
FUNPLOC - nossa

Exrnos .. :

l!} com satisfação que abraçamos a todos
lvocês, Bacharelandos de 1976. É com satisfa

ção maior que comungamos da alegria e da
festa que vocês vivem.

Aos pais, aos irmãos, aos maridos e es

posas, a tod?s amigos, o nosso abraço.
Sim, hoje é um dia de festa e de alegria,

pois vivemos, agora, o coroamento e colhemos
os primeiros frutos de um trabalho de muitos,
de uma luta de anos, de um esforço contínuo,
de uma dedicação constante. Coroamento es

'te, que enche, de alegria a muitos corações.
Sim, uma alegria que se faz maior, se

faz júbilo e festa interior, porque é uma ale

gria convivida, alegria não de uma só pessoa
mas alegria 'que é festa comunitária.

Vocês, Bacharelandos, chegam ao fi
nal de uma longa jornada, que exigiu esforços,
trabalho, dedicação, coragem, vontade, despre
endimento e sacrifícios. Mas a alegria da vi

tória, apaga e recompensa todos os sofrimentos
e revezes do passado. As noites de estudos, as
longas horas das dificuldades, são agora es

quecidas.
Mas amigos presentes, essa Formatura

não se constitui, apenas em vitória para os

Bacharelandos, ela representa, simboliza a

conquista de uma cidade, de uma região, e
acima de tudo - uma vitória da Fundação das
Escolas do Planalto Norte Catarínense, a

FUNPLOC . Para nós, que labutamos junta
mente com Edgar Mayere Jair Côrte à I testa

da nossa Fundação, essa Formatura é o coroa

mento primeiro, é o filho primogênito, por is
so mesmo a alegria primeira e maior.

Não falo aqui apenas em meu nome,
falo em nome de todos aqueles que, juntos,
criaram e conduziram a FUNPLOC e a Facul
dade de Ciências Administrativas de . Canoí

nhas até esse glorioso momento.

Falo em. nome daqueles que carregaram
e carregam as responsabilidades do bom fun

cionamento-de nossa Instituição de Ensino

Superior, desde o mais humilde funcionário ao

mais renomado professor, desde os que cola

boraram na fundação de nossa Entidade até

aqueles que por último integraram a nossa

equipe de trabalho.

Nesta hora, como já dissemos, em que
colhemos os frutos primeiros de um longo tra

balho, não poderíamos deixar de refa��r, e�
rápidas palavras, nas diversas etapas ja venci

das na busca da .consoíídação do Ensino Su

perior em Canoinhas.

Há seis anos atrás, com. data do dia

7-12-70, o Prefeito Municipal Alcides Schuma

cher assinava a Lei Municipal n. o 9154, que
criava a Fundação Universitária do Planalto

Norte Catarinense - FUNPLOC. Era o em...

brião de nossa Entidade, concebido pelo inte

resse e pelo idealismo das personalidades mais
atuantes do município.

Somente um ano após, com data de :.:
20-12.-1971, era assinado pelo Prefeito Mumc�
pal Alcides Schumacher o Decreto n. o 36!,
pelo qual ficava aprovada a Carta Estatuta

ria da Fundação Universitária do Planalto Nor

te Catarinense _ ,FUNPLOC.

Mais um ano haveria de se passar, ,até
conseguirmos a aprovação pelo Conselho Est�
dual de Educação do processo que dana ori-

, .,

a 31 de
gem à nossa Faculdade. AsSIm e que,

.

outubro de 1972, o mesmo egrégio Con�e�ho
aprova o Parecer n .? 197/72, �ob a preslden

cia. do Dr. Nereu do Vale PereIra � sendo Re

lator o !Prof. Padre Orlando �ana Murphy.
Fica assim autorizado o fun�lO:name:nto da

Faculdade de Ciências AdmmIstratlvas de

Canoinhas-SC

05/fev./1977 .
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Ano· XXX

Formatura

Canoinhas, Curso de Admínístração de Em

presas.
.A 7 de fevereiro de 1973, o Exmo. Sr.

Presidente da Repú!b[ica, Gel. Emílio Garras
tazu Médici, assinava o Decreto n. o 71.815,
dando por criada, definitivamente, a nossa pri
meira . Escola de Ensino Superior.

Todos esses anos de trabalho, de via

gens, de contatos com autoridades, a nível es
tadual e federal, de esforços muitos represen
tariam um passo importante para o nosso de
senvolvimento social, econômico e cultural.

Mas a autorização da Faculdade não
era o término do trabalho, era antes o início
de uma nova fase. FaSe mais importante, pois
trata-se agora de dar condições para que a

Faculdade conte com Professores devidamen
te qualificados e çapazes, que venham através
dos acadêmicos e da Escola, abrir novos hori
zontes para o nosso progresso e o nosso desen
volvimento.

Assim, desde o início a Fundação contou
com a presença de Professores vindos de Join
ville e de Porto União, depois -'- segundo as

necessidades crescentes, tívemos a presença
dos Professores de Mafra e de Curitiba. Tu
do isso exigiu da Fundação e da Faculdade um

grande esforço e 'gastos elevados. Mas, gra
ças à admínístração-dos dirigentes da FUN

PLOC, tais dificuldades sempre foram supera
das e em nada entravaram o desenvolvimen
to normal das atividades acadêmicas de nos

sa Faculdade, em seu Curso de Admlnístração
de Empresas, de que essa formatura é o teste
munho mais vivo e concreto.

Mas a FUNPLOC não haveria de parar
aí. Parte para a criação de Cursos de 2 .

o

Grau, a fim de preparar matéria prima para
os seus Cursos de Ensino Superior e propor
cionar novas opções de trabalhe para a nossa

[uventude , Assim é que, em abril de 1975, ti
vemos aprovaaos nossos Cursos de TÉCNICO
EM SECRETARIADO e ASSISTENTE: EM AD

MINIS'I1R:AlÇÃO. Hoje, mais de uma centena
de jovens freqüentam a primeira e segunda sé
rie de nosso segundo Grau. Para 1977, prevê
se uma matrícula por volta de duas centenas.

Mas a consolidação do Ensino Superior
se fundamenta em dois alicerces básicos: 1. o

_ pelo Reeonho-rmento definitivo de seus

Cursos pelo Conselho Federal de Educação;
2. o __:. pela sua sustentação patrimonial, que
se concretiza a partir do momento em que a

Instituição de Ensino Superior passa a funcio
nar em prédio próprio, com as condições ade

quadas de instalações e equipamentos, supor
tes didáticos que proporcionam ambiente de
estudo e de pesquisa ao acadêmico e ao pro
fessor.

Por isso, em 19,76 os esforços são concen
trados no processo de Reconhecimento da Fa

culdade, Curso de Administração de Empre
sas; e na luta pela construção da sede física da
FUNPLOC. E: com satisfação podemos afirmar
que ambas as.metas estão, para ser atingidas.
O Processo de Reconhecimento já venceu cin
co etapas junto ao Conselho Federal de Edu

cação, contando com o. Relator designado.
Para o próximo mês deverá ser julgado pelo
Plenário daquele egrégio Conselho.

Quanto à construção da sede física d.a
FUNPLOC, já estamos com as estruturas de
alvenaria praticamente concluídas � prepara-

.
mos agora a primeira prestação de contas jun
to ao Governo do Estado de Santa Catarina.
Para o início de 19-77 deverá ser liberada a

Veriba restante·e contamos concluir o prédio
para o início das atividades do próximo ano

(CORtinO R. Sa págilla)

/
'
..

., .

primeira
Discurso proferido pelo dr. Luiz Fernando Freitas - Presidente da Fundação - Diretor

da Faculdade e Patrono da Turma Dom Orlando Dolti:

Therézio assume

prometendo muito

trabalho e ãusteridade
Cumprindo todo o programa elaborado, com santa

missa às 9 horas na Igreja Matriz, posse às 10 na Câmara

Municipal e transmissão do cargo à.' 11, no Gabinete do Pre

. feito, THERÉZIO e FABIO já estão em pleno exercício de

suas funções.
Após a transmissão do cargo houve uma grande ehur

rascada na sede do Balão Fantasma, ·oferecida pelos empre
sários agrícolas, sr. KAZUOMI INUSCHI e ROUERl'O SHI-

MOGUIRI.
.

Todas as autoridades locais e grande massa popular
prestigiaram o grande acontecimento, familiares dos. eleitos,
colegas de Therézio do IRASC e seu irmão, suplente de De-

putado Federal, Arol�o Carvalho.
_

Canoinhas e seu povo muito esperam da atual admi

nistração.

(anoinhas Fabricando má

para o Brasil•

qumes
Há menos de um ano nasceu em CANOINHAS, com téc
nicos e mão de obra CaÍloinhense, uma pequena empre
sa, genuinamente Nacional. que aos poucos se agiganta,
absorvendo mão-de-obra especializada, gerando impostos
e trazendo divisas- para nossa região. Fabricando máqui
nas fotomecânícas (para fotolito), considerada por técnicos i

uma máquina de excelente qualidade, máquina essa que
�

vem suprir uma lacuna' no setor gráfico de nosso País.
No momento de contribuirmos com o governo em impor
tar menos, surge nossa fábrica (� 1.a do gênero no País)
dando também sua contribuição e ao mesmo tempo colo
cando no mercado máquinas a baixo custo, dando condi

ções à pequena e média empresa gráfica de adquirir esse
importante e indispensável equipamento em sua impres
sora OFFSET. Industrial Fotomecânica Palmar Ltda. fa
bricante das máquinas REPRO-HACK, uma jovem em

.presa dirigida pelos jovens industriais srs. LUCAS HACK
DE SOUZA e JOSÉ HACK. DE' SOUZA, conta atualmen-
te com uma equipe de técnicos especializados e que fo
ram treinados na própria fábrica. Sua produção total '

atualmente é contratada com exclusividade por uma em

presa de renome no mercado de máquinas gráficas, bra
sileiro, contrato esse no valor de seis milhões de cruzei
ros assinado entre as empresas no início de 1977.

Eleições .

na

Henrique o

Câmara Municipal
novo Presidente

Após muitas marchas e contra marchas, antecipando
os teabalhos da atual legislatura, foram realizadas na tarde
de terça-feira as eleições da nova mesa diretora do nosso

legislativo, ficando assim constituída: Presidente: HENRIQUE
KRZEZINSKI; Vice Presidente: GUILHERME PRUST; 1.° Secre
tário: ORLANDO MÜLLER e 2.° Secretário: SELMA C. PIEC
ZARKA. Á. sessão, presidida pelo Vereador sr. Guilherme
Prust, foi bastante tumultuada, com debates calorosos e até
ofensivos, durante e após o encerramento dos trabalhos.

Vaticano designa
Bispo de Caçador
"Existem certas distorções no relacionamento igreja

governo" afirmou monsenhor Celso Oneres Marchiori, logo
após receber a notícia de que havia sido indicado bispo da
diocese de Caçador, em Santa Catarina. Há 10 dias, monse
nhor Marchiori foi informado pelo núncio, de que seu nome
havia sido encaminhado a Roma, mas só no dia 2 deste mês
"L'Obsservatore Romano" divulgou a escolha feita pelo papa.

. Em Lages, onde exerce atualmente. as funções de
coordenador da Pastoral, monsenhor, Marchiori disse que "a
nível de cúpula há um trabalho sério entre a Igreja e o go
verno", mas esclareceu que, em sua opinião, "muitas vezes,
em outros escalões, as posições se radícalízam e criam pro
blema. como os que estamos vivendo".

Monsenhor Marchiori declarou não acreditar nas seu
(CORtinaa Da terceira p'gi••)
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CORREIO DO NORTE 05.02.1977

Frigorífico Canoinbas S.I.
���.

�
- FRICASA '-

C.G.C.M.P. '83�188.;110/0001-56 '

Sociedade Anonl�a de Capl,tál 'Aber'o
GEME RCA 22.0-7-?�13

EDITAL D CON �CAÇÃO
Assembléia

Seja um Soldado da
Polícia Militar do

Estado de Sta. Catarina
Vantagens:
- Vencimentos

, - Adicional por tempo de Serviço '

.. Fardamento
- Calçado
- Cursos
- FérIas

,

- Licença Espacial
Assistência: Médica

Dentária
Hospitalar

Requisitos 'ecessários;'
- Ser Dispensado de Incorporação
- Ser Reservista de 1.a ou 2.& Cate-
goria

- Ter no máximo 24 anos e seis
meses na data da Inscrição

- Boa Bstatura
- Boa Conduta Civil e Militar
- Curso primário completo
- Ser brasileiro nato
- Não possuir defeito físico
- Ser Isento do Serviço Militar

Seja um Policial Militar e pr.teja
os Direitos' do' Povo Catar'ineDse
INFORMAÇÕES: No Quartel do 3.°
Batalaão de Polícia Militar em Ca
noinhas.

'

OUTRAS LOCALIDADES: Delega
cias de Polícia

INSCRIÇÕES: Até' 20 de marçoJ77
WANDERLEY LOPES

Asp OI Resp pi Chefia do SERP/3.·

Convidamos; 08 senhora cionistas desta Sociedade, para
a Assembléia Geral Ordinária, realizar-se no próximo dia vinte
e seis de fevereiro de mil no c ntos e setenta e sete, às 10.00
horas, em primeira Convoc o, o às 14.00 horas em segunda
Convoeação; ceso não haj quoru suficiente, em primeira ou em

segunda Convocação, li esma será ealizada às 16.00 heras, do
mesmo dia, com qualq r número' d Acionistas presentes, Da se

de soeíal da empresa, Avenida Sen ar Ivo de Aquino, 1330,
Canoinhes, Estado d Santa ,Catarina; com 8 seguinte ORDEM
DO DIA: 1) Díscuç e aprovação do r at6rio da Diretoria, Ba
lanço Geral, Demo stração da Conta Lu os e Perdas, bem como

parecer do Conse o Fiscal relativo ao e�ercicia encerrado em

trinta .e um -de outubro de mil novecentos\ e setenta e seis; 2�
Eleição da Diretoria, do Conselho Fiscal e kixação de seus Hono
ráríos; 3) outros assuntos de Interesse social.

AVISO: Comunicamos que se encontram a dísposícão dos senho
res Acionistas, os, documentos a que se refere o artigo 99 do

, decreto leí 2627 de 26/09/40.
Canoinhas, 20 qe janeiro de 1977

FRIGORIFICO CANOINHAS SIA
ROMANO MASSIGNAN ...;... Diretor Presidente 2

Do(umentos extraviados
CONSTEL-Construtora Stein

leín Ltda., declara pua os de
vídes fins que extraviou o Cér
tífícado de Proprredade e de
mais documentos do veiculo

, Píck-up Volkswagen, ano 1968,
placa DA-0439.

'

Os mesmos ficam sem efeito
por ter requerido a 2,8 via.

Sindicato' Rural de
Canoinhas

CGCM�, 83.194.092/0001-15
EDITAL DE CONVOCAÇÁO //

/'
Pelo presente edital ftcam convocados todos 08 associg,d"os quites

deste Sindicato Rura! de Canoinhas, Santa Catarina, para VAssembléia
Geral Ordinária a .realíza sua sede sita a ua Paula ; ereira n.

° 1593,
nesta oídade, no dia 20 de Jever' de 1977, àll 8,00 8S em Primeira
Convocação; afim de 'deliberar, a lIIeg te ORDE PIA:
B) - Prestação ,o'e Contas referente o exe: ci9-' 76, com a apresentação

e votação do Relatório das Atividades,
'

nd ato Rural de Canoinhas,
referente o mesmo

exercíCiO�'�"b) - Apreciação, ,discussão ,e votaçã o Balanço
i.
anceiro, Balanço Patri

mODial e Demonstrativo da Ap
.

ação da Contribui -o Sindical Arrecadada.

c) - Discussão e aprovação po� scrutineo secreto, da Posta Orçamentária
para o exercício de 197 '

'

d) - Caso não haja nüm legal em Primeira Oonvoeaçã � proceder-se-á:
a uma Segunda vocação, uma hora após, com qualquer número

,

de membros presentes. 1

Canoinhas, �17 de janeirQ de 1977 '

.

Ewalde Zipperer - Presidente

29 anos a serviço da Comunidade

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

Composicão, impressão e redacão:
Impressora Ouro Verde LIda.

Rua Paula Pereira, 165' - Fone 22-0319
CANDlNHAS -' Santa Catarina

Cooperativa de
Planalto Norte Ltda.

Eletrificação Bural rdo,
"CRRPLAIA"

Rua Getúlio Vargls, 750 - CUOINRAS-SC -, Reg. IICRA �333176
Assembléia Ge,ral Ordinária

Edital de Convocaçã.o
O presidente da Cooperativa de Eletrificação Rural do Pia

nãlto Norte' Ltda. - Ce!'plana, usando das atribuições, que lhe
confere o Artigo 32 letra cE» dos Estatuto.s Sociais. resolves-

Convocar
a AIsembléia Geral Ordinária, dos associados, a realizar·se na sede
social da, Igreja São Francisco, no Bairro �ampo da Agua Verde, 00

dia 27 Cviote e sete) de março, do corrente ano, às _l2 �doze� horas,
em Primeira convocação, 8 fim de tratar da matéria
constlonte da seguinte

�
-

'Ordem do dia:
Deliberar sobee Balanço Geral encerrado em 31,12,76. Relató
rio do Conselho de Administração. Parecer dO"Conselho' Fiscal
e Demonstrativos da conta de Sobras e Perdas;

Destinação das Sobras;

IMPRESSORA OURO

Venha dirigir um,Maverick 4 cilindrps.Você não
vai acreditar que ele só tem 4 cilindros.
No Ford Maverick 4 cilindros você deixa o
mundo para trás, Seu motor simples e
moderno tem um desempenho
excepcional. E com tudo isso, ele não deixa
de ser um carro econômico.
E confortável, macio, tem linhas dinâmicas
e muita classe. Venha dirigir oMaveríck
4 cilindros. Você vai pensar que ele
tem muito mais que
4 cilindros.

L t d a,

3.°) " Eleição de novos membros do Gonselho de Administração: E�
fetivos e Suplentes respectivamente, para o exercício de 77/79;

A,o) - Eleição de novos membros do Conselho Filcal Efetivo. e Su�
,

,plentes eespectivamente, para o exercício 77/78 e,

5.°) • Outros assuntos, de interesse da Cooperativa.
Não havendo número legal • 2/3 • dOI al!lociados presentes em

Primeira Convo'cação, para a instalação da ASllem
bléia, fica desde já feita a Segunda Convocação,
para às 13 (treze& horal do,�e8mo dia e local.

Se desta vez ainda não hoüver número - !egal,. 50% mais
1 • dos aSllociadol presentes em Segunda Convocação,
fica desde já feita a TerceIra e últimaConvocação,
para às 14 Cquatorze) horall do dia 27 de março de 1977, COD,l B pre-
aença de, no mínimo,' 10 (dezD associados,

_

Para efeito de cálculo do «quorum» para a instalação
da Auembléia., !' Cooperativa possue 404 apsociadol.

. NOTA: A. chapas que concoererêo A Eleição. condante. noi
itens 3.° e 4,° deste Edital. deverão ler en�regues ao Presidente do
Conselho de Admini9tração da' Cooperativa até dia 26 Gvinto cinco)
de fevereiro de ,.1977.

E para que chegue ao conhecimento de todos os associados;
o presente Editai será publicado na imprensa locel e. afixado na

Sede em Pontos Estratégicos, bem como -eemetidos aos associados, na

medida do possível. �,
Canoinhas, 22 de janeiro de 1977

WALDEMAR BARANÓSKI • Presidente

IMPRESSOS EM GERAL �em uma ou mail côre.'

Serviço rápido e perfeito,
VERDE LTDA.

Rua Vida. Ramos, 203 - Fones: 22-0468 - 22-0268 e 22�0024
C A N O I N H A S Sa'n,ta Catarina.

Basilio Hum e n h li k "', C i a.

AVISO
A firma A. SCULTETUS avi'::

S8 ao senhor HÉLIO MARQUES,
portador da Carteira profissio
nal n.? 66.949, série 458 a apre
sentar-se na firma no prazo de
3 (três) dias, para regularizar
sua situação.
O não comparecimento im

plicara 08 rescísão do. contrato
de trabalho por abandono de

serviço, nos termos do art. 482
da C.L.T.

'

VENDE-SE
Vende.le uma propriedade

lituada
-

neeta cidade, à rua

Coronel Albuquerque n.
° 208,

nal proximfdadee' do Podo
EIIO, conltituida de um terre.
no urbano, com a área de
1.064 m2 e uma cala de D;lO·
radia de madeira, coberta de
telhai, com todal ai, .ua. de
pendência. e indalaçõel, in
elulive garagem.
Ver e tratar na Rua Coro..

nel A\lbuquerque n," 137, com
lvanitB Schivin.ki. 2

Documentos extraviados
KONRADT STEINLEIN de

cita te para os devídes fins que
extraviou 08 seguintes documen
tos: Carteira de Identidade, Car
teira Nacional de Habilitação e

Carnê de Aposentadoria.
O mesmo fica sem efeito par

ter' sido requerido as 2.as ' vias.
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FUNPLOC
(continuaçio da la. p6giua)

- nossa formatura •••
letivo.

Essa é uma síntese do que se tem feito,
�esses anos �uscando fazer do Ensino Supe
rior uma realidade para a nossa cidade e Re
gião. Pretendemos, para o ano vindouro im
plantar novos cursos de 2. o Grau e novo Curso
de Ensino Superior.

Se verdade é que nem tudo transcor
reu dentro de padrões ideais,' verdade é tam
bém que a perfeição não é apanágio nem dos
seres humanos, nem dos grupos sociais. Ver

�ade é tamb�m. que, dentro de nossas possíbí
lídades econorrucas, culturais e sociais temos
feito o possível para colaborar com d desen
volvimento sócio-cultural e econômico de Ca
noinhas e da Região.

Tamb�m é igualmente verdade que a
FUNPLOC viveu a sua fase inicial, e por isso a
mais difícil, a mais pesada, a que exige mais
esforços e mais coragem, pois ainda não se dis
põe em tal estágio de uma grande experiência;
a experiência que é a melhor das mestras, a

sabedoria fundamental para, qualquer desen
volvimento. Pois, tratando-se de uma Insti
tuição, de um grupo social, não podemos fun
damentar suas atividades em modelos pré-fa
bricados. Nós é que precisamos criar o nosso

modelo, diante das nossas necessidades, das
nossas condições sócio-econômicas, e dentro
da nossa situação geográfica e histórica. Por
tanto, precisamos criar soluções para nós e

para nossos problemas.
O homem brasileiro deve inventar, ino

var, descobrir, nosso desenvolvimento econô
mico-social será tanto mais rápido e írreversí

vel quanto maior for a participação interna
nos desenhos' de equipamentos, na descoberta
de produtos e sistemas, na aplicação de preces
sos e técnicas para a produção, com mais am

plo aproveitamento de recursos nacionais,
tanto para ·bens duráveis e reprodutivos quan-
to de bens de consumo.

'

� agora que a FUNPLOC está em con

dições de iniciar sua verdadeira arrancada ru

mo ao futuro, pois suas tentativas, suas expe
riências, as dificuldades vencidas, os sucessos

alcançados, e os fracassos aparentes - aos

poucos se transformam na cíêncía- e na sabe-
_

doria fundamentais para as grandes realiza

ções.
- Canoinhas e Região, não pretende

mos afirmar que a FUNlPLOC SE. ENCONTRA

EM CONDIÇÔES DE �SPONDER AOS DE-'
SEJOS de todos os Grupos Sociais ou E:conô
micos desta Terra, pois os milagres não acon

tecem todos os dias. Mas o que podemos afir
mar é que a FUNPLOC pode, hoje, dizer que
já é uma realidade viva e ativa dentro de nos

sa Comunidade. E que possui, hoje, a estrutu
ra básica para planejar o seu futuro, e garan
tir novos meios e novas formas de apoio ao

densenvolvímento regional.

Existem, é verdade, os entraves da ca

rência de recursos financeiros e de recursos

humanos, mas, nestes setores também as pers
pectivas se apresentam bem melhores que há

alguns anos. E temos certeza que os bachare
landos serão uma nova força atuante no meio
social e que a FUNPLOC poderá contar com

eles, para melhor alcançar seus objetivos.

Sim, queridos formandos, a FUNPLOC
e a FACULDADE DE CI�NCIAS ADMINIS
TRATIVAS DE CAlNOINHAS contam com o

seu apoio e a sua solidariedade para criar, co
municar, e difundir as bases da cultura e dos
conhecimentos científicos, promover a educa

ção e o desenvolvimento tecnológico, visando
um desenvolvimento Integral e integrado,
com base no planejamento e na administra

ção moderna, de Canoinhas e de toda a região
do Planalto Norte Catarinense.

Por isso, queridos formandos, hoje nem

a FUNPLOC nem a FACULDADE lhes diz

adeus; pelo contrário, ambas lhes estendem a

mão, e os convocam, para, juntos, buscarmos
o crescimento e o engrandecimento de nossa

Terra e nossa Gente.

Que esta' não seja uma festa de
conclusão de um trabalho ou de despedida de
uma Escola, seja, isto sim, uma festa em que
todos nos preparamos, com alegria e entusias

mo, para enfrentar as passadas do futuro, .bus
cando o engrandecimento de nosso Torrão e

da nossa Pátria, em benefício do bem estar so
cial e da realização da Pessoa Humana, para
atingir a paz entre os homens e - através dos
nossos atos e em comunhão com os nossos ir
mãos - Deus seja glorificado.

A FACULDADE e a FUNPLOC lhes de

sejam mil felicidades no desempenho de sua

profissão; e. os conclamam para um trabalho
de luta pelo desenvolvimento de nossa Terra e

nossa Gente.

Canoinhas, 1:8 de dezembro de 1976.

- ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Di. Q5 • a sra. Esmeralda

Maria esp. do sr. Luiz Bu
chmann, a srta. Ma,.ia Lucia
Kohler.

Dia 06 • sra. Eva esp. do
sr. Severo Senczuk: O jovem

\

Para S8 pessoas que, se inte

resssm pelo rádio traDSCrf!vemos

a crônica sbaixo, publicada no

"Diário de Sio P6�lo".
Há uns meses, desembarcou

De Rio o gro!!so do equipllmento
destinado à estação de televisão
"assccíade" a ser montada na

cidade e cujo transmíssor será

instalado no topo do Corcov6do,
desfrutado como 8ntena altll e

firme. Ehá pouco chFg0u a Sen�
tos idêntico ma-terial, que VII

servir a nova unidade "associa

da" de Sio Paulo. Esta última

como se ssb-, terá o traDsmissor

instalado no alto do Banco do

Estado considerado o mais alto

edifici� de concreto armado do

mundo. Conforme tem Ilido di

vulgado, ambas !IS esta.ções pos
suem características Idênticas,

.

cobrindo uma Área teó:-ica «;ie
75 quilômetros de nio, aUlIs.o
máximo conseguido até ho�e
nos Estadoll Unidos, pais CUJO

serviço de televisão se sobrel!8�i
como o mais adiantado do unl-

fábio Toubia Sakr.

Dia or - as sras. Emesti»
na e-sp. do sr, Vicente No'!'a.ck,
Frida esp. do sr, Jouino.

Roesler, Ma,ia Ida esp. do

sr, Sigtried Olsen; a srta. I.

Enlace
Matrimonial

vete Madalena Bollsut; Dia
dos Gráficos.
Dia 08 - a sra. Estér esp.

do sr. Félix Iêudoit; os srs.

Guilherme J. A. de Souza e

Bernardo Metzger; a srta. Li
céa .Kohler.
Dia 09 - a menina Isabelle

fa. do sr. Wilson Murara; a
srta. Rossana Ribeiro..

Dia 10 - a Vva. Chimone
Seleme; os ,srs. Fr.ncisco
Botiaut, sr. Pastor Üunther
Ruckert 6 Eitor C. Costenato.

Dia 11 - os srs.: dr. Jayme
Seleme,

.

Dietrick Siems , e

Alexandre de Paula e Silva.

Aos anioersariante« nossos

parabéns.

verso. As duas emissoras, pau
lista e caríoce, segundo lõe afir

ma, iniciarão suas atividades

ainda neste ano.

Significa pois que a última das

maravilhas eolsttvas da eletro

téenícs está em Vias de realizar

se no Brastl. Sa'bendo-se que,
afora o pais yankee, apenas ria

França, Inglaterra e Rússia existe

televisão em fu.ncioDamento re

guIar, compreende-se em tod!l
linha o que representa esse acon

tecimento para nOS80 pais. Já o

nosso rádio, ignoramos se com

ou sem meuf8Dismo, é conside

rado um dos melhores domundo;
a ele junta·se agora a televisão,
a qual conduzirlll com.fl me�mo
elsn com que o f(,i o broadcastlDg,
8e elevará certamente à altura

das congªneres m'sis aDtigail e

experimentadas. Inic!8tivs, � u?l
tempo arrojada e de Impor\8nCla
transcendental para 8 pátria,

que a ninguém 8e permite negar.
A.C.L.

(Correio do Norte, feverelro/1950)

Hoje, às 17,00 hs, na Igreja
'N. Senhora de Fátima, em

Lins, São Paulo, o jovem ca

noinhense OSMAR SIMM, es
tará recebendQ como l'sposa a

srta. fA T1M4 CAMPANER,
com recepção aos convidados,
após a cerimônia, no Sítio
Nossa Senhora de Fátima.

Ao iovtm par e seus fami
liares, os' nossos since,os
votos de feliciiiades.

Vaticano designa, Bispo de Ca�ador
(continuação' da la. p'gina)

sações de que missionários estejam fazendo subversão entre

os indios. "Não acredito nisso, é exagero" - disse ele
acrescentando que "o que se procura é fazer com que os

índios vivam melhor, tenham mais consciência de, seus di

reitos; não se trata de subversão". MOllsenhor Marchiori acha

que o problema do indio deve ser encarado com muito cui

dado, "principalmente porque os indios, além de serem pes
soas humanas, representam patrimônio do país no campo da'

Antropologia" .

Ainda não h� data marcada. para a ordenação epis
copal de Monsenhor Marchiori, que deverá ser oficiada pelo
núncio, coadjuvado pelo arcebispo de Florianópolis, dom
Afonso Niheus e pelo bispo de Lages, dom Onorato Plazera.

Monsenhor Marchiori é natural do RiO Grande do Sul.
Estudou Füosotíe em Viamão e Teologia em Roma.

05-02-77
N.9 1405
Ano XXX

Acontecendo
Responsabilidade J.M.M. e C.

* Muito animada a beati-
nha sábado passado. E ii

de hoje promete ser muito
mais, Vamos comparecer e

animar também.

* Tânia Doin da Silva es-

tá oferecendo hoje em sua

residência uma agradável
festinha.
* Ana Maria, segunda-feira

passada reuniu muita

gente em sua casa para co

memorar seu aniuersdrio.
Feliciâades.

* Quem anda com um sor-

TtSO merauilhoso é a So
raia Togami. Ndo é para me

nos, else o Quim fazem um

ptlrzinho muito foto.

* Mirian Mi,anda anda ma-

chucando o coração de
um menino de olhos ver.

'âés. Vamos Mymy, o amor é
a melhor coisa deste mundo.

* Leila Selime a linda 10u1".
de olhos azuis, muito sim

pática é sempre presençamar
cante aonde se encontra.

* Quem está muito feliz é
o Luiz Alfredo Wendt,

Nâo é a toa, pois ele ganhou
um carro zerinho. Parabéns.

.. E o Kalica (que também
foi para a p,ata) deIXOU

uma menina muita triste. Não
se preocupe, logo você vai
poder vê-lo.

* Paulo Roberto Ferreira
está curtindo um amor

muito grande por uma meni
ninha de Porto União. Muito
bem Paule, ela é uma grsça.

* Quem foi curtir o mara-
vilhoso sol de Camboriü

é a Maria Clara. Aproveite
muito tá?

* Carmem Siloia Ferraresi
no tinal da semana pas

sada deu um giro pelo litoral,
permanecendo uns dias em

Florianópolis.
* Jurema Dambroski seguiu

ontem para Piçarras com

sua família e seus primos,
* Também o dr. Üclair Sil-

uetre seguiu com sua Ta
milia para as praias catari.
nénses.

* voltou para Canoinhas
trazendo muito bronzea

do, a bonita R.osângela Pazda .

* Todos estamos sentindo
muita falta da' Josiane.

Esperamos que você volte
logo.

- (anoinhas de ontem-

Aparelhos· de televisão no Brasil

• • • •

* Após passar uns dias no

,
Rio de Janeiro, Luciane

Pieczarka está entre nós de
novo.

Luciane . traz II todos nós
muitas novidades.

* Cezar Gustavo esteue a-

qui em Canoinhas pas
sando alguns dias. Ele, leva
consigo saudades de muitas
meninas.

* Ruth Isabela e Buda for.
mam um cssalzinho mui

to romântico. J\1uito amor

está unindo os dois,

* Ma,lon e Cirene, pa'zi
nho constante. nos acon

,

tecimentos d. cidade.

* Muitos canoinhenses PMS-
taram vestibular na Uni.

oersidede Católica do Paraná,
esperamos que todos tenham
.saido vitoriosos.

* Todas as noites no Pin-
_ ,guim animados grupos

de amigos se reunem para
gostosos bate-papos.

* Voltamos a bater na mes-

ma tecla; Um dos poucos
dioertimentos da juventude
canoinhense é curtir um ci
nema. assistir a um bom fil
me. É uma pena que até is
to nos seja privado.
Por isto e mais out,..s coi

sas, I que o Pinguim é o me

lhor ponto de encontro.

O melhor e o mais divertido.

* Dia 1.0 próximo passado
no salão da Prefeitura

Municipa! de Canoinhss, to
mOU posse o senhor Prefeito
Benedito Therezio de Carva
lho e Yice-Preteito Fábio Na
bor fuck. Também no mesmo

.

dia assumiram os Prefeitos
e Vice, das vizinhas cidades
de Tres Barras e Maj.r Viei
ra. Sendo tambem neste dia
empossado a Câmara dos
Vereadores.

* Realizou-se no Colegio
Sagrado Corapão de Je

sus ssbaao passado um [an
tsr de despedida para o Frei
Vitalino. Ele recebeu sua

transferência para São Pau
lo, onde irá ser Vigário da
cidade de Santo Antonio do
Pari

* Amizade é umll estrela

que mesmo distante sem

pre conserva seu brilho.

TCHAU
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No Departamento de Veículos Usados
de Miguel Procopiak Comércio de
Veículos Ltda., você enco trará
para pronta entrega:

Marca
Versneio lux
Cheoette
Opala.4 porta«
Corcel GT
fuscão 1500
Fuscão 1500
Caraoan

Ano
1973
1974

. 1973
lf)73
1972
1971

19.75

_\
MI<iUEL PROC PIAK (OM. DE VElcOtOS �TDA.

Concessionário Deneral Motor. do Brasil, S. 4.

Rua Major Vieira, 289
Canoinhas -:- Santa Catarina

BASiliO 'HUMENHUK & (IA. LIDA.

I Revendedor FORD I
Fazemos sempre ê\) melhor oferta em' veículos
novos FORD e usados de qualquer marcà.

"Disponibilidades da semana:
.

R.ural 196 trapão nas'4 rodas - verde pastél e branco
Ford F. 350 60 - azul e preto .",/'
Rural 1971 - ir ção nas 4 rodas A'Úrquesa roynl
RuraZ 1971 - tre ão nas 4 rod • bege jangada cf branco
Opala cuPê luxo 1972 - anco

J1averick 1974 - se orlas - preto
Volks 1969 - uermel cereis
Ford P. 350 1970 .

a reZo bonanza
Corcel cupt lux /1971. zul mosaico
Variant 1971 /'f/verde to/h
Corcel ·cup,. / iandart 1976 branco nevasca
Corcel c

.

ê luxo 1970 - azu diplomata
-

Cheor t Camionete 1971 - ae I

Adqu a seu veillulo osado 110m a minima entrada.
Veiculoa inteiramente revisa�s, de boa precedência, .

aOI melhores preços da regilo.
Visite·nos· sem compromisso, em' nOSS8 loja à

Roa Vidal Ramos, Z03 - Fones 22-0268, 22 ..0468, 22-0024

r'

) ,
I

FOTOCOPIAS XEI\OX
perfeito.

I DISCOS
FITAS

Vidal
Paula

Ramos,
Pereira,

Rua
Rua

a

Registro Civil

EDITAIS
NEREIDA C. CÔRTE. Oficial

do Regiatro Civil do 1.0 Dietrito
de Canoinhea, Santa Catarina faz'
I.ber que pretendem calar le:

«NU.on João Auerbach» Clom «Pau
la Lucia Dor eehaek», brasileiros,
solteírôs, domi ílíados e residentes
nesta cidade; e e mecânico, nascido
em Sereia n/ di trito, aos 24 e ju
nho de 1956, fil de Rodolfo Auer
baeh e de Hilda Nepomuceno Pinto,
falecida; ela prof ssora, nascida em

Oanoínhas aos 1 de junho de 1956,
filha de Otto Ho nsehuck, falecido
e de Joanna Hor schuek,

«Edison Louren o Fürst» com «Ma
rise Alves Martios ,brasileiros� sol
teiros, domiciliad s e residentes nes
ta cidade; ele óp ário, nascido em

Salseíro nl distrlt , aos 05 de agos
to de 1953, ftlho d Bngelberto Fürst
e de Benvinda erreira, falecida;
ela do lar,' nascíd em Canoinhas
aos 18' de agosto e 1959, filha de'
Julio Alves Martin e de Sebastiana
Alvel Lourenço.

' .

«Noel Bíndee», co «Divair Quiri.
no D' Almeida.., br síleíros, soltei-

\ ros; ele operárí nascido em
, Irlneôpolís-Sõ. aQl! de maio de\
1954, domiciliado e .residente em

Porto União-SC. filh de Raul Bín
der e de Natalia Bin er; ela do lar,
nascida em Irineóp ts-Sü, aos 28
de janeiro de 1960, domiciliada e

residente nesta ci ade, filha de
Lindolfo Quirino d' Almeida e de
Maria lzabel Pereira d' Almeida.

«João IIIaria Soare de Miranda»
com I.eni de Fatima e Souza», bra
sileiros, solteiros, omiciliados e

residentes neste dis rito; ele lavra
dor; nascido em Pa ênoía dos Ne
ves n, Município ao iS de maio de
1956, filho de Felici Soares de Mi
randa e de Placedi a Pereira; ela
do lar, nascida em artura n/ dis
trito, aos 9 de set mbro de 1960,
filha. de Narciso Pa ilha de Souza
e de Ana Garvalho.

«Jorge Uhlendorf» com «Juli. Fer
mina Pézda», brasll íros, solteiros;
ele Engenheiro Ci .iI, nascído em
Trombudo Central 'C, aos 23 ue
fevereiro de 1949". omícílísdo e re

sidente em Curitib Pr, filho de E
dmundo Uhlendorf de EUa Uhlen
dorf; ela Assistent Social, nascida
em Oanoínhas aos 8 de maío de
1953, comícíãada residente nesta
cidade, filha de O avio Pazda, Iale
cido e de Benedit Paula Pazda.

«-'ry de Mattos osa» com «Matilde
Baeno», brasíleír s, solteiros, domi
ciliados e reside tes nesta cidade;
ele operário; n88 ido em Paula Pe
reira' aos 8 de n vembro de 1953,
filho de Euclides Sebastíão da Rosa
e de Geralalna e Mattos Rosa; ela
do lar, nascida m Canoínhaa

:

aos

31 de julho de 1 60, filba de Joa
quim Bueno e de oana Deniz Bueno.

«Antonio Banei o» com «Eva Bueno
de Oliveira», b asíleíros, solteiros,
domiciliados e r sldentes nesta eí
dane: ele pedrei o, nascido em Rio
das Antas, Mun r» Caçador-SC, aos

4 de junho de t 55, filho de Leoni
do Haneiko e d Elizabeth Haneiko,
falecida; ela lar, nascida em

Serra do Luci do nl Município aos

26 de janeiro 1959, filha de Eu
ripes Bileno d Oliveira e de Darci
Alves dos San 08.

«-'ntonio Ca oso.. com «,lmelia da
Silveira». bras eiros, solteiros, do
miciliados e r sidentes neste distri
to; ele operár' , nascido em Resi
dência Fuck, istrito de Monte Cas
telo-Se, aos 9 de maio de 1952,
filho de Luiz Cardoso e de Dolores
Cardoso; ela operária, nascida em

Santa Emídia nl Município aos 4 de
dezembro de 1957, filha de Orlando
José da Silveira e de Miguelina
Marko da Silveira.

Canoíribas, 03 de fevereiro de 1977

NEREIDA CHEREM CÔRTE
Oficial do Regi.tro Civil

Vende-se
Vende-se. um plantio d� PI

nus Iliotti, situado em Silo
João dos Cs\r.Jh�iros, medindo
mais ou menos 800 a 900 m3,
com 7 anos de idade.

Te�po para tirar, a combi
nar. Preço Cr$ 25.000,00. Os
interessedos poderilo tratar com
o sr. Waldir Pedro Sampaio,
em São Joilo dos Cavalheiros
ou nesta redação.

Notícias �e Pa�an�uva
Telefones 8.. Noticias

No próximo. número esta coluna divul

gará importante documento escrito entre o

Exmo. senhor Governador do Estado dr. Anto
nio Carlos Konder Reis e 1:1 8xmo. senhor dr.

Douglas de Macedo de Mesquita - DD.· Presi
dente da Telesc, assunto este à.e real interesse
para nOS8!,) município. especialmente a nossa

comunidade que deseja a todo o custo· que 8

Central Telefonica Instale os telefones em nos

sa cidade, uma vez· que os aparelhos comer

ciais já estão pagos desde o mês de maio de
1976 e os residenciais só faltam 4 prestaçõea
para sua total liquidação.

.

Depósito só' após o dia 20 de
.

março

Escreveu,

Esmeraldino-H. Almeida

O recolhimento compulsório de dois
cruzeiros sobre cada litro de gasolina só entrará em vigor após o dia 20
de março, segundo afirmou ontem o Ministro da Fazenda, Mário Slmon
sen, isto porque são muitos os problemas de admínístração aínda por
solucionar o principal deles a impressão. peja Casa da Moeda, de algu
mas dezenas de milhões de cupons e sua distrIbuição através das agên
cias bancarias em todo o Pais. Segundo o Ministro, é. possível que seja
até inferior a cinco dias o prazo máximo de permaaencía dos valores re

colhidos nos bancos arrecadadores, pois o propósito do Governo é evitar

qualquer movimentação dos recursos por parte da rede bancaria. (G. P.).

Eis um dado Interessante
Eis um dado interessante: se a Casa da Moeda só tem capacida

de para imprimir 800 mil Cupons do «empréstimo restituível» por dia' ela
vai gastar 75 diasJlara imprimir os cupons equivalentes ao consumo na

cional de um mês. Em outras balavras, o governo vai ter que se socorrer

nas gráficas particulares (aumentando assim os .custos do sistema) ou na

falta de especialização, terá que importar os cupons (o que será ainda
.mals cara). (Entrelinhas-G.P.)

Garota de C610bá de 1977
Em sociedade, o sseunto principal já é a: tradicional festa do

ano «Noite Havaiana», com a escolha da Garota de Caiobá de 1977, dia'
12 de de fevereiro nos salões do ginásio do Sesc, em' Caiobá. Atrações
mil nó roteiro da mais badalada promoção da temporada de praia: pre-·
sença de MarlI). Claudia (da. novela «O Bem Amado»), Denls Carvalho (de
«O Oasarão»] e da espetacular atriz do cinema Rossana Chéssa. Promoção
do colunista Dino Almeida, Gazeta do Povo, Canal 12 e revista Paraná em

Páginas já movimenta nossa orla litoranea. Tudo certo para o maior suces
so da temporoda de verão, festa apontada pela imprensa do Rio e São
Paulo, como 'uma das. maiores promoções do sul brasileiro, no gênero a

festa. de eleição da Garota de Caiobá, este ano, sob a bandeira colori
da «Noite Havaíana»,

. (
Penalidades para postos abertos

. Regressou de Brasílla, depcts de se entrevistar com dirigentes
da Federação Nacional e com autoridades federais, o -prestdente do Sindi
cato do Comércio Varejista de €ombustfveis Miner�\s, Roberto Montanhinl.
Trouxe as normas a serem fornecidas aos associados do Sindicato, pro
prietários de postos de abastectmento de gasolina, 8S quais, aliás, em par
te já são conhecídas, Declarou Montanhini, que, já desde o dia 19 último,
estão em pleno vigor as medidas estabelecidas, segundo as quais os pos
tos de abastecimento devem encerrar suas atividades às 23,fJO e somente
iníetá-laa as 6,00 horas do dia seguinte. Com respeito aos postos de abas
tecimento que aind!:. não estão cumprindo as determinações, estão sujeitos
a uma penalidade que podem acarretar multa que vai até os 144 mil cru-
zeiros. (Gazeta do Povo) •

Agrade�clmenlo
.

O sr. Sílvlno Ohíeoskl, Vereador eleito no último pleito de 15 de
novembro p.p, vem por intermédio desta coluna agradecer penhoradamen
te a todos seus amigos e eleítores que lhe confiaram o voto, esperando
poder corresponder a mesma contíanca à frente do Legislativo de Papan
duva, onde estará li disposição de todos, dentro de suas possibilidades e

também, dentro das normas que rege o regulamento interno do Legis
lativo, prestar seus humíldes préstimos em tudo que for para o bem da
comunidade papanduvense. A todos o meu muito obrigado. Foi eleito pe-
la L'egenda da ARENA. ,

'

PassDrela da sociedade
Dia 09 do corrente festeja níver ,o garotão Acari Wanderley, fi

lho do casal Anibal Becker e sra.., ele Cartorário em .Nova-Cultura. Festi
nha a vista com multa alegria e comes e bebes.

A 10 do corrente aniversariando o sr. João Dionisio, filho do sr.
Emillo O. Matoso, nosllo prezado assinante. Em Curitiba, onde reside, o
aniversariante lestejará a data.

Também, na mesma data festejará idade nova o sr. Alois A.
Werka, Cartorário local, cidadão I\migo e prestativo. na sua feliz data
será alvo das mais lustas e merecidas provas de estima e consideração.

Dia 11 troca de idade nova da sra. Zilda G. Thiessen, esposa do
sr. Geraldo Thies.en, alfaiate aqui residente: Felicitações pontificarão em
alto estilo.

Dia 12 do fluente festejando niver o sr. OarIoI Atanásio, do co

,mércio local, fundador do «"Nosso Jornal» que teve poucos diss, mais foi
um incentivo aos homens de boa vontade. Cumprimentos na pauta da li-
nha ao aniversariante. .'

.

Dia 13 do corrente festejará idade nossa o jovem Leniclo. filho
do cllIIal sr. Antonio (Edviges) Malakoski, ele do alto comércio local e
nosso estimado assinante. A jovem-guarda no apronto da surpresa que
pontificará a alegria jovem.

EDEGAR LAUDELINO; também na mesma data IÍ.lver do garotão
Bdgar, filho do sr. Laudelino (Maria) T. Car!loso,. ele proprletário:la Em
presa de Onibus Municipal. Será comemorada festivamente a Importante
data.

. .

. VOTOS de feiicidades na data natalícia e alegria para sempre,
são 011 votos. da coluna aos prezados aniversariantes e seU8 familiares.

Um por Semana
«SABEDORIA». A maior de todas as sabedorias é conhecer a si

mesmo. lGalileu Galileij

ALMANAQUE DO PENSAMENTO
seu companheiro para o ano inteiro

adquira�o na Impr�ssora Ouro Verde Ltda.
�
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EORREIO DO �O.TE 05.02.1977

NA ESPREITA
,..._------ Pedro A_ Grisa -------'---

Mamãe, Eu Quero Mamá
«Na Espreita:. não pretende ser uma coluna de cri

tica, tipo' «descê a lenha •. Pretenda ser uma coluna onde -

procura�emos «sentir. alguns problemas da comunidade e

dar �JguQ:1I1 _sugestão, visando despertar idéias que .poderão
surgir soluções, -

-

, " '

- Mamãe, eu quero mamá! - berra � criança.
, Algun� de vocês já pensarem até em carnaval, isso

para os espíritos mais alegres ou para os boêmios. Outros
, já terio pensado: - «Coitada dessa pobre mãe!_ isso para
08 corações mais sentimentais. Algum espírito mais prático
poderá ter pensado: «Será que o ,leite não estragou?

Eu, de minha parte, já há algum tempo venho pensan
do' em sugerir para a. Associação Comercial e Industrial de
Caneinhes, • ACIO, que leve • 'debate a organização ou a

criação de uma empresa que venha a explorar o ramo de
LATICINIOS aqui na região do Planalto Norte Catarinense.

Uma' Indústria de Laticínios, que viesse a industria
lizar parte do leite da região da AMPLA, não s6 viria a

melhorar a qualidade do leite distribuído aos nossos consu

midores, como acredito ser um ramo de amplas possibilida
des

.

econômicas.

Como exemplo disso, basta citar o Laticínio TIROL,
de Treze Tilias, pr6ximo a Joeçeba. No inicio, muita gente
duvidava do sucesso da Empre!a. Depois deu até briga en

tre o TIROL e os velhos vendedores de leite. Mas depois
os ponteiros foram acertados e hoje, apenas dois & três a

nos depois do início da indu!Jtrialização, o leite TIROL e

outros derivados são os preferidos do consumidor do Vale
do Rio doPeixe, Sem falar na exportação para outros cen

tros consumidores, como Curitiba e outras cidades.

Então nAo compraríamos tantas vezes leite «coalha

do», nem nos queixaríamos do «cheirinho» do leite Frigor.

A idéia está ai. Grátis. Façam bom uso, mas logut
nho, que 8 criança está chamando: - Mamãe, eu quero mamá! ...

o "CoDEurso· Brasília 77"
O «Concurso Brasilía 77», promovido pelas revendedores

'VW de todo o Brasil, organiz'ado' pela ASSOBRA.V - Alijso

eíacão Brasileira de Revt.ndedores . Autorizados Volkswagen
e patrocinado pela �0lksW8gen do Brasil, contou com mais

de 1 milhão de participantes.
O sorteio processou-se no dia 9 de janeiro de 1977, durante
o programa "Jornal de Domingo", da TV Tupi, cana) 4,

consagrando o estudante Sidney ,e:duardc dos Santos LIma,
do Rio de Janeiro, como feliz ganhador.

O �orteado esteve no dia 16 de janeiro de 1977 no "Jor�al
de Domingo" onde recebeu o prêmio do Sr. Pedro Pereira

Capeto, Presidente da ASSOBRAV e dos ,Sra, Herbert Berg�r
e Abelardo Biglione, representantes da Volkswagea do Brasil,

A sua' participação que muito nos honrou, contribuiu para

o enorme sucesso alcançado por este concurso. Sua presença

em nossa revenda que é sempre muito benvínda, mante-Io-â

informado dos futuros eventos semelhantes a esse. Visite·nos.

Isto só nos dará prazer.
'

M' A L L O N '& C IA.
CANOINHAS - se

.

Bate Ias 'H E L I j R

.. Novas e /�etc:r:nadas. Consertos em geral.

Rua Marechal Floriano, 377 Fone, 22-0627

..

Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme
-

. Cirurgiã Dentista
818 005S89159/DBP

Clinica dê'métia lie Il{�nhoras e crianças.
.

E;peclàli'Zaçã.P" em Odontopediatria.
Hora marcada

Müll '9' - FOBe, ,22-04061Pr... Laaro 81',

Sempre voltado ao 'ramo da "Construção Civil" ,é fabricante das

afamadas esquedrles "UNGER" em ferro simples e em perfilado.
(Por�as simples e trabalhadas, portas d. aço de enrelar, janelas de

�
.. '""'�'

correr e base antes, grades, portões ..-pol'fis para indústrias).

,
,

Costa Carvalho, 41 e 4 .-::::: Fones: 23-1770 e 23-2014

Caixa. Postal, 1106 UNIÃ<:>-',DA VITÓRIA - Paranâ
<,
"<,

-,

Rua Major' Vieira, 360

resolve d

o problema:seu

I ,"25 anos vem prestando servi�os �'s�;:.indústrils"
.\ f

Representante em Canoinhas: Waldemar Kn.Uppel

'1------------------.----------------------,

Documentos extraviados
Mussi Transportes Comér

cio Represe tações Ltda.,
declara para o devidos fins

�ue extraviou o . Cértificado de

Propriedade e d mais documen
tos do caminhão Mercedes-Benz,
ano 1971, plsc DA-0418; Chas
sls n.o 3440321 018098. 2

Os mesmos ieam sem efeito

por �8v�r re1 erido a8 2.8s viss.

I

Document extraviado
ZOLMAR' EIR.A DE FA-

RIAS, declara ara os devidos
fins que extrsvtou sua Carteira
Amador de

Mo�rista.
.

A mesma fica sem efeito por
haver requerido �a

2,8 via. 1

I .

Documentos ;,xtraviadO$MARIO KRE NORONHA,
declara para 08 evidos fins que
extraviou os

�gUintell
docu

mentos: Cartei a Nscícnal de
Habilitação, Tit lo de Eleitor,
Carteira ,de ld ntídade, CPF,
Carteira de Re�ervi8ta e Psico
técnico. I 1

Os mesmo" f�cam ,Iem efeito
por ter sido rtlquerida 2.a via.

Documentos extravildos
MANOEL B FIM NUNES,

declara para o devido. fina
que extraviou Certificado de
Propriedade e demai. docu
mento. do veí ulo Chevette,
ano 1976, ,cor arron, placa
CA.2889, bem c mo a .ua Car
teira Nacional e Habilitação
Cadeira de Ide tidade. C. P�F.
� outro.. 1

O. meamo. fi am .em efei
to por havar req erido a Z�· via.

Certificado' extraviado
A PREFEITU A MUNICIPAL
DE TRRs B RRAS, declarA
pa:ra devido. f • que extraviou
o Certificado e Propriedade da
Tombera ma ca Ford F.600,
ano 1967, cor mareIo, 148 BP,
motor LA sr J 18770.

Fone, 22-0336 Caneínhas - Santa Catarina

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Major Vieira

Edital' de
Precos

.,

. A. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA, Es';'
tado de Santa Catarina, torna público ua conheclmento dos
interessados, qu de acordo com o Decre o-Lei n'.o 200 de 25/02/67,
encontra-se aberta a presente éTOMA A DE PREÇOS». p&ra
aquisição do segui te:

,

- UM U) A TOMÓVEL PA' O SERVIÇO DA ADMI,:
NISTRAÇAO, MOD LO 19'17, EQU PADO COM TODOS OS
ACESSÓRIOS.

Das Propostas
As propostas de erilo ser

vias até o dia 10.02.77, à
tura Municipal, contendo:

1. Especificações écníca
2. Preço a vista o a

3. Prazo de' entrega
Documeníaç60

I. Personalidade Jur[
2. Idoneidade Financ

presentadas em quat-ro (04)
ras, na Secretaria da, Prefei-

,

7.. A doeu entação deverá �r apresentada em envelope
separa1 da proposta e de*\damente fechado.'

DlspoSlçõe, Gerais \
As firm�s que nio atenderem as exigências legais rela-'

tiv9s a documentação ou as ellpecificaçõ�s deste edital, serio
automaticamente desclassificadas.

Melhores informações os ínteressados
'

poderio obter na

Prefeitura Municipal de Major Vieira, diariamente de segunda a

sexta-feira no horário de expediente.
.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA, po-
derá rejeitar as propostas ou anular a. presente TOMADA DE
PREÇOS sem que caiba aos proponentes direito a qualquer in
denização ou reclamação judicial.

Major Vieira, 10 de janeiro de,,1977 1

Victor Borges - Préfeito Municipal

o me.mo'fi
ter .ido req

Leial
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MINIST:ÉB.O DO EX:ÉRCITO
,III EX:ÉRCITO
s•. BM e 5•• D8

Campo de Instrução Marechal Hermes
TRtS BARBAS SANTA CATARINA

Despacho por este Comando
,� ,

Desapropriação de .áreas
.

do CIMH
Nota e Determinação

No processo n.O 5641/76 ..Gab ME, encaminhado a esta
RM/DE através do Oficio n.o 162/CEAI, de 20 Dez 76, no qual
os exproprtados de áreas deltinadas 80 CAMPO DE INSTRUÇÃO
MARECHAL HERMES, solicitam solucão para proplemas surgi
dos elD decorrência das desapropríações, este Comsndo, cumprin
do determinação do Exmo sr Ministro d' Exército, deu o seguin
te despacho: ..

DESPACHO:

Desaproprlaç60 de s do CIMH
-Nofa e' De'ermln

1. Em Of n.o 378-SPR/5, de 04 nov 76 este Comando en

caminhou ao Exmo sr Ch Gab Min Ex e pedíente, remetendo
memorial apresentado a 15 jul 76 por 89 f' propriados de áreas
atual CAMPO DE INSTRUÇÃO MAREC AL HERMES, cujo
proeessc teve inicio com o Decreto de desa ropríaçãc D.o 40.570,
de 18 dez 56;

2,. Foi constatado conforme especific u-se DO encaminha
mento que as indenizações ainda em trami çio n8 justiça tem
sido realizadas por quantias bem inferiores 80S preços atuais dos
imóveis;

3.yEDc�minhada a �atéri8 à Con""u toria Pública do Min
Ex, em Of n.? 88 - CJMEx, de 15 dez 76 emitiu parecer com
base no disposto D8 Lei n.? 4.686, de 21 j n 85, que acrescentou
o seguinte parágrafo ao Art 26 do Dee-Le n.? 3365/41 (Lei da
Desapropriação por Utilidade Pública):

- cArt 1.0) O atual parágrafo úníc do artigo 28 do De
creto-Lei n.o 3.365, de 21 de junho de 19 1 (Lei de Desapropria
ção por. Utilidade Pública) passará a ser § 1.0, acrescentando-se
ao mesmo artigo a seguinte disposição:

c § 2.°' - Decorrido prazo superío a um ano 8 partir da
�valiação, o -Juíz 'ou o 'I'ríbunêl, aotell da decisão final, determi
nará a correção monetária do valor apu .

do.s

Conclue "o citado parecer, nà fo ma abaixo especificadá:
«8. Em consequêncía, entendo qu a maior parte das me

didas tendentes a solucionar os pegsmen os das indenizaçõe. de
que se trata, não s?mente quando à abre iação de ,prazos, como
no tocante ao seu Justo e rê'ál valor, esc am. à área de compe
têncía da administração militar, por se s tusrem no campo do
processamento das respectivas ações judi iais em curso.

«9. Nio obstante, levando em con a a angustiosa Situação'
dos expropriados, que está gerando ínqu etação na área, como
informa o Comando da 5.a RM/D�; cabe- e sugerir que, através
desse Comando se proceda a CUidadoso 1•. antamento das inde
nizações pagas, para 'efeito de

..
ser aplicada a correção monetária

prevista em' Lei, sempre que for O caso.
_

\
«lO .. Ao que entendo, a aplicação a correção monetária

para retificar os pegamentos considerado 'desatualizados, além
de ser legal, poderá ser obtida junto ao j ízc da cause, por ini-
ciativa daquele Comendo>.

.

4. Em Of n.? 162/CEAI, de 20 D z 76 o Presídente da
, Comíssão Executiva de ,Alienação de Imóv is remete a este Co
mando o referido processo' que tomou o n. 5641/76-Gab ME, so
licitando 'por determinação do Exmo Sr inistro do Exército, as

providências com a passivei URG:ENCIA, co stantes dos parágrefos
n. 9 e 10 do parecer do i Sr Consultor Jur dico do Min Ex, con

tido no oficio anexo referido.

5. Informou ainda o Presidente a Comissão Executiva
de Alienação de Imóveis (CEAI), que o inistério 'do Exército,
por determinação do Sr, Ministro, está tomando providências
junto ao Tribunal Federal de Recursos e da Procuradoria Geral
da República, para acelerar 8 solução do' processos de desapro
priação, ainda em andamento. ,1,6. Em conseqüência:.' i

a) Designo a Comissão composfa pelos:
Ch EMR/5 J
Ch SPR/5 i
Oh CRO/5

para, sob a presidência do primeiro, e� decorrência da determi
nação acima, proceder com URG:ENCIA o levantamento das Inda
nízacões pagas, ·bem como da .correçã� monetária a ser aplicada,
prevista em lei, sempre que for o casfiJ� •

,

b) O SPR/5 após o levántameinto acima, providencie:
1) Encaminhamento da matéria à JU.�tiÇIl Federal, propondo 8

correção monetária legal das desapropriações já referidas.

2)
,

Oficio ao Presidente do CEAI' remetendo o citado processo,
com cópia das providências tomadas por este Comando.

c) O Diretor do CIMH deverá providenciar ampla divul
gação da presente nota e informação 80S ínteressedce.

Curitiba·PR; 10 Jan 77 (a88) Gen Bda MILTON PEDRO
DE CARVALHO - Resp pi Comando da 5.a RM/DE.

Notas
,

Esparsas

JACIRA EMILlA PAUL COR�
RÊA. Oficial do Regi.tro Civil
do Dístrito de Pinheiros, Comarca
de G:aooinhal, E.tado de Santa
Catarina, foz laber que preten ..

dem calar:

JOSÉ MEL XENKO e ENE·
DINA KOTC SKI. Ele 'natural
de Canivete, d te Eltado, nasci
do em 30.de j oho de 1937, 8-

geiculter, Bolteir , domiciliado nes

te diltrito, filho de Wa8lilio Me
lexenko e de E ilia Mel�xenko.
Ela natural de aquarizal deste
Dieteito, nascida m 7 de dezembro
de 1940, do lar, solteira, domici
liada neste Di.tr to, filha de A ..

lexandre Kotccl i e de Matilde
Mária de Paula, falecida.

Se alguém I ubee de algum
impedimento, o nha-o oa forma

2. Sendo o que se apre!enta no momento, aproveito o da Jei.
ensejo .para reiterar a VS, os protestas de eleVi'lda estima e· dis- Pinheirol, 27 d, laneiro de 1977
tinta consideração. 2

SILVETE DARCI PAUL
Nilson Santos Wallbach - Ten CeI Diretor do CIMH I. E,creveote/ Jurameotada

!

, 'A. n089a eomsrce, já com novo

Promotor Público, na pessoa do
dr. Pauio Gerlach de", Oliveira,
promovido d. comarca de

Itaiópolis.
,x .x x

E§tt;ve no Rio de Janeiro e

'I'eresôpolis, o advogado dr. João
Colodel, a, serviço profissional.

x x x

Também em nossa cidade, o

sr. Vasco Gomes dos Santos
Júnior, novo gerente d8 Caixa

.

Econômica Ji'ederal e que provém
da agência de Blumenau.

x x x

Quem cumpriu toda a pro
gramação .da posse dos eh'itol,
Prf'ff'ito e Vice, THER:E:ZIO e

FABIO,_ foi O MM. Juiz Substi
tuto, dr, Irineu Joio da Silva.

x x x

Esteve em nossa cidade
quarta-feira última, o MM. Juiz

; de Direito < da Comarca de

Iteíópolts, dr. Loacy Muniz Ri
bas, fazendo uma visita de cor

tesia no Gabinete do Préfeito
e. Vice.

x x x

O sr, Hugo Antonio Peixoto,
convidado, aceitou e já assumiu
as funções de Aseessor do Gabi
nete do Prefeito Therézio Netto.

.x x x

O Prefeito 'l\'herézio Netto,
mesmo no tiia de sua posse,

: terça-feira, já visitou o nosso'

interior, Arroio Fundo, vetifi
,cando as obras' de uma nova

; escol .. a11 em construção, toman
do várias providências a respeito.

x x x

Hoje, a tradicional festa do
tiro ao alvo, no 'bairro do Campo
da Agua Verde" com baile de
encerramento nos salões d8 SBO.

x x x

O sr. Fernando Rocha, ativo

gerente do BB entrou em me

reclda8 férias, quinta-feira, de
vendo seguir, juntamente com

sua famUia, para o n0880 litoral.
x x x

Retornou dos Estados Unidos,
após uma víagern de estudos
industriais, bastante proveitosa,
o sr. DALSON D/)LA BARBA.

x x x

O noticiário esportivo da TV Em data de 01, do corrente, foi eleita e empossada a

Canal 3 de Blumenau informou mesa dir�tora desta casa, para o ano legislativo de 1977/78,
a vinda do Presidente da Fede� ficando assim ecnstttuíds:
ração Cdarinense de Futebol, � Presidente: ADHEMAR SCHUMACHER - Arena
Guliàri, '80 norte, objetivando Vice-President�: EDISON CORR:EA - Arena
a participação do Operário de 1.0 Secretário: ERNANI WOGElNHAK - MDB
Mafra e Santa Cruz local no 2.0 Secretário: FELIX DAMASO DA SILVEIRA - Arena
próximo estadual, Dada se sa-

Nossos votos de uma feliz gestão.bendo a respeite por aqui.

Registro Civil EDITAL

05-02-77
N.o 1405
Ano XXX

- -

fUNPLOC AVISA
A Fundação das Escolas do Planalto Norte Catarinen

se - FUNPLOC através de sua Díreçãe, avisa todos seus

alunos que obs'ervem os seguintes avisos e tomem provídên
cias para que os mesmos sejam eumprídos:

1.0 _ Matrículas da Faculdade (2.\ 3.a e 4.a séries)
encerram impreterivelmente no dia t8-02-1977.

2.0 _ A 2.a época, para os acadêmicos de Adminis
tração, serão ,realizadas do dia 14 a 19 de fevereiro, segun
do horário de 1976.

3.0 _ Matrículas do 2.° Grau, Curso Técnico em Se

cretariado, até o dia 23-02-1977, impreterivelmente também

para os alunos de 2.a e i3.a séries.

4.0 _ Início das aulas - dia t.O de março de 1977, pa
ra todos os cursos.

.,

«Estudar é a melhor forma de IlIvestir-"1

Canoinhas Ltda.Agro-Pecuária deCooperativa

O
Edital de Convocação

CGCMF N.O 83.19Z.294jOOOl.28

Assembléia Geral Extraordinária

De acordo com os Estatutos Sociais, ficam convocados os senho
res Associados da Cooperativa Agropecuária de Cà�olnhas Ltda. em pleno
goso de seus direitos Associais, para a Assembléia Geral Extraordínàría
a reaUzt\r-se no dia 12 (doze) de fevereiro de 1977, na sede-da Cooperati
va Agrop,ecuária de Oanoínhas Ltda. sita à Rua João Allage B/n. nesta
cidade de Canoinhas (SC), às 8:00 horas em Primeira Convocação, com o

mínímo de 213 de se associados; às 9:00 horas em Segunda Convocação,
com minimo da metade is um de seus associados; às 10:00 horas.
em Terceira e última Convoc o com a presençe. no mínimo, de 10 (dez)
de seus Associados, no qual ha do núme�/legal será discutida a

seguinte: ../
A

2) -

3) - A"suntos G 8. \
NOTA: Para efeito de cálculo de quorum para Instalação da As

sembléia, esta Cooperativa tem (495) associados.
Canoinhas {Se),02 de fevereiro de 1977

ALFREDO SClJLTETUS - pI Presidente 2

Câmara Municipal de Três Barras
Nova, Mesa Diretora

Massey·Ferguson e os· (raques do futuro

Posa hoje para o «Cor�eio do Norte», a equipe mirim
do Massey-Ferguson, vICe campea de 1976, a qual re
cebe as. melhores orientações por parte de seu treinador
e'o apoIo total da revenda Massey-Ferg1,lson de nossa

Cidade, com o intuito de bem formar os futuros
representantes de nosso futebol.
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