Antitetâni.a
EDitem neinas conlra a Rubéola e a
Cllumba doe· podem ler aplicadas a

partir de I anu de idade.
A partir de um mêl de idade u tipo
de BCG recomendado é o IntrldérmilJo.

Obaervaç"ea ,

VIciDa_ Tríplice - Dilleria, coqueluche,
tétano

vallina Dupla - Dilteria I tétano
Vacina Sabin - Parálilia, inlantil

J. J. e, J;,
* Passando as férias com

a gente Fernando Luiz surgindo.
Ferrei, a que veio matar as * Esteve em Palotina no
saudades de SUa namorada e final -âa semena passada
seus amigos. Junior f'riedrich.

* Passando este fim de se- * Completou idade nova
mana em Joinüille; Vílnes- -

domtnge ultimo Ruth Ise-
sa, Carminha e Nani. bela que para comemorar

* Quem vai mudar residên- reuniu seus amigos na casa

cia para Pato Branco é de seus pais.
a meiga Karin Scheide. * Muito simpática e meiga
* Quem 'testeiou seus 16, está entre nós Melissa,

anos domingo próximo deixando muito feliz 'Junior
passado foi. Rosane Zattar Freitas.
sempre IIcomp.nhllda pelo Leio. * Iniciou-se semana Píluada
* Para aqueles que não sa- o Campeonato Cmoinhe»:

bem o que fazer nestas se de Basquete. flaverá jogos
férias compareçam qualquer as segundas, UrClIS, quartas
dia destes no Pinguim, que

e sextas- feiras, na cancha

lá, tenho certeza encontrarão da A.A.B.B.
um bom divertimento. Não I * O Colégio EstlldulIl Santacomercial hein ? Cruz, empenhando.s, para"
*' O Zico está feliz da vida, que seus alunos tacam boa

seu labelo está crescendo figura no vestibular; no SI1;,

sedoso e macio como ele sem- gundo semestre haverá um

pre quie, é par� impressionar curso intensivo para quem
·

quem hein Zico ? esttoer com vontade de Iazér
realmente um bom vestibular.

· --te Isabel Cristina de Souza
(popular Ise) encontra-se * O Nuno volta hoje de

em Santa Maria (R. O. S) Minas Gerais deixando o

dando uma de «titia .. coruja. coração da Marilme muito

· * Sábado último em Join- feliz. ,Já estávamos com sau-

'11 I I"
dades das tuas risadas M.rilene.

v, e co ocaram a tança
na mão direita Lúcia Mirane . * Construa sua felicidade;
I! Roger. Felicidades. não destruindo a· dos

* Carolina e João Luiz é outros.
..

o novo parzi11ho que está . Tchau

29 anos a serviço da Comnnidl'de

Diretor: RUBElS RIBEIRO DA SILVA
Gerente Comercial: GLAUCO J. BUENO

Composiçiio, impressiio e redação:
Impressora Ouro ,Verde LIda.

Rua Paula Pereira, 765 - Fone 22·0379
CAIDlIHAS - Santa Catarina

Aniversariantes da semana
Dia 24 - os srs.: Ludovico

Dambroski e .João Silveira;
a srte. Rosângela Ditschnebel.

Di.25 _' o sr. Rubens Stul
ser, o jovem Tngo Rol! Todt.

Dia 26 - a sra. Ana esposa
do sr, Nicolau Burgard; o sr.
Nivaldo Burgardt; o jovem
Guido Gilmar .'rJichel. .

Dia 27 _ as sras.: Luie«
esposa d. sr.. A,gemiro Ros«
e Nereida esposa do sr. Iair
Côrte; os srs. Wiegando Knopp

e Mam,4 Cador.

Dia 28 • o iooem Eliseu
Job Topõ,owski.
Dia 29 - a sra. Júlia espo

sa do sr, Cândido Rocha; o
jovem João Paulo Furtado,
res. em Papanduoa.
Dia 30 - Dorioal Junior e

Dorisa Maria (glmeos), . fi.
lhos do sr. Dorioal Bueno.

Aos aniversariantes nossos
votos de muitas telicidadesó

rrrrrrrrl"rrrr1:�rrr1:r1:rrrã'&rírãrl"rl"&"rã1:rrr1:ri"rãrrrrrr�rl"i"rl"r6ãI4r�'I:
� �
� �

t PREFEITURA MUNICIPAL DE C.ANOINHAS �
� �
� �

E Homenagem ao Colono e Motorista ã
� �
� �
� DR. HÉLIO JUK, Interventor.Municipal e Dr. Paulo Eduardo Rocha. Faria, Vice-Prefeito, com satisfação e iii
!to . entusiasmo, enviam aos colonos e motoristas, na data que lhes é consagrada, mensagem justa e devida, pelo feito ârduo 0Ii

t em prol d.o grande desenvolvimento nacional. ' �
!te De fato, o reconhecimento é de todos e, unâniIIle, pois colonos e motoristas, representam antes de tudo, a "i
!lO nossa sobrevivência. iii
!to Um e outro, nQ seu diuturno labor, produzindo e transportando as nossas riquezas, tudo estão fazendo, "5
� �
!to pari-passum, agora somando divisas e representando parcela atuante .na balança comercial brasileira..

tal
�

.

·Assim, a Municipalidade de Can�inhas, neste dia tão festivo,e significativo, vem trazer a sua solidariedade, 0Ii
� reconhecimento e incentivo, a que prossigam em seus misteres, sempre avultando o crescimento brasileiro. "i
k '''i
� A eles,'então, a gratidão e· reconhecimento da Municipalidade canoinheqse e de todos _os munícipes. 0Ii
� �

t
'

�/�_.. Salve 2.5 d�e ,julho, .'de 1976, �
� , �
!lO iii

t Dr. HELIO JUK - Interventor Municipal Dr. PAOLO EDUARDO ROCHA fA81A - lroe-Prefeito �
� �
�

.

.' CIi
������������������������������z��������&��������&������&�������A
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IND. COM. OITO FRIEDRICH -

C. G. C. M. F•."""".n>;>-Q..-83.188.797/0001-20,

/",,;P"""'. �',
Relatório dà· Dir�fo�ia D_.monstraçlo da Conta de Lucros e Perdas

Senhores AcioDistas: /
. De Contà, de Resultado Industrial

Cumprindo disposiçõell legais riestatutárias, damos a Ações, Depreciações, Provisão pIseguir, para suas aprecíações, o balaQ(o geral e conta de lucros Devedores �uvid080s,e perdas, relativas ao exercicio eDcerf'do em 31 de dezembro de I

A Contas de 'Resultado Comercial1975. A aímples apreciação do ba!ênço patrimonial, .demon�tra Administração .Gera], Despesas Finan-com clareza, a situação da �mpres"á. Temos certeza de que, pro- eeíras, Correçã'Q Monetária, Prejuízoscuramos duraote o exercício sociál, assumir compromissos com cta. Veiculos, Pf.ovisão pi Devedoressoluções dentro de esquemas � fluxogramas, para o melhor Duvidosos, Reservas, Gratificação Esta- Idesenvolvimento da sociedade, ei que estamos convictos de estar- tutária e lucro líquído a' disposiçãomos conseguindo. Em' todas 88 ocesíões, temos encontrado por da Assembléíaparte do quadro acionário, pl,éno acolhimento pois, dali decisões
mais importantes, tivemos a �ati8fação de poder eonsultâ-Ios.

, I
. Para fiDalizar, perm!timo-Dos, solicitar mais um voto de
cODfiaDça, traduzido numa déliberaçêo de assembléia em autorizar
a retenção dos' lucros do 1xercicio, para pos�erior aumento do
capitAl social. I

Nesta oportunida4'e, agradecemos a confi,nça depositada Ary Paulo Wiese - Dír, Gerentepelo !I senhores acionistas íà atual diretoria, e colocamo-nos a dis
posição dps 'senhores 'acíéníates, para os esclerecímentos julgados
oportunos e neceesários./' '

.

Canoinhas (SC), 105 de janeiro de 1976.
I

Izab.1 Kohler Frledrfch - Diretor Presidente
Francisco Wilmar F1rledrich - Diretor Superíntendente
Ary Paulo Wi.se ..:- Diretor Gerente

,

Astrid Friedrich Wi"se - Diretor Comercial
.

!
Balanço Geral éncerrado em .31-dezembro-1975�

�iTIVO
.'

Disponível 1-

Caixa, ex. EcoDômicé e Banco.
Realizável d'iA CURTO PRAZ ,

CJC Devedoras, Devedores por Duplí-
c�tas, DupUcatas de �erceiro8 .a Receber 1.172.342,06
Matérias-Primas, Ahiloxarifado, Produ
tos, Lenha e Gado de Corte
Madeira. em Pé !
Sub-Total

'

A. LONGO PRAZO
eflorestamento ,

AçÕe,li e Particip&çÕ�8 .

Sudene, Sudepe, Em�ratur, Embraer.
Adicional BNDE, FundQ DL-157, Fun-
dese Lei-4156, Cotes�. Adicional do
Imposto de Renda, Fundo de Indeni
zações trabalhistas '8

.

ORTN
Sub-Total
ImoblilZado
Imóveis ,Veiculos

,

rerramentas, ,Móveis e Utensilios
MAquinas e' Instalaçõe'S
ImobiUiaçõe& em Curse
Correção 'MonetAria

Compensaçilo, ;,
'

Carteira de Cobranças, CODta de DeI-
centos, Bradesco Resolução 130, Banco
do Brasll-Çte. Caução, BBI-Cta. Caução
Bradesco-Cobr, Simples] Bco. do Brasil
Cobro Simples, Bco. Sul Brasíleíro-Cobr.
Simples, �ndosso a Terceiros -Duplícatas,
Bco. Sul Brasileiro-Res. 295 e Titulos
Aceitos
Ações Caucionadas
ResuUado Pendenfe
Seguros pendentes
Cor. Mont. Pré-fixada a vencer
Despesas Bancârtas a vencer

TOTAL DO, ATIVO
�.

\

8.466,93

520.431;04
483.777,01

2.176.550,13

74.426,t!9
31.532,82

147.937,98
253�897,49 2.430447,62

725.936,53

538.309,91
58.511,19,
779.g35,74 2.102.693,37

1.216.275,60
12.000,00 1.228.275;60'

18.690,95
14.329,34
6.116,30 3�.136.59

5809020.11

sp vI 'o
N.ilo �xlgível "

Capital, Reservas li J!)epreciações
FUDdo para MaDuteDção do Capital
de Giro Próprio \

Exigível \

c/c Credoras, Credores por Forneci-
mento, Obrigações de Desconto,':'" .

FiDanciameDtos, Obrigações 8 Pag.:!',
Obrigações de Terceiros Duplíeates,',
Lucros em Suspenso e Gratjficação "
Estatutária da Diretoria "

2.213.531,76 2.213.531,7'".
I '\-----Compensaçao' . -

\
Efeito. a Cobrar, Endosso de Terceiro�
duplicatas,

.

Titulol a Plgar' e Cauçio' \, ,

de Açõe. " \1.228.275,60 1.228.275.60
. TOTAL DO PASSIVO

2.330.745,42

36.467,33 2.367.212,75

5.809.020,11

1975
. ,

mIrs/ Canoinhas (Se), 31 de dezenipro de

lzabel [(ôhler Friedrich - Oir. Presid�hte
F. Wilmar Friedrich - Dir. SuperiJ:íteD�enteAry Paulo Wiese - Dir. Gerente \;,.,Astrid F. Wiese - Dir. Comercial
Ast,id F. Wie.se - CODtador reg. CRC D.o 1686 e DEC n,o 145.828

ICOFRISA Registro',
.

EDITAL
JACIRA. EMIL;� PAUL COR.
RÊA. Oficial do �egiltr() Civil
do Distritc de Pinh�irol, Comarca
de Caooiohal, :Eet,do de Santa
Catarioa. faz laber que preten.
d •

I
em calar. f

Adir Garcia de Almeida e
Antonla Bueno da Rocha.
Ele, oatural de Tamenduâ, deite
Dístritc, naecido aOI 11 de letem.
bro de 1:9S7, agr;coltor, sclteiro,
domiciliado em 11aqoarizal. deste
Dietrlto, filho de' M8rcilio Garcia
de Almeida e de Ndir Lucidia
Machado., ,

Ela, natoral Ide Campo ,dOI
Buenoa, deite I)iltrito, nalcida
aOI 3 de' egosto lie 1958, do lar.
aolteira. domicilia;da em Taqoari.
zal, filha de Beraardo Bueno da
Rocha e de Aoa Rpcha de Almeida.

S/A

.1.661.35851

1.161.358,51
1.661.358.51 . 1.661.358,51TOTAIS'

mIrsl CanoiDhas (Se), 31 de dezembro de 1975.
Isabel K. Friedrich - Dir. Presidente
F. Wilmar Friedrich � Dir. Superiot.

.

Astriâ F. Wiese - Dir. Comercial

Astriâ F. Wie.s.e - Contador, reg. CRC n.? 1.686 e DEC D.o 145 828

Parecer, do Conselho Fiscal
Senhores Acionistas:

Os ,abaixo assinados, membros do CODllelho Fiscal de
Ind, e Com. Otto Friedricl;l SIA - ICQfrisa, tendo examinado o

Balanço Geral, 8 demonstração da conta. de Lucros e Perdas, e
os papéis contábeis dà sociedade, referentes 80 exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 1975 e, achando tudo em per
feita ordem, são de parecer .que os referidos documentos sejam
aprovados pelos senhores acioqistas, reunidos em Assembléia Geral,

Para constar lavraram a presente áta, que vai Bssinada
pelos presentes.

mlra/ CaDoinhas (SO), ,05 de janeiro de 1976.
Zaiden Emiliano Seleme (DI)

Saulo Carvalho (Dr)\

Mdrio João Meyer

IMPRESSOS EM GERÁl �em umB ou maia côrea'
Serviço rápido e perfeito

IMPRESSORA OURO VERDE LTDA.

A diferença é que numa oficina
Ford você tem'

mecânicos credenciados,
formados pela própria Ford,

mão-de-obra especializada para
todos os serviços, .ferramentas

especiais e uma completa'
"/ '

aparelhagem para testes
eletrônicos. Talvez você pague
um pouco mais por isso,
rY'\as em compensação tem' .

a garantia de uma assistência
técnico de qualidade
irnpecével.

Se alguélD lo�be' de algum
impédimeoto, opol}ha-o Da forma
da lei. '

'

Pinhelroa, 12 de [ulho de 1976.

SILVETE OA:Q,CI PAUL
Elcreveote Jurameotada

Declaração
Declarámos para os devidos

fios que forsm extraviados 08

documentos do automóvel mar
da

VOl�'agen TI.:, ano
\

de

fabricação 71, placa CA-0608,
cor azul, ,dia , ...nte, chassle n.o
BF035066, 4 cil., "65,HP, ficando
os mesmos sem efe1to por hs
ver sido requerido 2.8 'via. 1

,
.

"

CaDoin}lls, 9 de julho de 1976.
//

Indúsftl� e Comércio
Irmãos ZugmAn S/A

·A DIFERENÇA
-'E UMA OFICINA
�MUME'UMA
OFICINA FORD

É A' QUALIDADE•..

O PR�ço �UMA
CONSEQUENCIA.

Basilio Bomenbok I: Cia. ·Ltda •
RUA' VIDAL RAMOS, 2 o 3

,

FONES 343 e 145

REVENDEDOR

....L�
� � �
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(oope!ativa, Agropectl,ária de Canoinhas' Ltd�.
Assembléia Geral ExtrAordinária

I

.

,'. ;_
EDITAL DE CONVO'CAÇAO

�
,

\

De acordo com os Estatutos Sociais e conforme' a deli-

beração da 'Assembléia Geral Extraordinária realizada em 23/06/76,
ficàm,,_convocado& os Senhores 'Associados da Cooperativa Agro
pecuárlS"'de Canoinhas Ltda, em pleno gozo de seus direitos as

sociais, para,,,a Assembléíe Geral Extraordinária a realizar-se no

dia 31 de julho, de 1976, no Grupo Escolar João-José d@ Souza
'Cabra! sito à Rua Barão do Rio Branco. nesta cidade de' Canoí-

.

nhas (SC�, às 7:00 horas em Primeira Convocação, com o mínímo
de 2/3 de seus AssQciados; às 8:00 horas em Segunda Convocação,
com o minimo da me,tade e mais um de seus Associados; às 9:00
horas em Terceira e 61thna Convncação, com a presença de 10
de seus, Associados, no qual havendo número legal será discuti';'

d,a a seguinte:
. .

I
' ORD�M DO DIA

1.0 � Eleição dos novos membros do Conselho Administrativo,
.

e Conselho Fiséal. .

I

<",2.0 _: Assuntos Geraís.
.

"

.'

.

NOTA: Pafa deito de cálculo de equorum> para instala
cio da Aesemblêíe, eata Cooperatlva tem 495 Associados.

Canofnhas, 30 de junho de 1976. 1

l\4QISES
.

DAM,ASO - Presidente

Dra. Zoé Walkyr.ia Natividade Se'leme
CfiurglA Dentista
c I c 0055891S;IDJ:P

Fotqcõpias?
Em apenas 10 seg,und:os�' você tira FOTOCÓ.
PIAS, d4!' .qualquer do,pumento, jornais ou

livrCls,FT1o CA,RTÓRIO 'QO REGISTRO
C I V I L de NEREIDA C. CO�TE, no edifício

do FORUM desta cidade.

SfSI
o Sesi, 'através de sua

Agência de Canoinhas, Em
cerroú suas atívídades refe
rentes ao cursos, realizados
durante o 1.0 semestre..

O programa esteve a car

go dos alunos e obedeceu
o seguinte .roteíro: Naiã Zita,
.aluna do curso de Pintura
em Tecido, apresentou a pá
gina «Devagar mas sempre»,
extraída do Livro «Fonte
Viva»; Divair Maria Zabu
dowski, aluna do curso de

Datilografia, leu o artigo
publicado DO jornal da Agên-
-cía do Estreito Fpolís,

«Nosso' trabalhoe; João
. kohler, também aluno do
Curso de Datilografia, de
clamou a poesia «Não re

cebí nada do que pedi» e

a aluna . Marilda Alberti
Scheuer, do curso de Corte
e Costura, leu a página (autor
'de&conheCido) «Retrato 'da
atualidade».

, Compareceram .vários con-
vidados, entre os quais, o

Presidente do Síndieato Ru
ral de Canoinhas, sr, Ewaldo

Vende-se
no bairro Csmpo da Agua

Verd�. uma dàta com casa d'e

madeira mecmoo 42m2. Plt'ÇO
C!'$ 28.000,00. Tratar no local,
a Rua Henrique Zugman :.!3i
com a sr&. Alaide Vieira.

encerramento· �e cursos
foi bastante aplaudida, e' o
lanche, organizado e servido
pelas alunas, esteve bastante·
animado.

r A festa de confraterniza
ção foi deveras 'um sucesso,
demonstrando ainda uma vez

mais, . que o S�SI, promove
o encontro de «gente», para,
aproximando uns dos outros,

. fortalecer as bases de' um
aRASIL GRANDE E S,E�
PilE UNIDO.

A Missa, no . horâríe das
19,,00 horas, esteve a cargo
dos alunos e os cantos foram
'acompanhados ao órgão pe
lo 'conhecido maestro sr.

. Aluyzio Soares de Carvalho .

Zipperer; Ilma. Sra. Nina
Barbosa, representando o

capitãe Osvaldo Conrado
Narloch, chefe da Junta de

ServiçoMilitar de Canoinhas;
Sr. José kohler, também do
Sindicato Rural de ,Canoi
nhas; sr. Ivanil' Cordove
Burigo, representando a As

sociação de Pais e Mestres;
Frei Pedro Caron, da Paró
quia de Canoinhas; professo
ra senhorita Dírcéa Prado,
convidada especial e .íncan
sável colaboradora da Ag�n
cía local do SESI e sr. Aleixo
Zabudowski, muito digno
Coletor de,Major Vieira.

A entrega dos certificados

, ,
EXPRESSO, CAIARINENSE DE TRANSPORTES LIDA.'
Servi�do a. Cal'ital' do . Mate há mais de dez

aoos, traosportapdo suas, cargàs das principais
Praças do País, �t.é o seu d��tioo, co� I�,.pide�,

8egur�o�� e pootualidac;le. .

e••

,

MATRIZ • em São P�ulo·SP
, .

.

FILIAIS • Rj() de J�Qeiro. Curitib., Jqhlville,
Jaragpá Jio Sul, Blumenau, Flo�iapóPQ,ilJ, Ha�aí,
Porto Alegre, Rio Negro e' Brusque.

.

•
.!

-

Em Caooinhas.SC, à 'RQa Frei !\leoaodre,
.--.--' -Kaaups s/J1.o - Fone 138 .

.

..

\

Prestigie uma Em_Ilesa' gennlaamente Catlrril�nse •••

I Ex'presso Catarinense de Irenspertes Ltda. '

''-
, .

' ,

.

'/

�
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Iman'bã em larelllo Dias - São Bernardo x Comblnádo
24-07�76
N.o 1380

XXX

Notas Esparsas
Por solicitação do nosso In-. ,

terventor dr. HÉLIO JUK, o

Secretário da Agrieultura, dr.
Vitor FOntans, comunicou, '.
designação de um técnico para
o nosso munícípío, para a prs
paraçlo de sementes de erva

mate.
x :lt x

Tamb�m extendido à FUN
PL.OC, o crédito educativo,
grande conquista dos estudantes .

maia necessitados e recem-cría
do pelo Ministério de Educaçlo
e Cultura.

x x x·

Retornou a círcular, defen
dendo os postulaaos da oposição,
o DOSSO colega Barriga·Verde.

x x x

Amanhã, duas grandes e trs
dicionais festas, e do Colono e

'Motorista., esperandc-se grande
lifluênçia e aním.•ção para ambas.

x x x

,O advogado dr. Hilton Ritz·
mann é o novo Presidente da
Associaçlo Comercial ,e Indus
trial, prometendo. incrementar
a atividades da entidade.

x x
:

x

A famma M!lyer esteve reu

n'da domingo último nos feste
jos

.

do aniver"ário do sr.

Edgard A. Milyer.

Esteve em n088a cidade do

mingo último, em visita a fami
liares, o sr. Benito Gastlo Bastos.

I .

'

X X X

Faleceu na cidade de Jdaçaba,
o conhecido advogado e politico,
dr. Brasíllo Celestíno de OUveira.

x x x

O, agrônomo dr. Vasile Poppa
esteve em Pelotas, Rio Grande
do Sul, a serviço•.

x x x

Escolhido, sexta· feira, dia 16,
o Sub-Diretório da ARENA, no

,distrito de Paula Pereira, com

grande afluência popular:
x x x

Em agosto pr6ximo O 3.°
Batalhão de (Policia Militar aqui
sediado, vai promover o seu

primei:o baile em nossa cidade.

x x x

O empreíteíro sr. Octávio
Coledel PosslÍmai já recebendo,
por estrr.�a de ferro, as primei.
ras cargas de pedra,. vindas· do
nosso latoral e' destinadas ao

calçamento do baírro da Xar
queada, cuja obra terA prosse
guimeoto, sem Interrupção, dia
e noite, conforme afirmou,·

x x x

A famf1ia Luiz Fernando
Freitas, em férias, esteve no

sudoeste, Paraguai e Argentina.<'

'Eis os 54 clubes que disputarão o (ampeonato
, ,

Hadonal' e > os respectivos grupos:
.

GRUPO A: Internacional,.: Palmeiras. Santos, Grêmio,
Caxias do Sul, 'Figueirenile, Avai, Vitória (ES) e Desportlvs,

,
GRUPO B: Cruzeiro, São Paulo, Coritiba, Atlético (PR�,

. Portuguesa, Uberaba, Botafogo (SP), Londrina e Confiança.
GRUPO C � Co�i'ntians, Guarani" Ponte· Preta, CearA,

Fortaleza, Remo, Nacional, Rio Negro e Paissandu.
GRUPO O: Vasco,

>

América. (RJ), Americano" Atlétiéo
(MG), Goiás, Goiânia, Operário, Mixto e América lMG).

GRUPO' E; Fluminense" Botafogo (RJ), Bahi�, Vitória
(BAD, Fluminense (BA), CSÀ, CRB, Botafogo (PS) e Treze.

,

GRUPO F: Flam�ngo (RJ), Volta Redonda, Santa Cruz,
Esporte, Náutico; ABC, América �RN), Flamengo (PI) e Sampaiô
Correa.

LUIZINH'O EM:: SÃO, PAULO
O atleta Luizinho, do Botafogo,' retornou segunda-feira de -

SIo Paulo, onde manteye contatos com diretores do Juvenil do
Palmeiras, afim de acertar um amistoso com o Bot&togo em nOl98a'
cidade, o qual nlo ficou confirmado devido a' ausência do prin
cipal mandatári'o do periquito de Parque Antértica, que se'
éncontrava em Santos.

Contudo a diretoria do alvl-negro estA aguardando o tele
fonema de confirmação d'a partida. inclusive com a possivel
plesen/ça de Leio, mediante págamento de u,ma taxa extra •.'elém

.de Jorge Mendonça e outros.

BOTAFOGO 1
Bom público compareceu na

bonita tardé de domingo último,
no Municipal, para assistir o

inicio do triangular, em disputa
do troféu cDulcidio Silveira',
com' o jogo eotre, Botafogn e

São Bernardo.

A partida, bem no estilo do
atual futebol paranaense, onde

CAMPEONATO
DO INTER,IOR

Encerrou com a rodada de
domingo o primeiro turno do

campeonato do Interior, que
apresentou os seguintes resul
tados :

Mirassol 1 x Untão (Taunay) 3
Olafia 2 x Parado, 2
Comercíal 3 x Lagoa. 2
Vidal Ramos 1 x Palmeiras 4
Cruzeiro 1 x Iguaçú 5
Bela Vista O x Sotafogo O
Corintians 2 x Juventude 1
Havai (Gralha) 1 x Guarani O
Iuternaeloual O' x Imaza 8
Sãu Luiz 3 'x Estrela Azul 9
Major Vieira 3 x S. Antonio 2
S. Sebastião 1 X S. José '2
Pinho 1 x Três Barras 4
Santa Cruz 2 x Canarinho 3
Industrial 6 x Primavera O
Havai rs, J,O x Pínhsíros
(O Pinheiros ganhou os pontos
devido a desistência do Havaí)
S. Crtstóvão 4 x S. João O
Sonda 1 x UQlão (Divis8� 1

o 8fgundo turno te-m seu

inicio marcado para am�nhã com
os seguintes encontros:

Botafogo x Cruzeiro
Parado x MirassoI
Olaria x Uníão (Taunay)
Vidal Ramos x Legoa
Palmeiras x Comercíal
Bel� Vista x Iguaeú
Juventude x Havai GGrilha)
Coriotians x Guarani
S. Luiz x, Internacional
Estrela Azul x Imaza
S: José x Major Vieira
S. Sebastião x S. Antonio
T. Barras x Sta. Cruz
Pinh06 x Canarinho
Havai (S. J.) x Primavera

p'niã9 (Divisa), x S. Joio
Sonda x SIo Cristóvão

Massey Ferguson
em Mar'cílio

O Grêmio Olsen recebeu no

domingo que passou a visita
do Massey Ferguson, com o

qual rtalizou dual partidas a

mir.tolJas. A primeira, categoria
Mirim, saiu-se vitorioso o qua
dro da �asa, pela contagem de
1 a O, e po encontro entre os

Infantis registrou. se empate de
3 a 3.

CARLOS
BOCKOR.

a bagunça e o jogo violento foi
uma conétante, com o SIo Ber
nardo démoDstrando mais uma

VeZ que só sabe praticar um 'bom.
futebol enquanto o placar lhe é
favorável, fez com que grande
'parte do público' seísse muito
insatisfeito do estádio.

O empate de, 1 a 1 foi justo,
com tento ide Ioga, para o São,
Bernardo, aos' 31 minutos da
fase inicial e de Alceu, para o

Botafogo, a08 2 minutos da 2.a
fase.

-', O
.

Botafogo formou com:

Allage-; Nentnho, Sebastião; Che
vala e Ivan; Ricardo, Paulinho
e Nico; Walmor, Alceu e Renato.

O SIo Bernardo alinhou com:

Kalempe; Lisbôa, Grimaldo, Bor
ges e Vilinho; Branquele e Valdir;
logo, Kolinha, Aderbal (Ché) e

Hercilio.'
O árbitrp Alceu Müibratz

expulsou acertadamente Kolinha
e errou em não expulsar tsm
.bêm Borges, por jogada violenta.

Renda: Cr$ 2.045,00

Amanhã
" -

-binado
do Com-a estréia

frente, o São Bernardo
O triaogular prossegue amanbã, com o jogo entre' SIo

Bernardo X Combinado, formado por elementos do Clube Atlé- .

tíeo Industriei e Olaria Prust, quando o Estádio cWiegando'
Olsens, em Maremo Dias, deverá abrigar um bom público, uma

vez que vem sendo muito comentada a estréie do Combinado
que por sinal possuí Dons valores e esperamos, aconteça, uma

óthna pllftiaa de futebol.
Haverá também uma boa preliminar, entre Benfica fi

lpiringa, jogo válido pela prtmetra rodada da Taça. Cidade Ca
noinhas .. As 13:30 horas, partirá ônibus para Marcmo, pusando
pelo bairro Industrial e' Praça Lauro Müller. Vamos lá.

Cidade Canoinhas
, , A Taça Cidade'Canoinhas teve àequêocia no último fim

de semana com cs seguintes encontros:
. '

Sábado à tarde, Benfica O, x A.A. Musai 2. Domingo pela
manhã, o Juventos massacrou. o Fluminense pelo placar de 14 a ].
Ainda domingo pela manhã o Olaria Prust ga�hou os, pontos do
Ipíranga, que nãe apareceu e à tarde Meu Pontinho e 5 de Mala
empataram' em 1 gol.

Amanhã no Dítão, pela 1.8 rodada de returno, jogam
Meu Pontinho x Fluminense e Juventus x 5 de' Miio.

pesquisa feita pela
a L:EC,

Apuração da
Parada Esportiva e
132 pessoas responderam o questionArio:

1.0 Canoi�h.1 t�m condições para disputar o Estadual? - 116 si,m

2.° G,rêmio Esportivo CaDoinhas é a 'sôluçlo? -,117 shn.
3.° Qual o nome que você daria?

Santa Cruz - 2, Ipiranga - 5, Rei Pelé - 1, Ouro Verde· 4,
Pilmeiras - 2, Slo Bernardo - 2.

4.° Clubes Brasileiros qUe gostaria de ver jogar em Canoinhas?
Flamengo - 21;;, Vasco da Gama· 22, Guerani - 13, Corintians
e Palmeiras - 11, Fluminense e Botefogo • '7, Iriternacion�l
4, Santos - 3, Cr�zeiro e Coritiba'. 2;">Slo Paulo, Havai de
S.C. e Atlético ParanaeDlle - 1.

, .

-

5.° Você acredita na lluminaçl,o do EstAdia?
104 ,sim, 15 não acredita.

6.° Que você Reha da LEC nos últimos tempos? ..

Conceito: Ótimo e Excelente - 84, Bom - 31, Regqlar • 9.
, ,

7.° Se um Clube de Canoinha8 disputar o Estadual você colaborará?
92 sim, 23 nio ',colab.

' ,

8.° Quanto por mês? - Cr$ 1.855,00 .
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