
Mercadores da desgra�a
GLAUCO 'OÃO BUENO

Desde os primórdios, até onde a mente humana é capaz de
al�ançar atrayés de uma análise retrospeotíva, o homem teve sempre uma
trilha a palmilhar. - Nem sempre porém, foi-lhe facultado o direito de
escolher llvremente o seu caminho. - Nem sempre também, ao escolher
o fez acertadamente.

Em verdade lhes digo amigos, que os caminhos do homem. pelo
seu traçado, obedecem à duas linhas pararelas que, paradoxalmente,
seguem sempre Juntas sem nunca se tocarem. - São as Unhas do bem
e do mau.

.

A espécie humana, através de lentas e sucessivas mutações, foi
enriquecendo seu cabedal de conhecimentos e hoje. é efetivamente capaz
de inauditas realizações.

'

Muitas vezes nos quedamos maravilhados, ante os extraordinários
feUos de homens detentores de célebros superdotados. .

. Homens que. sacrificam toda uma vida, em holocausto às pesquisas
de antídotos OU lenítívos à tantas moléstias que assolam e que dizima:n
a sua espécie. Bncanecem seus cabelos, enquanto profundas rugas sulcam
sues frontes e morrem lastimando ser a vida muito curta, ansiando um

prazo maior para aprender mais. ,

�as, apesar dessas maravilhosas demonstrações de desprendi
mento pessoal, de completo. desapego aos bens materíats, também por
vezes, num deplorável contraste, constatamos estarrecidos, que seres

outros feitos à mesma imagem física, fazem exatamente o contrario.

Dotados de mentes degradadas. passam toda uma vida a fomentar
a discórdia e a dííunríír e aUmentar o ódio entre seus semelhantes.

.

Usando os mais variados ardis, infiltram o germem da desconfi
ãnça entre os povos. - Tanto o Jazem isoladamente, como em massa.

Porém, sempre com o mesmo deplorável e asqueroso objetivo de amealhar
vantagens para si ou para seu grupo.

Dirigentes de patses ou grandes instituições econômicas, fazem
uso desse seu posícíonamento, para aumentar o poderio e enriquecer as
suas funções. E, assim ao fazê-lo, arvoram-se ante o mundo, como defensores
dos oprimidos, enquanto sorrateiramente e à sombra de sua mesquinhes,
realizam gigantescas operações de venda de material bélico.
_ São os mercadores da desgraça - os abutres 'que alimentam-se
da desdita de milhões de seres inocentes, que acabam sendo envolvidos
sem o saber, em tramas urdidas pacientemente pelos sabotadores da paz

....

e da harmonia. '

Enquanto essas aves de rapina voejarem sobre a, terra, desovando
a dlscérdle .e a maldade, a instabilidade, o terror e a miséria estarão

em evidência.

E, tmbuídos de profundo pesar, presenciaremos os quadros dan
tescos de um Vietnã, Angola, Bíaíra e tantos outros.

Negros semi-analfabetos e subnutridos que, apavorados .repenti
namente veem-se com modernas metralhadoras em mãos e são ínstadoa

a continuar matando, em nome de tantos ide,ais e motivos duvidosos ou

ficticioi.
-

.

Adentram na carnificina e seguem morrendo e matando, enquanto
grandes homens, em luxuosos gabinetes, sentados em macias poltronas,
extasiam-se ante a, projeção de seus feitos.

A temática, quase que invariavelmente, é a nopalada def�sa dos

direitos humanos, questões de ideologia politica e outros subterfuglos.
Afinal aquelas máquinas de morte, (aviões, tanques, submarinos

e uma' gama de tantas armas outras) tem que' �er comer?ializadas. Os

lucros são vultuosos e, sucessivamente,' outras mais são Iahríeadas.

E os prejuízos, quem os pode aquilatar?
Quantas crianças sem pais, que ao despertar para a vida, são

obrigadas a contemplar visões de horror e morte. "

Se conseguirem sobreviver, �starã.o fadadas a,palmllhar os tortu

osos camínhos de uma existência. estigmatizadas pela dor, pela �evo1ta e

pelo desconsolo de não lhes haver sido concedida a, oportumdade de

escolher seus próprios destinos. .:
, Sim amigos, as soturnas aves de rapina continuam sobrevoando.

Os abutres, contínuam a alímentar-se avidamente da desgraça �umana.
Se realmente houver uma justiça maior, o luto de milhares de pals� mães

e irmãos, haverá de enegrecer suas vidas mortas. I, o pranto de milhares

de pais, mães e irmãos, haverá de acalentar lugubremente se)ls sonos eternos.

\
,

,Corr,espondência recebida da

Coordenadoria Regional de Educação
Conforme é do seu conhecimento a. S�cre,ari� d!l Educação vg

através CELD Convênio I!.'ilL distribuirá 499 mn tívros dídáttcoe zona ru.ral
pt Determino vossenhoria máxima atenção es�e assunto pt l?�terIf:lIDo
outrossim que todos os' livros devem ser carimbados com a �nsc�lçã.o
venda proibida distribuição gratuita et lema atual go�ern� pt IniCIO ,distri
buição nas sedes das Coordena4orias ocorrerá prIDc!ploS fe�ereIro pt

Deve vossenhoria convocar tmedíatemente coorde.nad�rlas Loeats de Edu

cação e dar-lhes conhecimentos destas determínações a atuação dos

funcionários da SEE no cumprimento deste projeto .será, ac?mpanada
pessoalmente por mim cordialmente Salom,ão Antonw Ribas JÚDlor Secre-

tário da Educação.
'

« (iOVERNAR É. ENCURTAR DISTÂNCIAS»
Vem' aí O' (alçamento d,a Xarqueada

Um� antiga e justa reivindicação d8; l�boriosa popu
la ão do bairro da Xarqueada, é, sem dúvída, a soluç�o
dJ cruciante problema do seu intenso trátegé, .rumo a Tres

B' Curitiba via São Mateus do Sul, Bairro bastante
" rir���so� com indÜstrias, comércio e escola, a estrada Ca

�ornhas-Três Barras não oferece nenhuma segurança.. aos.

pedestres com o sac;mr, de várias vidas, por atro�elamento,
obri ados' a andarem pelo seu leito, também_. por falta de

aco/i1amento e calçada. Triste de ver-se, as crianças rumo as

escolas, nos dia.s de chuva.
.
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•
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\ Desde há muito pediu-se providenCIas a respe�to e

G 'ador ANTONIO CARLOS KONDER REIS, lá em

agora o overn.·
.

d 1 s reclamos
setembro do ano passado, vem de aten er aq.ue e ,

através' da Secretaria dos Transportes, a�tocrIZaD:doh as Ct�!as
t trecho da ponte do rIO anom as a e o

do calç,amen o no. t 'ão de 3 quilômetros. Colo
alto da firma MUS8I, numa �x ens f

.

_

d b a em concorrêncIa no ano passado, esta 01 anu

r:d: :e�iJo o seu alto custo, com o calç�menltoAa paralele
d as oriundas do nosso .lItora. gora nova

. pidos, �om. pe � apreciada dia 13 sexta-feira próxima, desta
concorrenCla ser, ,� tão que as obras terão
feita com lajotas. � de crer-se, :la firma vencedora com
seu inicio já."a partIr de. m�7s�spOs nossOS agradeci�entos
térmGino prevdIstol���i�e�arlOs Konder Reis, sempre atento
ao overna or

1 d osso Estado
na solução dos principais prob emas o n .

Drasil e Alemanba : são vizin�ns

cltUlaHAs-se, 01-02-16

é o que, diz a Revista «SCALA»
viote por cento de dividendos.

.

Nem a inflação e nem o cresci

mento freado assustarão os em

presários estrangeiros diante do

Brasil. E, com boas razões, se

gundo o dr. Abs: mesmo que o

crescimento do Brasíl, em 1975,
se mantenha por volta doa cinco
por cento e não mais dos dez por

cento, como até aqui, acha-se ele,
ainda assim, bem acima do nivel
dos países da OECD. Incentivo

suficiente para as empresas es

trangetras, sobretudo àa Repú
blica Federal da Alemanha, que,
desde há muito, mantém estrei

tos contatos com a economia

do Brasil.

A República, Federal da Ale

manha é - assim constatou o

presidente da Confederação Bra
sileira do Comércio, dr. José
'Flávio Pécora - c segundo
parceiro, comercial mais impor
tante do Brasil, com dez. por
cento de participação. A Repú
blica Federal da AleJIlanha envia

ao-Braaíl produtos de aço, má

quinas e aparelhos, produtos quí
micos e fertilizantes. E o parceiro
brasílefro dira a desforras com

soja e derivados,minério de ferro,
café. têxteis, suco de laranja e

peças para automóvets, Nisso,
o

.

Brasil' sofre um déficit no

balanço comercial, que, em 1974,
superou a fronteira do bilhão de
dólares.

.

O dr. Pécora não deixou dúvi
da alguma, em Frankfurt, de que
o Brasil tem grandeínteresse em
intensificar o comércio com a

República Ft'd'eral da Alemanha,
«para assegurar o acesso a pro-.
dutos de alto nivel tecnológico,
que levam à melhorts qualitativa
d� produção braeíletras.

No encontro de Frankfurt, o

Banco do Brasil foi também

apresentado como omaior banco

agrário do mundo, com muitos

programas especiais, inclusive

para o comércio exterior; e, final
mente, o diretor geral da «Varig»
na Europa Central e Escandiná
via, sr. FIDn B. Larsen, descobriu
que o Brasíl e a República Federal
da Alemanha são hoje países
vizinhos: entre os dois países,
existem várias Itgações diretas e

diárias, em· ambas as direções. As
chamadas «professionals touras

da «Varig» devem zelar para
que os vizinhos sé conheçam
ainda lJIelhor. 0& homens de

negócios da República Federal
da Alemanha podem, mediante

essas viagens especiaili, a preços
mais favoráveis, informar-se so

bre o Brasil, diretamente.

Muitos pontos a

favor do Brasil

Q1:linhentas errrpresaa da Re

pública Federal da Alemanha já
SI!! sentem . no Brasil, como na.

própria casa. 'Do maior contri

buinte do imposto de renda no

Brasil a fábrica «VW», percebem
seu sustento' perto de 1,5 milhões
de brasileiros e cerca de um mar

co entre cada doisque a economia

alemã investe da América Lati

na, está coil.(\arto em empresas
-, brasileiras.

Sob tais pontos de vista, o

encontro de economia teuto-
,

bra&llei�o" para o qual o Banco
do Brasil e a cVarig», companhia
aérea brasileira, haviam convida
do. empresários e confederações
comerciais, não foi uma reunião

entce estranhos: os economistas

brastletros e alemães já se

conhecem.' bastante bem. E a

ímpreseão é de que, no 'futuro,
virão a se conhecer ainda melhor:
- «Pelo menos, 10.000 empresas
da R"lpúbliclI Federal da Ale

manha estão' interessadas» -

segundo o mínístro de Estado, dr.
Gerhsrd Kienbaum, cem ínvestir
no Brasil». E 'acrescentou: -

cO negócio é Interessante para
ambos os- lados».

.

' O presidente do conselho fiscal
do eDautsche. Bank AG», dr.

Hermann J. Abs, arrolou as vsn

teg-ns que atraemos empresários
alemães ao Brasil: .o tamanho
do pais, sua população de 105

milhões, o procuto social de 85
bilhões de dólares, o crescimento
ace.lerado do pais, e, Dão por
último. a polttíée econômica libe
ral do governo brasíletço. Além

disso, os investimentos no Brasil

favorecersm, também. conforme
scresceatou, as exportações ale
mãs.

Enquanto a exportação global
alemã em 1975 terá sido cerca de

trê� Vl"zes super íor ao que fora
d .. z anos atrás, os fornecimentos
para o Brasil sertam, hoje, oito
vezes maiores, Também o dr.

Julian Megalhães Chacel (Confe
deração Nacional da Indústrfa]
aproveitou "a, oportunidade para
enaltecer o bom clima de ínves
tímentos instaurado no país e

8S!ieguróu: - cO Brasil recebe
todos de breço& abertos».

«O Brasil é, já hoje, um merca

do interessante e não necessita

de nov,os produtos para nele se

firmau, fr�8ou o dr. Hans Jolo

wicz, colaborador científico do
Instituto Ibero-Americano, de

Hamburgo. Ali, o Estado é, segun
do ele, um cliente Importante, '

cuj�s, necessidades aumentam,
constantemente. Heinz Günther

Moczynsky, gerente comercial da
firma cVoith», em São Paulo,
descreveu, o que acontece: esta·

empreza alemã, que, entre outras

coisas, produz turbinas e máqui
nas de papel, teve prejuizos ape
nas nos primeiros Bnbs, ingres
sando, então, no quarto e quinto,
numa fase ,de lucros que lhe

permite, hoje em dis, distribuir

Mais do que ap.enas

relações comerciais'

Pode-se chamá-lo, pura e sim

ple!!rpente, de uma comunidade
de interesllles econômicos; no

entanto, pode-se falar tàmbém
de amizad'e e razões' para tanto

existem, já que alemães e brBsi
lei,ros sempre liIe entenderam
bem: já em 1824, quando os

primeiros alemães emigraram,

em grande número, para o Brasil.
Para eles, então.fsso ainda cons

tttuía uma aventura, que, obvía
mente, valeu a pena. A partir des
ses inicias, desenvolveu-se, rapi
damente, um comércio intenso
entre os dois povos.

Hoje. para os homens de ne

gócio da República Federal da

Alemanha, uma viagem ao Brasil
não é mais uma aventura, mas,
tão ,natural e cotidiana como

um vôo a Amsterdã, Londres,'
Paris ou Nova Iorque. Não se

trata, aqui, apenas de interesses

econômicos. porém, também de

preocupações políticas: investi

mentes diretos produzem um'a
redução do desnível social e

econômico entre os peíses índus
trializado&. e em desenvolvímento.

Precisamente nos últimos me

ses, sopraram ventos novos para a

cooperação teuto-brasílerra, Dia
se faz parte o chamado acordo de

bítríbutação, assim corno, sobre
tudo, o acordo sobre a cooperação
na área da energia nuclear e a

montagem de diversas usínas
eletronucleares no Brasil.

Claro que O caminho para uma

estreita cooperação nf>m sempre
é um mar de ;rOsal, por mais
de acordo que se esteja, em

principio: o diabo se esconde,
também aqui, nos detalhes. De
finições de patentes e lícenças,
por exemplo, dão muito que
fazer aos empresários alemães
e, no encontre de economia
teuto-brasileiro eÓl Frankfurt,
ficou claro que, com 'respeito a

esse tema, nem de longe foi
dita à última palavra.
A substância da «vizinhança»

econômica entre ambos os.peíses
não fica com isso atingida: mais
decisivo é que 'o Brasíl pode
aproveitar a tecnologia alemã

e 'que a8 firmas da República
Federal da Alemanha sabem

aquilatar o mercado brasileiro,
com suas múltiplas possibilida
des, a reserva. de mão-de-obra

e a politica comercial liberal.

Elas prezsm, porém, também o

lado humanc: , os cordiais e pa
cientes brasileiros, com os quais
vale a pena manter amizade.

Assim, pôde, um orador no

encontro de economia teuto-bra

sileiro, a meio caminho, f9rnecer
uma 'sugestílo bíblica aOI que
ainda estão de fora: clde e fazei

o mesmo».

Você, também,

é responsável:

Leve alguém
ao MOBRAL.
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CORREIO 00 NORTE

Bmpr.,s� Industrial e Cemercial 'ruck S.A.
Avenida Ivo D'Aqúino da Fonseca, 1013
CANOINHAS SANTA CATARINA
Insc, Estadual n.o 038.002.00121-1
C. G. C. (MF) n.o 83.188.219/0001-93

EDITAL DE CONVOCAÇÃO'
Assem��a Geral Ordinária

São convocados, os Senhores Acionistas desta"
Sociedade para Assembléia. Geral ,6rdinária a ser �ealiza
da no dia 27 de fevereiro '\d,e )976, às 15:00 horas, na

sede social à Avenida Ivo D' Aquino da Fonseca n.? 1013,
para deliberarem sobre o. seguil\te:

/ ",
ORDEM DO :OlA

1.0 - Díscução e apr9v�ção, do relatório da' Diretoria,
Parecer do Copselho Fiscal, Balanço, .Demonetraçâo
da Conta de /Lucros e Perdas e (tontas' referentes
ao exercício/encerrado ernS l de dezembro de 1975;

2.0 Eleição d�/Conselho Fiscal; 2

3.° Assunto�l diversos de interesse social.
,j

Cano}tlhas, 27 de janeiro de 1976. '

NICET1)_-9SMAR �UCK Diretor Comercial

FORMASA - Fornecedora de Madeiras S.A.
Avenida Ivo D'Aquino da Fonseca, 1013
CANOINHAS SANTA CATaRINA
Inscr, Estadual n.? 038.002.0027.9-1
C. G. C. (MF) n.? 82.728.312/0001-80

EDITAL' DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Ordinária

São' convocados os Senhores Acionistas desta
Sociedade para a Assembléia Geral Ordinária a ser rea

lizada no dia 27 de fevereiro' de 1976, às 15 horas na

sede social à Avenida Ivo D' Aquino da Fonseca, 1013,
para deliberarem sobre o, seguinte:

(
'ORDEM DO DIA

, 1.0 Discuç�� � aprovação do, relatório da Diretoria,
Parecer .do Conselho 'Fiscal, Balanço, Demonstração
da Conta de Lucros e .Perdas' e contas referente ao

exercício encerrado em ·31 de dezembro de 1975;
2.0 - Ele1ç�o da Nova Diretoria;

3.0 :- 'Fixação, dos honorários da
Físcal:

, I'

"" Eleiç'ão do Conselho Fiscal;

<;

Diretoria e do Conselho

4.°

5.0 - Assuntos diversos de interesse social.
;

Canoínhas, 28' de janeiro de 1976.

NICETO OSMAR FUCK Diretor

No Departamento .de Veículos Usados
· de Miguel Procopiak Comércio de

Veículos- Ltda., você encontrará
para pronta entrega,:

, �\Marca
ruscã;/"
Opala cou.,pt luxo
Ford 11",350\
Opala 4, p.oftas

Ano
'1972.
1974
1973
1974

MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEíCULOS lIDA.
..,concessionário Oeneral Motor. do Brasil S, I.', '

Rua Major Vieira, 289
"'_

-

-:-- Santa Catar�naCanoinhas

,

,.

--

•

.movaçces

Na linha

A Volkswsgen do Brasil já,
ínícíeu a produção e entrega
aos seus 790 revendedores dos
'automóveis de passeio e uso

misto da linha VW 1976 que,
em função das atuais condíções e

exigências do mercado sutomo
bilistico, apresentam pequenos -'
embora importantes � melhora
mentos estéticos e de conforto.

,

Conforme a preocupação de
reforçar ainda mais ô prestigio
de qualidade, economia e, alto
valor de revenda dos, veículos
VW, as inovações na maioria dos
modelos .ds passeio referem SE

a detalhes de acebemeuso, como
a nove combinação de cores para'
a carroçaria e estofamento.

,As maiores alterações apare
cem DO VW Psssat cujas versões,
'derivadas do mesmo modelo
básico de duas e quatro portas,
ganharam bancos mais confor
táveis, graças ii aplicação de Dava

camada de -esoums, uma faixa
central imitan-do madeira colo
cada DO painel e instrumentos
e indicadores do ventilador com

números e sinais convencionais
marcados em branco, ao invés
da antiga cor verde.

ExterDament6, o Passat tam
bém á o único modelo entre
os aUtomóveis da Iínhe VW 76

que apresenta modificações. Em
todas as versões do carro foram
eliminados frisos cromados, fixa�
dos à meia altura da carroçada,
Isso como recurso de estilo para
ressaltar � saliência horizontal.
No Pessat de, duas portas pro
cedeu-se à' maior inovação de
ordem têcntco-estüíeta:

.
as ra-

. Registro Ci V iI
EDITAIS

Sebastiílo Greio Costa, Escei
vão de Paz e Ofiéisl do Registro
Civil do munifpio de Major
Vi"ira, Comarc, de Canoiohas,
Estado de Sa01 Ca�arina.

2 .

Faz saber qU1'preteodem C88ar:

JOÃO

AL�ES
DOS ANJOS e

TEREZINH' �ARLINIACJ{I.
.

Ele, natura] '��t� Estádo: nse

oido neste muniÇJplo. 00 dlB 12,
tle 1unho de

1950'j"vrBtlor,
loltei

ro, dom.iciliado e sidente neste

município, filho de ucidório Alvas
dos ADjOI, falecido e de Tereza
A�ora dos Anjos.,
Ela, oatural d,,�te. Estado, nse

cida neste munjéípio, nc dia 22 de

mar�o.�e 1954ii�méstica, solteira,dcmicilieda e/resldeote neste mu

nicípio,' fi'lIi� de . Bolesleu . Mar
ciniacki e de Antooia Falkiévicz
Marciniacki. \

'

,

IZIDQRO S,OBCZAK e VAL
DEMIRA MARCINIAKI.

, '\Ele, natura} dl!lste Estado. nas·

�ido .

n6E1te muoic,pio, no dia 02. de
janelro,de 1945,lavrador. loltelro,
domiciliado e re�idente neste mu·

nicÍpio, filho de/Estanislau Sobczak
e de Maria ,�'obczak.

'

.

Ela, natu��l d.elt� Edado� nas-
.!;

clda Dute ,fDUDJdp!o, DO dlB 12
de :março fde 1953, doméstica,
8olte:ira, dOJDiciliada e: residente

, neste- munic�pio, filba d� Lezario
Marcioiaki e de Helena Rafal!lki
Marcioiaki:

Apre8entara� OI d"cumentos
exigido!1 peJo;G:ódigo Civil art.
180. Se alguê�! tiver conhecimen
to de existir. algum ,impediment9
legal, acuse·o ,para finl ,de' direito.

Maior Vi,ira, 28/01/1976.
SEBASTIÃO :GREIN COSTA

Ofici.al do Regi8�ro Civil
'

07.;02.1976 '

-

VW 76
estão no

as
•

maiores

Passai
nhurss para saída forçada de

ar do interior, que existiam nas,

colunas Iaterais traseiras, agora
estão embutidas na face inteira
das portas.

novas são o Branco Polar, Azul

Ftrenze, Azul Oriente, Verde

Tropical, Merron Savana, Ver
melho Ibérico e Vermelho Má

laga. Permaneceu inalterada a

oferta das cores Ouro Vila Rica,
Cobre � Titânio para a pintura
metálica da carroçaria que são

díspouíveis para todos os veícu
los de paseeío e uso misto,
exceto' para o Sedam 1300/
1300L e 1600.

OUTROS DETALHES

Na faixa dos veículos de pas
seio e uso misto existem sete

novas cores para a carroçaria
combinando com o estofamento
Preto, Xisto ou Café.

Na escala de cores para a

carroçaria foram mantidas ape
nas o Bege Alabastro e o Amarelo
Imperiai, reconhecidamente as

duas que vêm merecendo a

preferência do mercado. As cores

Exclusivamente para o Sedan
1300 e o esportivo SP-2, as op

ções para o
I

estofamento são

entre as cores Preto e. Bambu

que podem
�

combinar com todas

'as cures da carroçerfs.

Juizo de Direito da eomarea' de Canoinbas - San,ta Catarina

Edital de 'Citacão com o prazo de 30 dias
"

, .

'

o Dr. NICANOR ALEXAN.
ORE RAMOS, Juiz Subatituto,
em esercício na Comarca de

Canoinball,\Eetado de Santa

Catarina, n.},forma da lei,

fevereiro de 1976, ,Às 10 horas'

para ter lugar, neste Juizo, a

audiêocia de Justificação, citados
os conãnsntes qo/frnó.vel, bem
como os réus ,ausentes, incertos
e desconhecidos cientificando-se

. os R@présentantes da Fazenda
FAZ saber a INDÚSTRIA DE Públíea da União, do Estado e do

MADEIRAS MAF�A S.A. e a Múr;licipio, para se manifestarem,
todos. quantos este .e�tr.l virem, -querendo. Ficam, desta forma,
ou dele conhecíraeuto, tiverem, ,

citados os réus ausentes, Incertos
com o, prazo de trinta CaO) dia?, e desconhecidos, para contesta-
'que por parte de VITA�INÁ , rem o pedido, no prazo de quinze
REI, braslleíre, viúva, d�1ar, (15) dia�, que correrá em Cartório,
residente e domicilis1a em Ta-

�a
partir da decisão que declarar'

msuduâ, neste munícípíc" e co- justi�icadà a posse, ficando os
. marca, por intermédi�1 de seu

mesmos àdvertidosque;nãosendo
procurador, Dr. Císudío Lorenz- contestede a ação, presumtr-se-ão
zoní, OAB/se 1096(foi requeri- válídes os argumentos da íníetal.
da uma ação d�USUCAPIÃO E, para q_ue chegue ao. conhecida área de 3.12',000 m2 (Tr�s meato de todos, mandou o MM.
milhões, -eénte e vinte mil metros Juiz, e�pp.dír o presente edital
quadrados), si,6ada Da localidade que será publicado e efíxado na
de Tamaod,ú'á, neste, município forma da lei. Dado e Qassado
e comarca .. om a8 seguintes con- -nesta cidade de Cenolnhes, Santa
fronteçõe . ao Norte com terras Catarina, 80S vinte dia!!' do mês
da Indús ria de Madairas Mafra de' jr.ne'iro de mil, noveJ�@Dt08
S,A.; à Sul com o rio Tamanduá; e' seten,ts e saís. Eu, ZA\{DENa Le e com o arroio da Por- E. SELEME, escrtvão, q"e o

tei96ha; a Oeste, com o rio d' subscrevi.' 1
Ay�ia, ,Na referida ação" foi

�roferido 'despacho, no qual
10i designade a data de 11 de

Nic�lnor Alexàn,dre Ramos'

Juiz Substituto, em exercício

DISCOS E

/.
GIlAV,�ADAS
,/

C asa
Dra. Zoe Walkyria Natividade.Seleme '

Cirurgiã Dentista
e I c OOSS89159/DEP ,

li '<il-inica dentária de" senhoras e c-;i1tt;a!l.
Especialização em Odontopediatrta .

Hora 'marcada
, Pra� La.... MüUer. 494 Fone. 369

Novo e modera0 sistema Japonês Nashua 230
Rua Paula, Pereira, 375 (ao �lldo Loteria Esportiva) • Can.in�a.
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CORREIO 1.)0 NO,RTr:

Notícias, de
E o Circo chegou •.•

Encontra-se em nossa

�Idade o grande circo
,!URBA» instalado na rua

ESP. Tte. Ary Rauen, no

�entro da cidade. Contando
�QfIl uma equipe de artistas

�ue recomenda atenção
�elOs seus trabalhos arroja
doS e de perlgol constantes
no seu desempenho. O

.globo da morte», trapezís-
13�, equilibristas, malaba

ristas e quatro dívertídcs

�8lhaços Integram a equipe
�mosa do circo Aurea. Sua
,stréla esteve muito eon- Escreveu:
�orrida,lotando a sua grande Esmeraldino M. Almeida
arquibancada, tendo o espe-
láculo agradado de modo geral seus frequentadores.

Sinal dos' tempos .••
.

MILAGRE, 8ALVAÇÃO DE MENINA. Quando
�rlDcava com .ou.tras crianças no Interior de um apar
I&m�nto, no 20. andar de um edifício na 'Capital
paulista, a menor Ana Paula de Oliveira, de 1 ano e

!O meses, ao v�r 'sua boneca cair pela janela, perdeu
o equilíbrio" víndo a despencar do alto do prédio.
�um fato constderedo como um verdadeiro milagre
,ua qu_eda 101 amortecida pelos fios de alta tensão:
Recolhld!l peloI moradores locais, a menina foi levada
10 .Hospltal Municipal de São Paulo onde, para incre- .

dulldade de todo o corpo médico, nos exames reali
zados: n�o foi constatada nenhuma fratura ou sequer
escorlaçoes do corpo da afortunada garota. Mais tarde.
verificou-se grande movimentação no apartamento de
Ana Paul�, com todos' procurando' saber detalhes do
�ue consideravam um verdadeiro milagre. (Gazeta
do Povo)

12�0 noite da Garota Caiobá
Todo o sul do Brasil se movimentando para a

ràalização da maior festa do ano que se-repete anu

alm.ente no litoral' paranaense, reunindo o mundo
SOCIal e elegante de: São Paulo, Rio de Janeiro e

Curi�lb8. Este ano será no dia 14 de fevereiro, no Sta.
Mômca Clube de Praia. Promoção de: Dtno Almeida,
Gazeta do Povo, TV Canal 12, Revista Quatro Estações'
colaboração especial: Prefeitura de Paranaguá e Pre�
leitura de Matinhos; Patrocínio: Shell do Brasil;
B��er�ndus, Parauatur, Vasp, lViação Aérea), Pros
éõcímo S.A., Construtora Vaticano e Wolkswagen do
Brasil S A. Mesas e convites: Loja Paranatur em
Caiobá (no Parque Balneário) e na D.A .. Promoções,
rua XV de Novembro, 270 - Fone: 23-6853. Duas
!amosas orquestras animarão a «Noite Hawaiana»:
Sam JazzQuintet e Aquarius Sand. Show: a sensacio
nal Maria Alcina, um dos mais caros e movimentados
sb.ows do Brasil. Atriz Françoise Forton e o ator
Marcos Paulo. que serão os apresentadores do acon
tecimento.

Papenduve
Jovens Brasileiros

Recebemos do Centro de Relações Públicas da
«Escola Pré-Técnica de Aeronáutica, de Belo Horízon
te-MG, o seguinte texto solicitando diTulgação por
esta coluna o que, faremos com satisfação: JOVENS
BRASILEIROS, de 14 a 23 anos ingresse na Escola de
Especialistas de Aeronáutica, em apenas 24 meses

você poderá ser um, Sargento Técnico de Vôo ou

te:ra, um futuro oficial da F.A.B. (Força Aérea Brasí
Ieíra), Para maiores detalhes solicite inform"ções
gratuitas por carta escrevendo psre o seguinte ende
reço: Escola Pré-Técnica de Aeronáutica, Caixa Postal,
310, Belo Horizonte-MG. Dando seu nome, cidade e

endereço ou, dirija-se a este colunista.

O Egito' tem 500 milionários
o Egito tem quinhentos m1lionários (eram ape

nas cinco no tempo do Rei Farouk), segundo um

grupo de parlamentares que exige do 'governo Inves

tigação para explicar como é possível surgir uma

classe de abastados num país de economia socialista
(Entrelinhas)

Diretório da Arena fará reunião
.

.

o Diretório Mu�iclpal. da Aliança Renovadora
Nacional, «Arena», de Papanduva, por seu Gabinete
Executivo, será convocado para uma reunião.afim de
ventilar assuntoa de Interesse partidário e tomar
conhecimento de normas que deverão ser 'observadas
durante a campanha para as eleições do corrente ano

. para Prefeito e Vereadores. Normas estas remetidas

pelo Diretório Nacional e Regional, respecÍivamente.

Passarela. da Sociedade
Dia 09 do corrente completando mais um ano O·

garotão Acarl Wanderley, .fiIho do casal Anjbal (Lídia)
Becker, ele PresIdente da Câmara e Tabelião em

N. Cultura.
.

Dia 10 do fluente festejando Idade nova o sr.

Alols Werka, orlci81 do Registro Civil e Cartório local.

Também Da mesma data eníversaríande o sr.

João Dionlslo Matoso, empreiteiro no norte do parana,
filho do nl assinante, Emilio O, Matoso.

Dia. 11 completando mais 'um ano de sua preso.
tativa existência o sr. Leônidas Guebert, zeloso

.

secretário municipal.
'

Dia 12 do andante niver do jovem Carlos Regi
naldo Atanázlo, nosso prezado assinante desempe-
nhando altas funções em Curitiba.

,

Dia 13 nossa agenda social regístre a passagem
de niver do [ovem-Lentcío Malakoski, do alto comércio

10\)81, filho do casal Antonio (Edevlge) Malakoski. O
aniversariante é alto incentivador da sociedade local,
surpresas a vista...

.

Um por semana
DIZER: de tudo o que deves dizer, dize apenas'

o que podes para que não devas ouvir o que'não queres.

Neste mês

de fever iro

oferece pelo
. melhor\preço

'\

da pra(a\�,"

Móveis

Jardim I

�u
/
/
d,

Rua "dai Ramos, 906

I'one 185

Canoinhas

Nereida Cherem Côrte, Üti- Lucia Pru8sak», brasileiros, solteiros,
cial do Registro Civil do doinícíríades e residentes neste dís

Município de Canoinhas, Es- trlto; ele lavrador, nascido em Rio'
da Areia de 'alxo nl município aos

tado de Santa Catarina, faz 23 de novembro de 1951, filho de

saber que pretendem casar: Afonso Munhoz e deI Maria de

.
.

.

Lourdes Machado :.'Ylunhoz; ela do
«Lorlval .StelD» co� «Maria de lar, nascida em Canolnhas aos 06 de

Lou�de� Rellz», brasileiros, soltelro�, .
dezemore- de�"1'9n'8;=1l:fbat de Edwln

.

domíeílíadoa e residentes nesta,kCl�·-'�Prussak e de Olga Seholze Prussak.
dade; ele contador, na�do' em

Marcilio Dias n. Munlc!plô'aos 21 de
janeiro de 1949, filhO"'d'e Waldemar
Stein, falecido e_,. de Clara Stein; ela
contadora, nal1êida em Canoinhas aos
05 de novt;!Díbro de 1952, filha de

, k1:f� ����, falecido e de Alidla

«"ri -�nis Anibal BallaroUi» com

«IDês ;�dalena Suchek», brasileiros,
80Itelro�, domiciliados e residentes
nesta ciifa(ie; ele Engenheiro Flores

tal, nascidó"em Londrina-Pr. aos 18
de abril de 194'9;· filho de Anntbal
Ballarotti e de Helena 'Gar.uttl; ela
bancária, nascida ,em Lageado 'nl "

distrito aos 21 de janeiro. de 1951,
filha de Pedro 8uchek e de Maria
Oleskovicz Suchek.

«Celso Ruchinski» com «Nilsnei

Cordeiro», brasileiros, solteiros,
domiciliados e' residentes neste

distrito; ele lavrador, nascido em

Felipe Schml<lt nl Município aos 05

de novemdro de 1996, filho de Miguel «Antonio Vipj,evski» com «Eliete
Ruchlnskl e de Maria Ruchinskf; ela Maria FleDik,!>, -orasileiros, solteiros,
do lar, nascida lem Felipe Schmidt domiciliailos e residentes nesta

n/ Mnnicíplo aos 30 de junho de -Cidádé; ele motorista, nascido 'em'
1957, filha de Albertino de J\ssis

-

Barra Mansa n{ Município aos 27 de
Cordeiro El de Otilia Her'Qst Cordeiro. junho de 1950, filho de Pedro Vipi-

evski e de Matilde Galeskl Vlpieyski,
«Milton Brey» com «Maria '-parecida falecidos; ela .balconista, nascida em

Ferreira jlos Sanlos», brasileiros, Timbozinho distrito 'de Irineópolls
solteiros, 'domiciliados e residentes

RuS 25 de maio de 1953, filha de
nest� cidade; ele padeiro, nascido Edvino' Flenik e de Emilia Karbles
e:u.l"Felipe Sdhmidt nl Municípla aos ki Flenik.
0)1' de outubro de 1955, filho de Carlos

�rey
Filho e de Emilia de Lima :I, para que chegue ao conhecimento

rey; ela do lar, nascida em Arigo- dá terceiros, mandei publicar os
ndia nl Estado a08 13 de setembro presentes Editais.

de 1955, filha de Anselmo Ferre.ira CalÍoinhas, 03 de fevereiro de 1976
dos Santos, falecido e de ClementIDa

Conceição doa Santos. Nereida C. Côrte

«Mareio José Munhoz» "m «Vera Oficial do Registro Civil

Hegistro Civil EDITAIS

«lnteDio Romeu' Borges» com

«Sueli Stocco», brasileiros, solteiros,
domiciliados e residentes neste dis"

trito; ele operário, nascido em' Rio
Claro·Major Vieira nl comarca aos

03' de setembro de 1956, fi!ho de
Alinor Borges e d� Maria Rosa
Becker; ela do lar nascida em Mu
nicípio da Lapa-Pr. aos 18 de outubro
de 1959, filha de Altair Stocco e de
Helena dos Santos Stocco.

«Antonio Dario BOltin» CIOm «Olinda
'Souza de Oliveira», brasileiros, sol
telrl)s, domiciliados e residentes
nesta cidade; ele motorista, nascido
em -Ar.roio Fundo n/' Município aGS

24 de novelt!bro de 1948. filho de
Darcil1io HostrIJ>;:Jalecldo e de Teo
dora Pereira jHo&t_l.nn; ela do lar,
nascida em �ano.i_�as aos 36 de
agosto de 1951, filh de, Ozorio de
Souza Oliveira e de Sulina de
Souza Oliveira.

07.02.1976

Canoinhas de ontem
Pró Ginásio de Canolnhas

Estiveram em visita 8 esta cí dade, domingo último o

Corpo .Docl'nte do Ginásio São José de Porto União, trazendo a

plantaW do futuro edifii!io, que é de línhas admiráveis e suntuosas.

A mesma comissão foi portadora da planta da futura Igreja de
.

S. Cruz, que será edificada no local da �ntigll que o incêndio

devorou.
'

Vê-!!$ pois, que reina grande atividade> em I)S setores da

Comissão, para que muito em breve comece o funcionamento

do Ginásio de Canotnhàs.

A escolha de' Vereadores

Foi um verdadeiro acontecimento polítíco no setor Canoí

nhense a Convenção da U.D.N. reaHZ!ida dia 15 do corrente,
s@xta feira, às 15 horas no .salão do an.tigu Cine Castelsns, hoje
Livraria do Povo. Todos 0'11 distritos estiveram representados por

suas 'comíss õss credenciadas.

Assumiu a presidência o sr. dr. Rivadavia Corrês que
disse com .entustssmo os fins 1a reunião e concitou à 88sistência

8 resolver democraticamente, a escolha dos SfS. Vereadores.
.

Apreeentadcs diversos nomes de cidadãos capazes, os

eleitores com ti maior regalia, fiZeram suas eedulas chegando-se
.
ao IU'guinte resultado:

Pelo distrito da sede: Frederico Jacob Kohler - 'proprie
tário Dr. Clemente Prccopiak - médico (apolítíco) Dr. Rivadavia

Corrêa - advogado Benedito Therézio de Carvalho Junior.

tsbeltãc João Janstch - Comerciante Luiz Eugenio Tack -

comerciante, Zacharia� Munhoz de Lima - comerciante e lavra

dor, Salvador Mendes de Queiroz - proprietário e lavrador.

Pelo Dístrtto.de Pspanduva: Ladi�lau Ostrowskí - índus

triário, Octavlo Pechebela - lavrador.

Pelo Dletrtto de Colonta Vieira: Vitor Fernandes de

SOtlZIl - proprietário.
Pelo Distrito de Paula Pereírs: Juvenclo Ribeiro de

Lua Agricultor.
E pelo Distrito de Três Barra.s: Carlos Schrem - guarda livro.

Antes' de ser encerrada a reunião usou da palavra o sr.

Carlos Schram, qUE' @xaltando a figura honrada de Jovino Taba

líps, aí presente, concitou aos seus correligionários a empregarem
seus esforços para' a vitória da. U. D. N .

Forte salve de palmas se fez ouvir. e
.
a reunião foi

,
dissolvida com gra�de entusiasm,?,
(Correio do Norte, de 21 d� agosto de 1947, n�O 12)

Fo+ecôpias?
Em apenas 10 segundos-, você tira FOTOCÓ.
PIAS, d. quatqúer documento, jornais ou

livros, no C � R T Ó R I O O O R E G 1ST RO

C I'W I L de NERE.IOA C. 'CORTE, no edifício
.

do FORUM desta cidade.

I BASILIO HUMEHHUK

I (�evendedor
& (IA. lTDA.
FORO· I

",,-
Fazemos sempre a melhor oferta em veículos

novos FORD e t:rs,�dos de qualquer marca�

Disponibilidades
,.

R.ural tração 4 rodq,s/ilnQ\ 71 II azul e branco

{'-lOO 1961 • cin1iÍ '.
.

Mave,ick cup
� luxo ano 74 - branco nevasca

Mave,ick c 'ê luxo 1974.- ve.rmelho iambo

Volh an 1969 \
"

Adquira seu v, eulo usndo rom a mlni�a entrada.

Velmlos inteiramente revisados, \de boa procedência,
I I.

aos melhores preços da região.
Visite-nos sem compromisso, em nossa loja à
Rua Vidal Ramos, 203 Fones 343 e J45 I

au �__--�---- .n----........-

FOTOCGPIAS XE�OX
.............

"-serviço infitantâneo, e ,perfeito.
Inl!lfaC,f�ção -moderníssima.

Procure no escritória·· . de Derhy: Carlos
Ulhmann, na Praça Lauro Müll�r, 251

CANOINHAS - Santa Catari�a
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* Chegou feuereiro • mês
de muita festa, iolia e

tentesia.: é carnaval!

É quando o espírito alegre
do brasileiro 'lIai de encontro
às tradições, ao folclore de
nossa terra. V..mos viver mais
uma vez estes 4 dias de folia,
com rodo ti sabor de nosso

samba, com todo o calor do
nosso requebrado ...

* Muitos amigos e parentes
foram levar seu abrace

ao casal ANASrAclO (lZA
BEL) BUBA JR·, no sábado
possado.cpor ocasião de seu

. casamento A cerimônia foi
muito íntima, mas sempre
contando com a simpatia de
lZABEL. Aos noivos toda a

telicidade do mundo!

* Acontecimento top 'da:
temporada deu-se aomin

go passado na residência do
casal Dr. RAJA (SAM/A)

I BITAR SAMIA recebendo um
. elegantíssimo longo vermelho,'
personalidades do mundo eco.

nõmico de Nova' Y'ork, para
um cequetel e jantar.
Os convidados dos Estados

Unidos são do Conselho de
Diretores

.

da WESTVACO,
dtJ qual a RIGESA é subsi
diária. São eles: r: C. Wil
Liams, G. K.' Beare, /. D.
Whe�Ie7, /. Luke, D. L. Hop
kins /r., W. E/rus, A. L. 'Bum»,
P. R. Wiley, H A. Sutphen.,
C. O. Skoggard, W. H. Paim'
H J Berry, J. H. Mathias,

. D. L. Luke 111 '(Presidente
da Wútvaco) 1. c. Duncan,
W. E. Peter son, H. G. Hull
.i-; W. Passos.

De Valinhos (SP) compa
receram: H Gremler, M. Diotto,
,A .. Gomi?s, rernf!.ndo Ribeiro,
P. Ribeiro, R. A, Powers, J.

C. Andraâe.,
Compareceram ainda: Dr.

Paulo Krapp« (Elair), Dr.
Cyro Agottani [Terezinha};
Dr. J. M. Futcn (Deysi), Dr.
Robbin Collins (Elaine) da
R.igesa Local, mais Sr. [ose
Fettcio de Sonza (Eugenia);
Dr. Osvaldo Segundo de Oli
veira (Haydée}, Dr. Saulo
Carvalho (Paula) t 5,.. 01-
demar Mussi (Helena).
A festa foi muito. bem or

ganized.. , perfeita com o buflet
de Paulo Miscltur de Curitiba.
De parabéns os anfitriões

RAJA é SAMIA BITAR,
* Dia z aniversariou-se o

nosso amigo GEORGE
GASSENFERTH, parabéns!
* Dia 3·a sra. ROSI FREI-:

TAS recebeu muitos abra",
ços pela passagem de'mais'
um niuer. Por sinal, ontem
a tamüia desceu atéltapema
onde vai veranear em sua
linda residência.

* A elegante sra. ESME-
RALDA BUCHMANN,

que se encontra' em {'Loria
nôpolis Fieendo um curso,
recebeu muitos abraces Pela
passagem de seu aniversário
dia 5.

* Amanhã é a vez de LI�
aÉA KOHLER, a sim

pática «public relation» da
Rigesa, cememorsr idade noVa •.

Nosso abraço.
* O iovpm casal JANGO

(Tr.RÓ) COSTA de Bra
sitia passando uns dias em

Canoinhas, revendo familia
res e amigos.
* Retornando de Camboriú

ANA MARIA RITZ
MANN--e KARIN POPPA
contando lances mil-, da mo-

oimentada orla. Esticando até
Mafra a querida Mirian de
Miranda.

* A nossa beatinha tem
dado o que laia" mas

um pequeno lembrete: cada
sócio é responsável por

.

seu

convidado...
.

,*
.

E para quem l ligado
em biiouteris: diretamente 1

de São Paulo as últimas no

vidades na LIVRARIA ZA�
GUINI.

* Até mais'

t CONVITE-MISSA,
Viuva e familiares de

Joã.o Rudey
convidam parentes e amigos para participarem da miSsa
de 3 meses de seu falecimento, que manda' celebra
amanhã, às 18,30 horas, na Igreja Matriz Cristo Rei.

Pelo vosso comparecimento,
.

agradecem.

Aniversariantes da semana

Dia 07 • Dia dos Gráficos;
as sras.: Ernestina, esp. do
sr, Vicente Nouack, Friâa,
êsp. do sr. Iooino Iêoesler,
Ma,.ia Ida, esp. do sr. SigM
tried Olsen; a srta. Ivete Ma
dalena Boüaut,
Dia 08 • a sra. Estér, esp.

do sr, Félix Rudolt; os srs..

Bernardo Metzger e Guilherme
/. A. de Souza; a srta. Licéa
Kohler.

.

Dia 09 • as srtas.: Izabella
Murara e Rossana Ribeiro.
Dia 10 • a vva. sra. Chi

mane Seleme; os srs.: Pastor
Günter Rückert, Francisco
aollau] e Eitor C. Costeturo.
Dia 11 - os srs.: Dr. Jayme

Seleme, Dietrich Siems e Ale
xandre de Paula e Silva.
Dia 12 - a srta, Sonia de

Fátima Silveira.
Dia 13 • o senhor Vinicius

Marcus Allage; A srta, Regi.
na Sandra Marquesi' o jovem
Osmar R.ogério Pereira; o

garotinho Jefferson Carla,
tilho do sr. Antonio Marques.,
Aos aniversariantes'

muitas Telicidades.

EDITALTab�liooato Paula S .. Carvalho
� :,

.

AMiâni-se em cartório, à rua V idal
Ramo!!, edifício do Fórum, para

serem prote�ados. 011 seguuintes
títulos; t .. .'
DP n," 6582.� - veneto. 15.01.76_

valor Or' Z50.0P (duzentos e clnquen.
ta cruzeiros). !emitfda por .Tokarsk
& Cia. Ltda. c{ fERNANDO ARTN8R .

NP n.o 0% :t veneto. 30.12.75 _

valor Cr$ 1.008;00 (u� mil'cruie��o81
emitida por L�ONI "A HADO VA.
LIM, a favor d.e Gilberto Bader. ,

DP n.· 88/75 ,_ veneto, 5.12.75, ':'
valor CrI 25.600,00 (vínte e inco.mll
cruzeiros) emltlda por Trat rsulInd.
e Com. de TrQ.tore.§ Ltda., cl PR&
SAGRIL-P�ES'J'AÇAP DE SERVi·
ÇOS AGlUO.

.

LTD.i\.
.

DP n.· 474 r- vepcto. 2 .10.75 _

valor Cr$ 780,08 (setecentolf e oitenta
cruzeiros), emitida por R,frigel-Üid .

e Com. de Refrjg,raçl1o' Ltda. cl
ROMIRA COIJ.REIA,
Por não tef sido' possível eneoa.

trar 08 refer(dos responsáveis, pelo
presente os; intimp para no prazo
de três (3) diaa r virem pagar 08
mencionados títulQs, ou dar.a raZ80
porque Dão Q faZ,},

ao mesmo tem·
. po, no caso de 110 ser atendida
esta intimação, o notifico. do com·
petente protesto.
Canoinhas, 05jfevereiro/t976

PAULA S. OARVALHO
Oficial do Protestos

VENDE·SE LOTES,
_____
---

Vendr.ié"õl'lmoLjot"élJ com

600 m2, .j.t�doí-�.�ajrro
Jardim E9>etança. .

Tu.t-r"a8 Casa Santa Tere.
zinha, R.ua Getúlio Varga.. 4

VENDE-SE DODGE 1.800
Veude-Ie um Dodge 1.800

Gren-Luso, a.&o 197'4, última
•érie, vermelho acarpetado,
ventiladore. i�ternol, a••ent91
ànatômicol d� nylon. com re

boque para «Trailer ou barcos,
baixa quilomtitragem, lataria,
mecânica e ,aiu em 6timo
eetado de co.:i.ervação e docu
mentação leg.1 livre.
Preço: Cr$ 27.000,00.
Mail infor+açõe. em Pa.

panduva, cOJIl,\" 8r. E.mera!.
dino M. de Alàteida, Rua Ellp.
Simeão de Almeida 446. 2

/

. n det�rmui
ículo Me_rced�s- en�,m

podemos fazero que ha de
. "\', �,

Claro que você gosta do seu
Mercedes-Benz. E é exatamente

por gostar dele que você deve -

. sempre que precise 'de _ aS,sistência
técnica - trazê-lo a um lugar onde
gostam dele tanto quanto você
e podem fazer o melhor por ele.

Esse lugar é a nossa oficina.
Aqui você encontra gente que

aprendeu na Fábrica tudo sobre
Mercedes-Benz.

.

Gente especializada que só
traballia com diesel e entende de
diesel como ninguém. E pode, por
isso, oferecer tudo o que.há de
melhor para o seu veículo:
a manutenção de sua qualidade
original.

. Agora você já sabe o endereço
certo quando seuMercedes-Benz
precisar de assistência técnica ou

de peças genuín.as: nossa oficina,

Aristides Manou

(6)
RuaVidal Ramos, 1036
Cqnoinhas - se

Mercedes -8enz

,
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FRIGO,RIFICO· CANOINHÀS "S/A
C.G�C.M.F. 83.188.110/0001-56 (_ CANOINHA5 - S. C.

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas
Dando c;_umprimento às disposições legais e estatutárias, temos o prazer de

, submeter à. apreciaçao de V.8as., o nosso BALANÇO GERAL encerrado em 31 de outubro
de 1975, bem como a correspondente demonstração da conta LUCROS E PERDt\S, acompa
nha!i0l. de p�recer favorável do CONSELHO FISCAL. Assim sendo a Diretoria permanece
ao lD�elrO dl�por d� V ..S�s., para esclarecimentos adicionais que julgarem necessários.
Estarao tambem a diaposíção em nossa sede social à Av. Senador Ivo d. Aquino 1330, em
Canoinhas-SO., os documentos de que cuida o Artigo 99, do Decreto-Lei %627 de 26.19.1940.

.

Canoinhas�SC, em 17, de novembro de 1975.
' ,.'

Romano Mas�ignan Ageno« Christotoli Benno J. Arenhart
DIretor - presidente Dír. Vice-Presidente Diretor - Gerente

BALIIÇO GERAL

1.1 Fornecedores
1.2 Díretores

,

1.3 Salários a pagar .

1.4 Imp, e Taxas a Recolher
1.5 Comissões a pagar
1.6 CIC Funcícnártos
1.7 Provisão' IR/76
1.8 Inst. FioaDceiu8
1.9 'Enc. Financeiros
i.ie Titulo�.ar.----."""'"
)..l-l�rovisAo UtO Salário

...----
.

,

68L1.}9�:f0-��2. Exigivel a 10000 prazo
,

2.1 Inst. Financeiras
.

2.2 Previsão IR/,76
2.3 Empréstimos

t Exiaivel a curlo prazo

1. DispoAivel
1.1 Bens Numerários
1.2 Dep Bancos a Vista

2. Realizável a curto prazo
2.1 ESTOQUE (nota 1)
2.1.1 Produtos Acabados
2.1 2, Matérias Primas
2.1.3 Fer, Peço Mat. Macut.
2.1.4 Mat. Diversos
2.1.5 Embalagens
2.16 Reprodutores
2.1.7 Adiant. a Fornec;

2.2 CRÉDITOS
2.2 1 Conto a Rec. Clientes
(-) Valores .IDescontadol
(.-) Provo p/Dev. Duvidosos

I , I , O
Encerrado em 31 de, outubro de 1975

2.221.684,00
476.457,60/
31.61j,86
88.3,91,15

26��797,57,
(4.400,00

, 4.605,06

2.2.2 OUTROS CRÉDITOS
2.2.2.1 Bco. c/Vinco
2.2.2.2 Adíant, Func.
2.2 2.3 -Chsq. a Cobrar,
2,22.4 Adiant. p/Frte
2 2.2.5 Aciooistas
,22.2.6 IRF.' reto p/tere.

ATIVO CIBCULANTE
3. Realizável 8 longo ,prazo

3.1 Contas Correntes
3,2 �lt>trobrss
3.3 Reflore8tamento
3.4 Projeto ExpançAo de Aves

4. Imobilizado �

348.183,85
23.900,83
191.165,10
13.252,31
47.582,81

145,90 .

4.1 Imobil. Técnicas
Valor histórico

(+) Correção Monetaria
4.2 Imobil. Financeira's

Fundésc
Part. em outras Empresas

ATIVO REAL

6,167711,11
3393867,33

360.630,96
�6.470,04

5. Resultado Pendente
'5.1 Despesas Diferida's
5.2 Correção Monet: BRDE

SUB TOTAL
6. Compensação

n em oo sr r e rrvo
1. RENDA OPERACIONAL BRU.q'A

1.1 Vendas dos produtos
1.2 Prestação dI,\! Servíços

2. Renda Operacional Iíquída
3. Custo dos Produtos Vendidos
4. Lucro Bruto

5. DESPESAS C/VENDAS
5.1 Comissões s/vendas
5.2 Propaganda Publicidade
5.3 1. C. M.
54 Previsão p/Devedores Duvidosos

5.5 Outras Despesas
6. GASTOS GERAIS

48696.391,53
48.679.237,84

17.153,69
48.696.391,53
42.645.796;58
6.050.594,95
3.32e.561,41

. 103.l92,96
9891,00

2 305,486,97
'89,716,72
818.173,76

3.617 29�,49 �'(

161.65(40
1. \90.89l.31'

8776,49
2.163.567,14

9'2.410,15
103.529.13

(996.795,08)
1.161.763,86

12.4 \ 1,44
-152557,34
96561,00
55.996,34
53.198,34

6,1 Honorários da Diretoria
6.2 Despesas Administrativas '

6.3 Impestoe e taxas Díversas
6.4 Despesas Financeiras
6.5 Provisões Diversas

7. Depreciações Amortizações
8. Lucros Operacional .

9. Rendas não operacionais (nota 3)
10. Despesas não operacionais
11. Lucro líquido antes do 1.R.

.

12. Imposto de Renda Pago no' Periodo

13. Lucro líquido depois' do LR.

14. Provisão s/Imposto de' Renda

15. RESULTADO A DlSTRIBlJIR
15.1 Reserva Legal

NOTAS EXPLICATIVAS
2.798,00

NOTA NR. 1
,Os estoques foram avaliado.s. p_elo preço médio

de custo, de fabricação e de I!qulslçao.
N/OTA NR. 2

O Capitsl,Socialauto�zado � de.Cr$ 9.000.000,00
constituido de 4.500.000 açoea ordInárias e de 4,500 000

a�ões preferenciais, todas c/valor nominal de Cr$l,OO

3. HãO EXioivel
3.1 Capihl �utorizado
(-) Ações a colocar

(..;) Capitàl Subscrito
3.2 Reserva Corro ,Monet.

3.3 Reserva leoal
3.3.1 Re.�rva legCàl DL 2627

3.4 Reserva Livres
3.4.1 Reserva p/ aumento Capitàl

SUB TOTAL

348.426,82
333.�92,48

3.366.859,24

4. Compensacão

PASSIVO

3.441.171,96
342.764,88
91.317,92

656.807,51
48.620,53
28.673,51
13.299,5'7

3.925.7�7,45
213.481,81

1.246.446,70
92.410,15 lQ.10.0.741,99

4.741.475,35
39898,77
147.460,00 4.928.834,13 15.029.576,11

9.000.0'00,00
5.315.000,0'0
3.685.000,00
:i03.793,59

(Nota 2)

3.998.793,5,9,

23.525,93

382891,36 4.395.210,88
19,424786,99
6.419.836;16
25.844.623,15TOTAL DO PASSIVO

�-
�'--

-

"

Reconhecemos a exatidão do presente BALA,NÇO GERAL, que soma

ATIVO_� PASSIVO a importância qe Cr$ 25.844.823,15 (vínte-e êinco zmilhões,
oitoéento�---:quarenta e quatro mil, sefscentos e vinte e três cruzeiros e q'uinze

"">,
'

centavos). <,

<.
BomaDO HllllignaD - Dir. Pre�ldente Ageoor Chr.sto/oli.- Dir. Vice-Preso

.

''3
BeDOO J. Areohart,' �ir. Gere\e Lourival J08é Dreveck - Contador CRe-SC 8.000

PARECER

�o
CONSELHO FISCAL

Os abaixo asstnedos, membros detivos do Conselho' Fiscal, d,e' FRIGORIFICOCANOINHAS S/A eFRICASA» procederam ao exame das p,ças 'que compõe o

relatóri� da ,Diretm:ia, o B�I,8b?0 Geral e .a respectiva cont� de Luero_s e Perdas

�,e dema�s documentos relatIVO} 80 exerciclo da sociedade Iíndo: em 31 doe outu

bro de 1975, encontrando t,,<io em perfeita ordem, pelo que recomendam a sua

aprovação pelos 'senhores ,8,ciónistas. I _

Can jnhas-SC, 19 de novembro de 1975.

4.658.313,46 8025.172,70

88.690,�3
414,J 16,55 502.806,78

19.424786,99
6,419,836,16

TOT AL DO ATIVO '25.844.623,15,
�� ---- _. -- ----

8.706.892,00

110.886,98
72.334,35
41.654,11

'

• 21.533,33 246.408,77

9.561.578,U

407 UH,OO 9.968 6�9,44
.

18.921.980,21

Alcides Schomaeher

de Resultados
cada uma. O Capitel subcrtto e integralizado é de Cr$,

� 3.685,000,00 reoresentado P?r ,açõea ordináriaa nomí-

,

.

natívas;
NOTA NR. 3

.- i

,_

\
"

.

As rendas não operacionsis estão compostas de:
Receitas Financeiras' 'Cr$ 151850,86
Receitas de Participações Cr$ 55,00
Receitas Eyentuais Cr$/ 119.177,31
Capital Giro Prop. Negat. Cr$ 890.680,69

Cenoiühss-Sfl , em 17.d� novembro de 1975I '

Ii.mano HaDignaD - Oir.-Presidente '

( AgeDor' Chriltofoli - Dir. 'Vice-Presidente
DeDOO J. Areohart - Diretor-Gerente

:
'

"

_

Louriv�i Jóllé Dre�eek - Contador CRC.Se 8.000,

��D��! .::t0s 'Auditores
FRIGORI'Fl_co c,ANOINHAS, S/A." 1CANOlNHA� SC ,:.

Examina�o baDlnço patrimonial em anexo, levan-:
tado em 31 de outubro de 1975, e as respectivas demons
trações do resultado eêOB�mico-financéiro do exercício tín

,"

do naquela .data .. Nosso: exàmfl, foi efetuado ,de acorde com

as normas de auditoria geralmêut� aceitas e, consequente
. mente incluiu as provas n08 regillros contabêís, e outros

procedimentos de' áuditoria que j n}gamos necessários nas

circunstâncias. "', -

" .

I!:m nossa opinião, o balanço, patrimonial' e as de-
monstrações do resultado eeonõmíco-ãnanceíre- acima refé
ridos, representam, adequadamente a pOlição',p!itrimonial e

financeira do FRIGORIFICO CANOINHAS S.A. 'em 81 de'OIJ.
tubro de 1.975,. e o res,ultado de suas operações COl.!re8pOn�

,

dente ao exercício, fiJ:ldo naquela data, de acordo com os
, principios de contabilidade geralmente' aceito's, ' aplicados
com Uniformidade em 'relação AO exercício antador exceto
quanto as' depreciações dos bens do' Ativo Imobilizado, no
valor de cri 541.331,15 (Quinhéntos e' quarenta e um mil,
trezentos' e trinta e um cruzeiros 'e quinze. centAvos), não
efetuada, embora a indústria tenha trabalhado em regime ope-

Canoinhas-SC., 17 de novembro de 1975

laulo Carvalho Alfredo Icultehu

t

raetonal norma]; _

JoIn-v;llle, 23 de dezembro de 1975
Celso Moreira Lopes

Reg. 'Auditor Independente
G8MEC RAI - 74/116-t.Pl '

.Çontador Reg. CRC D.o 0831
'

WilliaJa Kohler
Contador -·CRC. - SC.

N.· 137 P

Fri,gorlfico (�noinhas
C.G.C.M,.F. 83.t88.110/0001-56

Cr$ 9.000.000,00
c-s 3.685.000,00
CrI 3.685000,00

de Capilal Aberto

S/A

Capital Autorizado
Capital, Subscrito ,

,

CapitatIntegralisado
Sociedade; Anônima'

Assembléia ,Geral Ordlnáría
EDITAL qE CONVOCAÇÃO

São convíãados os senhores acionistas de FRIGORí
FICO CANOINHAS S/A «FRlCASA», a se reunirem em

,

Ass,embléia Geral OrdInária, em sua sede social sHa'à Av..
8�nador 'Ivo de .quino, 1336 na cidade de Canoinhas-SC,
à realizar�8e:,Em primeira eonvocaçãó às 10,08 (dez) horas
�0 dIa 28 de fevereiro próximo, ou eJD segunda convocação
.as 14,00 (quatorze) horas d«;, mesmo dia, caso não haja
quorum suficient� em prímeíra ou segunda. .convoeaeão a

�esma será realizada às16,tO(dezesseis) horas dá, 'mesmo
día e local, .eom qualquer número de acionistas- presentes
a fim de deliberarem sobre a seguinte, ORDEM DO DIA'

A) - Discussí!-o e aprovação do Relátôrio da Diretoria,
Balanço Geral, Demonstratívo da conta de Resultado, bem
como Parecer do Conselho Fiscal. relativo 80 exercício
social encerrado, em 31 de _outubro de -1975.' .

,
,- �,) '- Elei911:0 da Diretoria do Oonselho Fiscal, e fixação

de seus honorarlOs., "

'

.

,
,

C) - Úutros assuntos de 'interesses sociais.
_. AVISO : � Avisamos que se- ,acha' a 'disposição dos senhores

acionistas os docU[!Ien�os a ijúe se refere o art.
,

99 do DL. nr. 2627,·de"26/09/1940.'
,

.

panoinhaB�Sç, 1� ,de janeiro de 1976
'

,

'Agenor Vbristofoll • Dlr. Vice-Presideate
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Notas
1

Esparsas
o sr. Jaime deixou o Bradeseo

e vai gerenciar a nova filial da
firma Pedrsssant a ser instalad$
na cidade de Lages.

x x x

O venerando casal sr, Ayres
Rauen e ara. Alma O. Rauen,
comemorou dia 29 último, na

vizinha cidade de Mafra, onde

reside, 60 anos de feliz consór
cio, 'presentes todos os seus

famiUares. Os noss08 cumprI
mentos.

x x x

Jé reassumiu 'suas funcões,
com o térmímo de suae

'

fériaB,
o Promotor Público dr. Enéas
Athailázio;

x x X

Nova concorrência do calça
mento do trecho ponte do rio
Canolnhas até o alto da firma
Mussi, no bairro da Xerqueads,
numa extensão de 3 km, será
apreciada dia 13, sexta-feira
próxima, na Secretaria dos

Transportes, em 'Florian6polis.
x x x

O sr. Aloisio Partala, Prefeito
do vizinho munícípío de Papan
duva, também surge como

passivei candidato à Presidência
da AMPLA, ABsociação doa,
Municípios do Planalto Norte
Catarinense.

x x x

O sr. Therézio Neto, PrE'sl
dente do IRA��, esteve sábado

último em noesa cidade afim de
cumprir compromisso social,
quando manteve diversos con
tatos com' as nossas .lideranças
politicas.

:1 X X

O pr6ximo 'Secretário a n08

visitar, segundo informes, será
o. da Educação e Cultura, dr.
Salomão Ribas.

x x x

Vem de ser promovido a

capitão, o conhecido Tte. Nery,
aqui servindo já há vários anos.

Nossos cumprimentos e também
60S seus familiares.

x x x

Já retornaram de suas férias,
r,eassumindo seus postos, os

seguintes gerentes: : Fernando
Rache, do B.B, Mario Sprot Filho
do Sul Brasileiro e Adalberto
Sagaz, da Caixa Econômica
Federal.

x x x

O advogado do Banco Centrei,
dr. Orty de Magalhães Machado
e esposa, em veraneio em nosso

litoral sul, devendo pasear o'

carnaval em nossa cidade.

x x x
,

Dr. Vasile Popa Coordens d lr
local do AGIPLAN,. foi convi-·
dado para um posto na Secre
taria da Agricultura, em Flo
rianópolis.

Departamento Administrativo do Servico PÔblico-DASP
I'

.

(oórdenadoda de Recrutamento I Seleção.;(ODE,SEL
GODcnrs'o Público para Médico., Odontólogo

�DÂSP/INPS
INSCRiÇÕES a de 9 a 20 de fevereiro. na Agência do INPS,

. em Can6i.nha., à rua Vidal RaÓlol D.o 780 .

/ .

de 9 à. II e de 13 à. 18 hot�,.
Pelo Edital n.o 01/76, publicad(t. no Diário Oficial de

19/01/'i6, f�i determinada a aberture de-eoncurso público deatlna
do ao provimento de' empregos de' Médico e Odontólogo para
admissão DO Serviço Público Federal, em' 'Zagas existentes ou que
venham a existir durante a validade do concurso, nas repartiçõee
da administração direta ou autá'rquica.

'"

Os candidatos a empregos de Médico poderão realizar
dupla Inscrlção_ As -admíssões serão feitas com observação
à classificação na Cidad,/em que o candidato se inscreveu.

.

Informações d'l!talhadas sobre o assunto serão prestadas
no local dê inscriç���. -<

Para con�écimento dos interesiados, a8 inscrições nesta
cidade serão recebidas para Odontólogo v.e nas seguintes especta- '

lidades médiéas: -

..

Clínica Geral - Cirurgia Geral .' Ginecologia
Obstetrícia. Pediatria. Perícia' Médica.

Convit'e-Missa
Vv�. ZULMA BUDANT, convida I parentes e

amigos para participarem da missa de 3 meses de fale
cimento de seu esposo e filhas, Julio, Siomara e Marilei
Budant, que manda celebrar amanhã, às 18,30 horas, na

Igreja Matriz Cristo Rei.

Por mais este ato de fé, agradece.

---"''''--'-"'.,
\ ,__I_CA_R_LOS BOCKOR I

,v .

Os campeões,
de 1975!

Esta a equipe que

conquistou o título

de tri-campeão para

o São Bernardo.

Ficaram Classificados três
clubes de cada chave, num total
de doze, os quais formarão'

quatro chaves de 3 clubes
cada ,uma. Em' reunião realizada no dia
Destas 4 chaves sairá apenas, 23 p.p I foi eleita a nova dire-

Amanhã. decisãc do
,

. Campeonato de

Aspirantes
Com .ínícío m:arcado para às

9 horas, no Municipal, teremos
amanhã fi, sensacional decisão
do Campeonato regtonal de as-·

pirantes de 1975. entre 08 5
clubes que conseguiram classifi
car-se, podendo cada um contar

com a participação de 5 joga
dores do time, titular.

.
1.0 jogo: '9 horas

Canoinhas x 3 Estrelas

2.° jogo: ' 10 horas

Rigesa x Palmeiras

3.0 jo�o: 14 horas
Vencedor do 1.0 jogo x

Venceqor do 2,°

4.°. jogo: 16 horas
Vencedor do 3.· jogo X

Vencedor do 4.°

Campeonato do

. Interior
Todo o interior prestigiando

a disputa do Troféu <Hercíllo
Pereiru, com 6tima renda de
Cr$ 1.070,00, na rodada realiza
da domingo no jnuníeípal, que
teve os seguintes encontrai:

1.0 jogo: às 9,00 horas
Imaza 3 x SAo Cristóvão 2

2.o jogo: às 13,30 horas
União 2 x Oomercíel G.G.S. O

3.° jogo:' às 16,00 horas

CoriQtians' 3 x Botafogo 5

OITAVAS DE FINAIS

um de cada para as disputas
das quartas de fipais, que serão
realizadas em Caaoínbes, no

Estádio Municipal.'

l_a Rodada .. amanhA
CHAVE 1 em Canoinhas

,

I

Meu Pontinho x Corintians
Arbitro: Basilio Schulka

CRAVE 2 em Rio, da Areia

Cruzeiro x Imaza

Arbitro: João Guimarães

Ç,HAVE 3 em Taunay
União x Pinheiros

-

Arbitro: Francisco Lesssk

CHAVE 4 em Agua Verde
Sonda x Botefogo
Arbitro: " Antonio Pires

Botafogo X Ipiranga
Tudo acertado, próximo do

mingo, dia 15, o vice-campeão
de Oanotnhes enfrenta o cam

peão de Rio Negrinho, em

partida amistosa, a ser realizada
no ,Municipal.

.

Vamos ver o novo Botafogo.
Compareçam!

Benfica movimenta-se
Reuniram-se quarta-feira, no

Restaurante Pinguim, sob' a
presidência do sr. Pedro Ferreira,
alguns membros do Grêmio Es
portivo Benfica. Na ocasião
foram tratados assuntos rele-·
rentes à oficialização do clube
e eleição de sua diretoria.
Detalhes na pr6xima semana.

Sociedade � Esportiva
Teles, com

nova
'

diretoria

Ao lado, o time do

Massey-Ferguson
campeão do primeiro
Campeonato Infantil,

promovido pela Liga
Esportiva
Canoinhense.

toria da S. E. Tt'les para o ano

de 76, que ficou sssím composta:
Presidente: Antonio Sergio

Borges
Vice-Presidente: Osvaldo Alves

. Elias

1.0) Secretário: Alceu Alves Elias

2.°) Secretárío: Ismael Carvalho

1.0) Tesoureiro: Valdir Padilha

2.°) Tesoureíro: Celso Alves. Elias
.

Cons'elho Deliberativo: Me-m
'bros! R�D8to 'Santos,

.

Alcinério
qa Silva, -Casemíro Mota.

A 'nove diretoria almejamos
sucesso Da sua gestão.

Goleada em

Agua Verde
Tivemos domingo, em Agua

Verde, uma seosaetonel goleada
do Sonda, na partida 'amistosa

que realizou em SU8 cancha, ao
vencer a equipe do Canarinho,
de São João dos Cavalheiros,
pelo elástico marcador de 10 a 1.

Aguardem ...
.

,

Para. o dia 29 de fevereiro,
rio Oitão; Seleção, do Interlor :

X Botafogo.

Provavelmente em maio, uma
grande equipe de São Paulo ou

Rio" jogará em Cenoinhas, em

mais' uma arrojada promoção.
contra uma seleção do .Planalto
Norte.

Colabore com as promoções
do São Bernardo e Botafogo.
Eles serão os representantes de
Canoínhas, na Taça Governador.

Leial ABsine! DivulgueI

Correio do Norte

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




