
o Fechamento da estrada
BarrasCanorinhas - Três

D.e�.tre os principais objetivos das entidades de clas
se - aqur !ncluida a Associação Comercial e Industrial de Canol.
D�as - estão a d�f�sa_ do.s dir��tos e interesse' de seus 8:SS0-"

?Iados e a colaboraçao Irre!trIta com os poderes 'públicos,
na procura da melhor solução aos problemas comunitários.

Em novembro de 1976, numa das últimas reuniões da
ACre daquele ano, debateu-se intensamente o problema do
fechamento da estrada Oanoínhas-Três Barras, por forçade obras,. fato que então não havia ainda sido decidido pelas autoridades, mas .apenas lembrado como solução. O de
bate do �ssunto pelos empresários locais foi motivado pela
perspectiva de, reais prejuízos que adviriam do eventual fe
chame�to da estra�a, e pelo consenso de que, existiam, co
mo existem, .soluções para, o satisfatório desenvolvimento
das obras, sem o fechamento da estrada.

.

(Como �osiçã,o 'da: classe, decidiu-se naquela, oportu-
Dl�ade,. e._!lca.mmhar otíeto ao Engenheiro Responsável pela6. Besídêncía do D.E.R., localizada nesta cidade manifes
tando-se �ontrária ao fechamento daquela via, po; sua total
desnece�sIdade, e apontando solução para a manutenção do
tráfego Juntamente com o prosseguimento das obras.

Em 31 de dezembro de 1976, a ACIC recebeu oficio
d8:q�ele Engenheiro Residente, campeando notificação do
MInistério do Trabalho contra .o D.E.R., determinando o te
chamemo daquela estrada, a partir de 03.01.77, sob o funda
mento de, falta de segurança para os trabalhadores.

, Não se pode, evidentemente, contestar o mérito da
notificação, partida de um órgão federal, responsável pela
segurança dos trabalhadores. A situação das obras por oca
sião da fiscalização, certamente conduziu a esse «desideratum,.

. Com efeito, opções técnicas existem para contornar
o problema, sem prejuízo do andamento normal das obras, e
que são soluções simplistas do ramo da engenharia de
estradas.

.

Esse entendimento levou o Presidente, da ACIC a

comparecer ao D.E.R., em Florianópolis, no dia 0401.77, pa
ra tentar dialogar com as autoridades, no sentido da procura
'de uma solução que viesse restabelecer o tráfego, a fim de
evitar prejuízos à economia local e aos empresarios em par
ticular, já tão sofridos com a situação das estradas regionais.

Houve, na oportunidade, a promessa do estudo de
uma solução que satísfízesse aos interesses comuns. Ai en

cerrou-se o diálogo.
A estrada não foi reaberta, e nem tampouco o trecho

já concluído, que poderia desde já ser aberto ao tráfego.
I ,A ACre empenhou-se na defesa dos interesses do

empresaríado locaL E, se assím agiu e está agindo, é-porque
vislumbrou desde oJ início, uma solução conciliatória, capaz
de atender aQS interesses de todos, principalmente na época
atual, em que a racionalização de combustiveis é meta prio-
ritária do Governo Federal. \

daA primeira semana

administracão
�nova

Therézio e Fábio iniciaram a nova administração
na manhã de 4_a feira, pelas sete horas, na Garagem da

Prefeitura e reunião com os operários e explicações das

novas normas de trabalho.

As nove horas nova reunião, agora com os fun

cionários e assessores, na Câmara Municipal, falando The

rézío e Fábio dos propósitos do seu governo, das dific�l
dades atuais da Prefeitura e solicitando a coladoração
de todos.

Após, foram assinadcs os primeiros atos com e�o�
neração e nomeação de novos Intendentes, srs. J�aqUlm
Angelo Pereira, o popular Quinique, p�ra.Bela Vista do

Toldo e Vendelin Metzger, para MarcIllO Dias, com o re

manejamento de vários
_

auxiliares.

Também uma Comissao para o levantamento c?n
tábil e patrimonial f9i nomeada, já estando em serviço.

No setor de obras, Boléis comanda as ações, en

frentando agora os problemas decorrentes d�s fortes chu

vas e enchurradas na Praça Miguel Procopíak e arroio

monjolo. ., _

A preocupação maior da nova adml�lstraçao, no

momento é também a recuperação de várias máquinas
e britado�es, apresentando mau funcionamento.

THERÉZIO E
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FABIO em plena
trabalho

já
muitoati vidade, prometendo

e realizações prioritarias, de acordo

.com as ,possibiJiçJad,es atuais

! Aliás, os exemplos são marcantes. Em todo o país se

constroem e recuperam estradas, com o tráfego movimen- Evidentemente, como' homem de imprensa, nio pode-
tando-se normalmente.

ria deixar de me fazer presente. '

_

.

Não �ai aqui qualquercrítíea à empreiteira das obras ),(as, foi como amigo, que ouvi e acompanhei
atentamente, a fala do prefeito eleito pela soberana

e, à nenhuma autoridade envolvida no caso. e incontestável vontade popular.
.

Só faltou nesse "aUair' mais diálogo, compreensão e E, foi no decorrer de seu discurso, quando
boa vontade, para se chegar a bom termo. mencionou sua velha e querida mie que algo ines-

,

.

O que se espera, enfim, é que as obras satisfaçam perado e sublime ocorreu.,

agora a rapidez e perfeiçao desejadas e, a sua extensão até- -

A emoção embargou-lhe a voz e uma névoa de lá

a cidade de Três Barras; para o que contamos, com .o em- grímas toldou-lhe os olhos.

penho dos c embaixadores» de Canoinhas junto ao D.E.R. Muitos dos presentes, como eu, sentiram ll"ma
inusitada emoção, ao perceber que Tberézio, somente
com grande esforço conseguia dar seguimento a sua

alocução.
'

Mentalmente, anal1zando retrospectivamente to
das as dificuldades que aquele moço teve queentren- ;'

tar e transpor para ali chegar, chegei a conclusão
de que, efetivamente, a emoção que o envolvia na

quele instante, era antes de mais nada, uma reação
natural.

E, naquele recinto, de pé, também emocionado,
materializando sua solidariedade, encontrava-se outro -

canoinhense ilustre.

Velho soldado sempre pronto a atirar-se à luta peía
sua terra natal.

Querido por todos aqueles que o admiram e o res

peitam pela sua Indesmentível capacidade e postura
do homem probo e sem medo: Aroldo Carvalho.
Foi ele que, com desassombrada coragem e espírito
de sacrifício pessoal, encetou a ação saneadora, que
talvez haja contribuido para a vitória do irmão e do
partido do governo revolucionário.

.

O discurso de posse de Therézio, foi indubita
velmente, dos mais tncteívoe.

\

Quando da posse do eleíto prefeito Therézlo
Netto, a Rádio Santa Catarina transmitiu, em . cober-;
tura total, para todo o município de Canoínhas e ou-
tros mais, aquele evento oficial.

.

Mo contexto do meSMO, duas frases foram no

tadamente, das mais marcantes «Não esperem mtIa
gres» - prometeu em contrapartida, em- seu nome e
em nome de seu vice, professor Fábio Nabor Fuck,
muito empenho e trabalho baseado num planejamento
sérioi e dentro da realidade atual.,

-

, cA todos aqueles que exercem cargos em co-

missão, quer dizer, cargos de confiança e de livre es-
-

colha; 'para não termos o díssabor, solicitamos que
. coloquem os cargos à dísposíção». '

Ouvi posteriormente, alguns comentários de que
antes, nenhum prefeito lamais houvera levado a efeito
tais allllões, de público.

Acho que tal atitude, antes de mais nada, ratí- ,

fica Igualmente de público, uma das qualidades maio
res que robustecem a personalidade do nosso prefeito:
tudo às claral,· sem eSS8 de varrer nada para baixo
do tapete. Além do mais, é um direito que lhe 'assiste.
Se nunca alguém antes o dissera, disse-o Therézio.

Canoinhas a meu ver, está realmente deparabéns.
A habilidade política e tino administrativo de

_
Therézío, somadas 89S extraordinários recurso. de
visão empresarial de. Fabio - darão seguramente à
Prefeitura 'de Canoinhas a crerííbtlídade e a estabili
dade financeira �ecessárias para que este governo se
consolide e pontíüque, como um dos -maíores, senão o
maior que nossa terra já teve.

I
, O bom senso será uma -predomínâneía e o bí

nômlo receita-aplicação será respeitado e observado
como ponto de equilíbrio da administração pública.

, Estive com Therézio em seu gabinete de traba
lho. Pelo que má foi dado depreender. irá eertamente,
enfrentar grandes problemas.

. A intervenção que perdurou por um'ano, em
bora sem dúvida necessária, não foi das mais profíçuás.

Reconheço que a barra estava mesmo, das mais
pesadas. Após sucessivas viagens à capital. tolhido
pelas sérias dificuldades que enfrentava, nosso inter
ventor teve que, face às circunstâncias, contentar-se
em se trànsfornar em mero agente psgador.

Excelente figura humana, aqui 'deixou'um gran
de lastro de amizades e também, uma série de pro
messas nio cumpridas.

Houve um candidato a vereador, que Inclusive
andou anunciando sistematicamente a explosão de'
uma bomba, Em princípio, fiquei apr.eensivo e somente
depois, soube que se 'tratava da promessa da ilumi
nação do Estádio Municipal. Hoje, nas noites de verão,
uma dúzia de vagalumes se empenham em fazê-lo.

, ,

O problema das repetidoras. de imagens de TV,
cuja solvêncla Ioí apregoada pelo rádio e jornais da
cidade. :Q.ão passou de promessa. No dia 15 de março
próximo,! vence o prazo (dOis anos) concedido pelo .

Ministério das Comunicações, através de seu órgão
fiscalizador o DenteI, pára que as referidas repetidol
ras de sinais .e enquadrem dentro dai norma. do
Ministério.

l'herézio sabe que nOI. dias de hoje, o povo
cobra as promessas na8 urnas. Por esta razAo além
de muito trabalho bem intencionado, não prometeu
nenhuma obra especifica de. vulto. Mas, 8S fará e
muitas, creio.

,

O Governador de nosso Estado tem a obrigação
de apoiar o nosso município e em especial à Theré

, zio - que em atendimento à sua solicitaçÁo foi para
uma luta de sacrifícios e demonstrou seu' prestigio
pessoal, vencendo as ele1tõefj.

.

Therézio autorizou-me a inserir em meus es
orítos, a, sua promessa hiabaÍável. de realizar um go
verno serlo e empeeendeãor,

, , Será um governo do povo, para o' povo
Aguardemos. "

GLAUCO JOÃO BUENO

(na 3•. página, transcrevemos na

íntegra o discurso dé Therezio)
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Campo de Instrução Marechal Hermes
TR�S BARRAI SANTA CATARINA

Despacho por este Comando

Desapropriação de
do CIMH

,.

areas

Nota e Determinação
No processo 0.° 5641/76-Gsb ME, encaminhado a esta

RM/DE através do Oficio n.? 162/CEAI, de 20 Dez 76, no qual
os expropriados de áreas destinadas 80 CAMPO DE INSTRUÇÃO
MARECHAL HERMES, solicitam solução para proplemas surgi
dos em decorrência das desapropriações, este Comando, cumprin
do determinação do Exmo sr Ministro do Exército, deu o seguín
te despacho:
DESPACHO:

Desapropriação Áreas do CIMH
-Nota e De' rmlnação-

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

.esmínhou ao Exmo sr Ch Gab Min Ex expediente, remetendo
memorial apresentado. 15 jul 6 por 89 E'xpropriados de áreas
atual CAMPO DE INSTRUÇ ,MARECHAL HERMES, cujo
processo teve inicio com o Dee eto de desapropriação n.? 40.570,
de 18 dez 56;

•

2. Foi constatado confo me especificou-se no encaminha
mento que as indenizações a,ind em tramitação na justiça tem
sido realizadas por quantias_ be inferiores aos preços atuais dos
imóveis;

3. Encaminhada a

ooatéf·a
& Consultcrta Pública do Min·

Ex, em Of n.O 88 - CJMEx, d 15 dez 76, emitiu parecer com,
base no disposto .a Lei n.o 4.6 6, de 21 jun 155, que acrescentou

o seguinte parágrafo 80 Art 26 do Dec-Lei .n.o, 3365/41 (Lei da
Desepropriaçilo por Utilidade P' blíca): _

,

- cArt 1.0) O atual par grafo único do artigo 28 do De
creto-Lei D.o 3.365, de 21 de j nho de 1941 (Lei de Desapropria
ção por Utilidade Púbhcs) pass rá a ser o § 1.0, acrescentando-se
ao mesmo artigo a seguinte dís osíção:

c § 2.° - Decorrido pra o superior a um ano a partir da
avaliação, o Juiz ou o Tribunal antes da decisão final, determt
nará a correção monetária do

�lor
apurado.»

Conclue o citad'., parece, na forma abaixo especifica-te:
c8. Em oonsequêncie, e tendo que a maio'r parte das me

didas tendentes a solucionar os sgsmentos das índenizeções de

que se trata, não somente quan o à abreviação de prazos, como
no tocante ao seu justo e real alor, escspam à área de compe
tência da administração militar, 'por se situarem no campo; do
processamento das respectivas a ões judiciais em curso.

,

«9. Não obstante, levsnd em conta a angustiosa �ituação
dos expropriados, que está gera do inquietação na área, como

informa o Comando da 5.a RM/D , cabe-me sugerir que, através
.. desse Comando 'se proceda a, cuí adoso levantamento das inde
nizações pagas, para efeito de ser aplicada a correção monetária

prevista em Lei, se�pre que for caso.
'

«10. Ao que entendo, a ap ícação da correção monetária

para retificar 08 pagamentos CaD'derados desatualizados, além
de ser legal,' poderá' ser obtida ju to ao juizo da causa, por ini
ciativa daquele Comando».

4. Em Of n.? l62/CEAI. d 20 De;z; 76 o Presidente da
Comissão Executiva de Alien8çilo d Imóveis remete a este Co
mando o referido processo que tom u o n.o 5641/76-Gab ME, so

licitando por determinação do 'Exm Sr Ministro do Exército, 8S

providências com a possível URGEN IA, constantes dos parágrafos
n. 8 e 10. do parecer rio Sr Consult r Juridico dei) Min Ex, con

tido no oficio anexo referido.

5. Informou aiada o Presid nte da Comissão Executiva
de Alienação de Imóveis (CEAI), qu o Ministério do Exército,
por determínação do Sr Ministro, stá tomando providências
junto ao Tribunal Federal de Recurso e da Procuradoria Geral
da República, para acelerar a solução dos processos de desapro
priação, ainda em andamento.

6. Em conseqüência: '

a) Designo a Comissão comp�sta pelos:
Ch EMR/5 l
eh SPR/5 r I

eh CRO/5 \
para, sob 8 presidência do priméiro, em decorrência da determi
nação acima, proceder com URGENCIÁ· o levantamento das inde
nizações pagas, bem como dEi correção monetária a ser aplicada,
prevista em lei, sempre que for o caso.

b) O SPR/5 após o levantamento acima, providencie:,
1) Encaminhamento da matéria à Justiça Federal, propondo 8

correção monetária legal das desapropriações já referidas.

2) Oficio 80 Presidente do CEAI remetendo o citado processo,
com cópia das providências tomadas por este Comando.

c) O Diretor do CIM.H deverá providenciar ampla divul
gação da presente nota e informação aos interessadoa.

Curitiba-PR, 10 Jan 77 (8SS) Gen Bda MILTON PEDRO
DE CARVALHO - Resp p/ Comando da 5.a RM/DE.

2. Sendo o que se apresenta no momento,. aproveito o

ensejo para reiterar 8 VS, os protestos de elevada estima e dis-
tinta consideração.

'

1

Nilson Santos Wallbach Ten CeI Diretor do CIMH
,

I

=Notícias de Papanduva=
Prefeito assume cargo

A exemplo dos demais
município. da Federação,
dia primeiro do corrente
com início às 9,00 horas,
com Santa Missa em Ação
de Graças, logo em segui
da no Clube local com a

presença do senhor prefei
to A!oisio Partala, Presi
dente da Câmara Municipal,
Vereadores, Capitão Ari,
representando 05.° R.C.C.
Rio Negro-Pr. Presidente
Díret." Arena, sr, Delegado
de Policia, Prefeito eleito
sr, Nataniel R. Ribas, vice- Escreveu;
Prefeito Francisco Frede- Esmeraldino M. Almeida
rico, Deputado eatadual A-
cácia Pereira e demais autoridades, civil, militar e

eclesiástica. O sr. Presidente da Câmara abriu os

trabalhos com a eleição' da nova Mesa da Câmara,
realizada a eleição foi eonstatado o seguinte resulta
do: Para Presidente, sr. Sezinando Jungles Gonçalves,
com 7 votos (unanimidade), vice-Presidente Sílvtno
Chichoski, com 7 votos (unanimidade), ambos da Are

na; 1.° Secretário Manoel Furtado 7 votos (unanimi
dade), do M.D.B. 2.° Secretário, Victor Kachoroski 7
votos (unanimidade) Arena. Realmente foi uma polída
lição de democracia 'que ficou registrada nos anais
da vida politica do município. Após a cerimônia de

praxe, foi oferecido um Coquetel aos presentes. Às
13,30 horas foi feita a transmissão de cargo ao novo

Prefeito sr. Nataniel Rezende Ribas. O novo Edil em

seu prImeiro pronuncIamento se colocou a dísposíção
da Comunidade e desejoso de fazer tudo de si em prol
de seus munícipes.

.,

1e1efones ce noticias
, Conforme divulguei no número anterior des
ta coluna, hoje dou novas lníormações sobre o assun

to: Em data de 13/09/76 recebemos expediente do
Bxmo Governador em resposta li oficio enviado so

bre o assunto dos Telefones, assinado por mim e o

sr. Aloisio Partaía, Bis o testo do oficio recebido: U
mo. sr. Esmeraldino M. de Almeida DD. Presidente
Diretório Municipal da Arena Papanduve. OF GG_ N."
3.746 SPG. 76. Assunto: Bncaminha copia xerox de

expediente do Presidente du TELESO. Data 13 se

tembro 1976. Senhor Presidente. Em aditamento ao

meu ofício D.· 1.447{76, Encaminho-lhe, em anexo, por
copia xerox, expediente que venho receber do dr.
Douglas de Macedo de Mesquita. Presidente da TE
LESO, reportando-se ao pedido que lhe fiz de inte
resse desse Município. Valho·me do ensejo para a

presentar a V. s.a os meus protestos de estima e I
apreço. Atenciosamente. Antonio Carlos Konder Reis
Governador do Estado. (No próximo número divulga
rei li resposta do dr. Douglas DD. Presidente da' TE
LESC).

Divulgado o Certificado
para compra de gasolina

o Banco Central divulgou a resolução 4U
que cria o Oertífteadc de Recolhimento Restituível

(CRR) li cSimone�re» no valor de Cr' 200 equivalente
a 100 litros de gasollna e rlivulgou o «layont» preli
minar do CRR, impresso na Oasa da Moeda, em pa
pel nacional, em talho doce e numa única cor: azul

VENDE-SE

da Prussía. O prazo de 730 dias par� devolução do
recolhimento, sem juros nem correção monetária, co
meoará. a contar a partir da data impressa pela má

quina autentlcadora do Banco recebedor, DO verso
da "Simonetra». O CRR vem com seis cupons: dois
de Cr$ 50 (26 litros), dois de CrS, 40 (20 litros) 8 dois
de OrUO (5litros l, que serão entregues aos postos de
gasolina. Por outro lado o Gerao - Grupo Executivo

para a .Racionalização do Consumo de Oombustíveis
analizou os detalhes de uma nova Portaria regula
mentando o fechamento dos postos de gasolina. (Ga-
.zeta do Povo)

'Receita sem medicamento
Caminhar é um exercício para o qual não

se precisa de Instrumentos. É também o controle de

peso sem dieta, o cosmético - - - - que não se en

contra em farmácias; é o tranquilizaute sem pílulas,
a psicoterapia sem psiquiatria, & fonte da juventude
que não é lenda. Uma caminhada sãç férias que não
custam um centavo, (Aaron Sussmar e Ruth Goode)
Coluna do D.A..

Prefeito recebe congratulações
Senhor Aloisio Partala - Prefeito Municipal -

Papanduva-SC. «Aproxlmanoo final mandato chefia
Poder Executivo deste município Vg congratulo-me
prezado amigo pela dinâmica administração desen
volvida Pt. Ass. Ricardo Saporiti.

o a1ôo ... quem diria???
«Alho Terapia» é um pequeno compêndio

(com original em japonês, de Tadashi Watanabe) que
fala das pequenas maravilhas terapêuticas do alho,
Intre elas, anotei: resístêncías aos efeitos de verão,
pele mais sadia, melhor funcionamento do estômago e

do intestino, ausência de insônia sob qualquer tem

peratura, boa resistência física, melhor desempenho
sexual, adeus a gripes .e reumatísmos. Quer dizer:
uma boa é não torcer o nariz diante do cheiro ativo
do alho. Só os «vampíross não gostam do dito... (U.A)

Passarela da sociedade
Dia 17 do corrente completando mais um

aninho o garotão Orlando ,Marcelo, filho do sr. Or
lando S. Vieira, Gerente da «Celescs local. A turmí
nha-mírím já em alta rotação para o festivo dia.

Dia 19 do fluente festejando troca de idade
nova o jovem senhor Gilberto Sonaglio, proprietário
da Lanchonete-Bar «Lá. Gaúcho». Fetícítsções pontíft
carão em alto estilo para o distinto senhor no seu

dia natalícío.

Da. MARIA MADALENA PARTALA. Na mes

ma data nossa agenda social registra a passagem de
niver da sra, Maria Madalena, vírtuosa esposa do sr.

Aloisio Partala, ex-prefeito e Farmacêutico. Muitos
serão os cumprimentos e felicitações que receberá a

distinta dama.

A coluna almeja aos aniversariantes muita
alegria no dia festivo e felicidades para sempre.

Um por semanq
CHORAR: Quando meu amigo se ri, li ele é

que cabe dizer-me a causa da sua alegria; mas qusn
do chora, sou eu quem deve descobrir a causa do
seu pesar. (Madame Montespan).

de Baterias
LTDA.

OFiein'
TIBES
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� de todos os reformas em geral.

(ompra�se baterias velhas. Pagà�Stt 1/50 o quilo.
""""
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_
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Vende·.e uma propriedade
.ituada neata cidede, à rUIA

Coronel Albuquerque n.
° 208.

na. peoaimídadee do Podo
E..o. conatituida de m terre.
no urbano, com área de
1.064 m2 e uma .a de mo

radia de ma
.

a, coberta de
"

'

telha., C ,..-,tode.. a. lua. de-

pend' CI�tÍ e inateleçõe., In-
dUBlve, garagem. ' .

Ver e tratar na Rua Coro
nel Albuquerque n," 137, com
Ivanita Schivin.ki. I

Fone, 22-0627Rua Marechal Floriano, 377

Documentos extraviados Dra. ,Zoé Walkyria Natividade Seleme
Cirurgiã Dentista

G 18 005589159/DIlP
Clínica dentária de senhoras e crianças.

Especialização em Odontopedíetrta.
Hora marcada

Prilp Lauo Müller, 494 - Fone, 22-0461

Os mesmos fícsm sem @feito
.

por haver reqüertdo as 2.ag vias. FOTOCOPIAS XEJ\OX
Material escolar e de Iescritório você encon-

I
tra na' loja da

Impressora Ouro Verde

Serviço inatantineo e perfeito.
stala,ção�-mod'erní.siD'la.

Procure�itório Derby Carlos
UI�n:

_

n�--Praça Lauro -l\túller, 251

�ANOINHAS Santa Catarina

/

,
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o Discurso' �e· l�erézio'
Exmo. Sr. Exmo , Sr. '

..

.Demais autoridades

Encerra-se hoje, no calendário' eleitoral
o último ato, iniciado a 27 de agosto de 1.976
data da convenção 'que, nos escolheu, o Fáibi�
e eu,' candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito
nos investimos nas altas funções de dirigen�
tes da coisa pública �

Podeis estar seguros, povo de nossa ter
ra que, tudo faremos para corresponder a con

fiança em nós depositada.
Ardua sem dúvida, a tarefa que nos

aguarda, mais 'com a ajuda, compreensão,
apoio e confiança, esperamos cumprir' com o
nosso dever; e daqui a 4 anos, voltarmos-pa
ra prestar contas das nossas ações,

Ações estas difíceis, mais que terão
embasamento nos' ideais da revolução de
1.964.

Novos métodos, novas diretrizes, nova

orientação, nova maneira de agir e trabalhar.'
Pedimos nesta hora, a proteção de Deus,

saúde e forças para conduzirmos a NAU CA
NOINHEiNiSE a um ancoradouro seguro.

Estamos elaborando o PLANO DE; GO
VERNO para que possamos eleger as priori
dades administrativas, para tanto, a partir
de hoje, aceitamos sugestões por escrito, que
poderão ser entregues ao Sr. Vice-prefeito
Fabio Nabor Fuck. i .

Plano este'que buscará instrumentar a
máquina administrativa do município, de mo
do a fazê-la capaz, de contribuir decisivamen
te, para. o fortalecimento das infra-estruturas
necessárias ao pleno desenvolvimento de Ca-.
noínhas ,

""

A nossa atuação se voltará para os se

guintes setores:

1 - Transportes
.

2 -'- Habitação e urbanísmo

3 - Saúde e Saneamento básico

4 - Educação
,5 - Agricultura - Pecuária eletrífieação

rural

õ -,- Obras Públicas (Prédio para Prefeitura
- Prédio para estação Rodoviária)

,

7 '- Comunicações e Defesa da Ecología.

._ Preocupar-se-á o Planejamento, coorde-
nar os programas do Governo Municipal com'
o Federal e Estadual, conveniando entre si pa
ra a .consecução dos oIbãetivos.

Afirmou o Governador Antonio Carlos
Konder Reis:

1. o Entrosamento político com
-

seus compa
nheiros Prefeitos e Vice-Prefeitos, que são '

titulares de LIDERAJN1ÇA POLíTICA AD
MINISTRATIVA de suas comunas; e

2. o Perfeita harmonia de planos e programas
do Estado com aqueles da eleição dos

municípios.
Em nosso plano administrativo consta':'

rá também o SANE:AMENTO DA ADMINIS

TRAÇA0, evidentemente que e�t� crité;�o não
insinua nem endossa qualquer JUIZO 'crItico ou

'

mesmo, censura à administração que estamos
sucedendo.

Mas temos que fazer, com que � .

má-

'quina administrativa; os proce�s�s adI�lll'llstra
tivos, os procedimentos admínístratívos, se

conformem com os objetivos que elegemos co

mo metas a ser atingidas.
Tomaremos desde a primeira hora me

didas que não agradarão alguns, mas q,:e,
são absolutamente necessárias para a execuçao

.da tarefa que nos propusemos.
Iremos administrar é evidente, com o

nosso partido, mas também pedimos o apoio
da oposição que, fiscalizará nosso trabalho.

A todos aqueles que exercem .cargos em'

comissão, quer dizer cargos de con�Iança e de

livre escolha, para não termos o �Issabor, �o
licitamos que coloquem os cargos a nossa dIS-

posição.
'

Faremos ainda um .rerpanejamento de

todas as funções, p['ocurando .que cada u�
ocupe um lugar compatível com sua capaci-
dade.

\

12-02-77
N.- 1406

XXX

Responsabilidade J. M; M. e C.
* Marg.rete Zi�mann quin-

ta-teira passada otereceu
uma testihha muito animad«
em sua casa para comemo-
rar seu anioersério. ',

Muitos de seus «migas lá
compareceram, sendo presen
ça destaque a bonita menina
mota Regina Julieta de
Miranda.

* Fernando Voigt está des-
de ontem extreando ida

de nova. A· você felicidades.

•••••

escolherá para o seu novo car

ro: um cheuette zerinho.

* Lilian Friedrich aprovei«.
.

tando bastante o sol de
Camboriü onde está pusan.
do suas férias.

* Ficamos muito contente
... pelos' candidatos Canoi-
nhenses qiú Toram aprovados
no vestibulsr da Católica.
Par:abéns.. "," ..

* Segunda-teira que vem
retornará para,Canoinhas

a Vaness.a. 'Ainda bem,
,

pois
iá estávamos com saudades,
principalmente um moreno

fofo;·
,

. *
.

Por fela« im foto, a Carl
minha e o Sérgio formam

um casalzinho muito, mais
muito foto mesmo.

* ,Quando sera qu« o Geo,
.: g6 virá visitar· nos. Espe
ro que seja logo, pois esta
mos 'sentindo muito' a sua

falte,
'. Estamos

'

preocupados
. com a qualidade dos ril
mes que o Cine Jubileu anda
apresentando atualmente.

*
.

O carneoal é a testa bra-
sileira! Alegria, todo

mundo Pulando juntos, can-
,

tanâo [untos. Como seria bom
se. o espírito do carnaval du
rasse o ano todo não apenas
03 dias.

* «Uma vida ociosa é um«

morte antecipada»."

TCHAU

Independentemente dos relatórios, bole
tins, levantamentos patrimoniais, que nos se

lião (foram) entregues hoje, faremos a partir
de amanhã o NOSSO levantamento.

.
Não esperem prezados munícipes e coes

'taduanos "Milagre de nossa parte". A con

,untura Nacional, está a in;tpor restrições,
economia e cautela. A balança de pagamentos
do Brasil está desiquilibrada, e a .inflação cor

roendo o poder aquisitivo.
As despesas de custeio serão todas re

vistas, pois o equilíbrio da execução orçamen
tária, terá que propiciar as condições de po
'dermos pleitear a ajuda e os financiamentos
que precisamos para gerir a coisa pública e

levar o progresso.

E sabemos que teremos muita coisa a

superar, a situação econômica-financeira e :pa
trímoníal não está boa, se não vejamos em

poucos. traços e antes mesmo 'de nos inteirar
mos do problema em sua plenitude, pois este
só conheceremos a partir de hoje:
1. o Devemos a CELE8C até o dia 31 de de

zembro de 1976 a elevada soma de .....
Alguns'amigos comparece-917.6700,24. Tão hoje na essa de. Luis

, 2. o Ao BNH em um contrato de 1.37'5.851,36 H. Fertaresi para cumpri
com os valores corrigidos, atinge na data menté-lo pelo se" aniversário.
de hoje 2.242,.188,65; * Muitas pessoas compare-

3. o 'A Besc Financeira 70.788,00, esta já deve ceram ontem a noite no

ter dímínuído pois uma prestação com 'Clube afim, de participarem
vínculo do LCM, venceu ontem 31 de ja,;,

.

de uma gostosa boa tinha. É
neiro de 77; uma pena que no sábado pa,s-

sado muitos rapazes daqui
4. o Ao Instituto de Prevídêncía do Estado de foram até 14 somente curtir

Santa Catarina 343.858,32,' referente a briguinhas e bebedeiras. .

julho de 74 a dezembro de 1975, conta
vínculada ao ICM; * Vicente (Darci) Tavares

muito' contentes com a

5. o, 800.OOIÜ'O,OO decorrente de sentença [udi- chegada de um robusto ga
ciária em ação de reavaliação pleiteada roto 'de nome George. Feiici-
por expropriados da Prefeitura dades aos papais.
e ainda INPS�PASEP-:FGTS. * Estão-de volta após uma

..

Verdade seja dita, ontem entrou .nos co- temporsda na praia San-
fres da PM as cotas do Fl>M de cerca de .... dra e, Rosângela (Ionpàlves.
370�OOO,OO e do FRN de 173.600,00. * Também Silvana Tabali-

Por isso dissemos, não' esperem míla- pa retornou para Canei-

gre, e por ISso pedimos ajuda e compreensão. nhes no último dia 07 muito
moreninha.

E a situação do parque rodoviário, só sabere-
mos depois. * Isabel Cristina Seleme

, ainda indecisa na cor ,queMas nada disso arrefece nosso ânimo,
nos propusemos a executar algo pela _nossa
terra. e o Fábio e eu estamos aqui perante vo-

cês todos expondo o nosso pensamento e as

nossas intenções.
Já exercí o cargo de Prefeito, sem Vice,

hoje conto com o concurso desse moço, o Sr.
Fábio Nabor Fuck, que deixará sua' empresa
para ficar ao meu lado durante todo o expe
diente .:

Procuraremos entrosamento perfeito
com a nossa agremiação partidária, com as

administrações Estadual e Federal, com os

líderes comunitários e com a bancada da Are"
na na Câmara Municipal.'

Por Ultimo uma palavra sobre a ,SUlO

legenda.
Disputamos as eleições em Santa Cata-.

, . rína utilizando o Instituto 'da Sulbl-legenda
em mais de 6.0% dos municípios. Aqui tam
bém, e, não seria justo que não fizessemos es-,
ta observação: se ganhamos, foi porque so-

. mamos, e não será agora, que deixaremos de
estender a mão aos, correligionários que aju-
daram a ARENA a vencer. O nosso reconheci
mento àqueles candidatos a Prefeito Oldemar
Mussí e Vice Prefeito Miguel Oliscovicz e aos

vereadores.

Encerrando.

Queremos consignar expressamente os

nossos agradecimentos pela honrosa presen
ça, nesta Cerimônia das Excelentissimas. auto
ridades, civis, rililitares e eclesiásticas, das
Excelentis�imas senhoras e senhoritas, . dos.
nossos companheiros e amigos de meus Cola';'
boradores do lRASC, uma prova de confiança
que esperamos jamais será desmentida. �edi
mos a Deus todo poderoso que nos inspire, am
pare, nos apoie e nos valha no cumprimento,
dos altos deveres de Prefeito e Vice.Prefeito de
Canoinhas.

Aniversariantes da Semana
Dia 12 - a srt«: Sonia de

Patim» Silveira; a menina
Dirce t8 do sr. Jouino Roesler,

Dia, 13 - o sr, Vinicius
Marcus Allage; a srta. Regi
na Sandra J�1I1rques; o jovem,
Osmar Rogério Pereir.; o

menino Jefferson Cario f.o
do sr. Antonio Marques.
Dia 14 -.. so. Marli esp.

do. sr. Fábio Nabor Fuck.

Dia 15 - o sr. Alfredo
Dreher; o menino Adriano
T.o do sr, Paulo Bockor.

Dia 16 - O sr. Armando

.)iüibauer; o iooem Celso Rosa.

Dia 1 C • o sr. Glaucio Al
lage; a srta. Dolores Mülblluer.
Dia 18 • o jovem Emerson

Dimes Artner; o menino Si
mão f.o do sr, Zakei Seleme.
Aos onicersariantes nossos

'pa,abéns.
-

E'NCACE
Na Màtriz Cristo Réi, ãs

17 horas de hoje, a bonita
Arnete 'Horski estará receben
do. por esposo o sr. Rodolfo
SaTanelli.'·

.

Após recepção aos 'convi
dados na sede do Tiro ao

Alvo os noivos seguirão em

lua de mel a Gramados-RS.
Correio do Norte cumpri

menta-os. com. votos de tett:
cidades.

'

. Aniversários
No dia 5 de teuereiro com"

pletou 15 anos a bonita Ma
ria Lúcia, filha do casal Cé·
lio e Edinei Kohler, que es

colheu a cidade de SãoPaulo
para Iestejar a data ém com

panhia de familiares lá resi
dentes.

x x x

Aniversariou, ontem, a sim
pdtic» menina ARACI CRIS
TINA. FRANÇA,�,tendo nas

cido na bela cidade Céu, Bra.
sitia, há onze anos. Nossos
parabéns.
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SOCIEDADE INDUSTRIAL E COMERCIAL SICOL S/I
Canoinhas - Matriz: Rua Frei MenandJ'o Kamps, 606 _ Fillal:"Rua Getulio Vargas, 857 _ Fones 22'-06.61 e 22-0294 - CGC 83189084/0001-80 �C

"

Relatório , da Diretoria
Senhores acionistas, ,

.
Cumprindo disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de Vv. Sas., o Balanço Geral e aDemonstração da conta de Lucros e Per-

das Juntamente com o parecer ,do Cons lho Fiscal referente ao exercício encerrado em 3i1 de dezembro de 1976.

Os dados em apreço demons am com exatidão e clareza a nossa situação econômico-financeira entretanto, estamos ao vosso inteiro dispor para,
qualquer esclarecimento.

Balanço Geral

A8/Ganoinhas se., 15,de janeiro de 1977. ,A DIRE,TORIA

em 31 de dezembro de 1976

DISPONíVEL
Caixa

.

,Bancos .' '

.

REALIZAVEL CURTO PRAZO
Fregueses .. .. .. .. .. .. .. 2.409.626,56
dedução:

'

Tit. Desctados. 1 � 086.296,94
Tit. Cauc. Vinco 816.M8,00 1.90.2.844,94

I,ATIVO PASSIVO

34.961,06 '

76.920,59

5006.781,62

31.0054,05
119'. '785,83

3.987.384,48

'.

Participações Societárias ..

Contas de movimento ..

Mercadorias .. .. .. '.': :. 4.645.00.5,98

"

REALIZÁVEL LONGO PRAZO
Florestamentos '

.

IMOBILIZADO
Imóveis e/correção monetária.
Móveis e utens. c/cor , Monet,
Máq. e equipo e/cor. monetária.
Veículos c/ correção monetária
Ferramentas c/cor , monetária
Part. Societárias e/Inc. Fiscs.

, 134.112,93

2.316.505,0.7
199.38.1,15
269.083,70
190..305,46
49.621,91
94.36;a,22

" 1.107.314,90
544.986,55
97.480,12 1. 749.781,57

3.119.259,51

250.000.0.,0.0
8.945,8:6 258.945,86

EXIGíVEL �O O PRAZO
AcionistasA�onta articular

c�:mta�<� movime to " .,

LU��S E PERDAS ,

S�f'do à disp. da Ass., eral ..
7

/bONTAS, ,COMPENSADA'
Comodantes .. .. .. .. .

Caução da Diretoria .

171.0'35,88
594.146,13 76,5.'182,01 2.514.963,58

ÇONl'AS COMPENSADAS '

Ações em caução .. .. .. ..

Mercadorias em camadato

198'.8'74,16

SERGIO ARNO HOFFMANN
Diretor

HARALD MIERS
Diretor

8.945;8;9
250.000,000 258.945,86

8.269.205,93TOTAL DO ATIVO ..

r' 8.269.205,93 TOTAL DO PASSIVO ..
..

/

Demonstração da Conta «Lucros e Perdas» em 31 dezembroj1976
"iDÉBlTO

\' '

CASA MATRIZ
,

Vendas de mercadorias, trans
ferências e serviços .. ..

Estoque em 31. 12.76 ..

/ADMINISTRAÇÃO
Desp. finan. e administrativas
TRANSFER�NCIAS
Fundo Provo Dev. Duvidosos ..

,

Fundo Reserva Legal .. .. '.

Fundo Man. Cap. Giro Próprio
Fundo Provo Imp , de Renda ..

Fundo Depreciação "," .. ;.

882;980,92

26.5'58,23
39.309,77
520.271,63
27.740,00

; 70.0.9:5,46

,
t'

Compras e estoque em

,31-12-75 .. .. 4.015.284,55
Desp. Op. ; ..... 313.546.02

CASA FILIAL
Vendas de mercadorias, trans
ferências' e serviços .. '"

Estoque em 31.12.76 .•

373.0078,76
j

Lucro líquido à dispo da Assem.
Geral.. .. . .....

/
/

,/198.874,16
,/,

-_/
........

'
... , .. .. ! �-

1:765.830.,17

'I,
ARNO C'OURT HOFFMANN

Diretor Preside#te
/1

.

..�.

Compras e estoque em

31-12-'75 .. .. 5.638.509,73
Desp. operacíon, 837.474,41 6.47-6.9084,14

SOMA
.

SOMA .

IRENECLAU
Tecnica Co tabilidade

CRC 7 0000

u - ,

,/ "Parecer do Conselho Fiscal ','

"

'Ê'l
,

'
'

,

Aos q' .lze dias do mes de janeiro de hum mil, novecentos e setenta. e sete (15.,01. 77), nós Membros do Conselho Fiscal da SOCIED E INDUS-

TRIALECOME: BICOL S/A., abaixo assinados,reunimo-nos no escritório damesma, às14 horas, afim de proceder a. verificação da contabilidade .em geral
e exame dos '2; umentos concernentes ao Balanço, Demonstração da conta "Lucros e Perdas", referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1976,
encontrado Jt'!fdo na mais perfeita ordem e regularidade, emitindo nosso parecer no sentido de que a Assembléia Geral' reconbeça e aprove o Balançovem refe

rência, bem como também da proposta que nos foi apresentada pela Diretoria, para aumento do Capital Social de Cr$ 2.500.000,00 para Cr$ 5.0.0.0.00.0,00,
com a incorporação' das reservas e fundos contabilizados, havendo igualmente a possibilidade do aumento estender-se até Cr$ 6.00000.000,00, mediant\nOvas
subscrições. Nada mais havendo a tratar, encerramos a reunião, é para constar lavramos a presente ata. • , I

MARIO ARTHUR ,FERRARES! JOÃO NILO MAFR� AGENOR CHRIST,óFOLJ:
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CORREIO 1.)0 NORTE 12.02.1977

F R I GO R I·f "I CO ,CA NO I N H AS S'. A.
C.G.C.M.F. 83 188 110/0001·56 - CANOINHAS - S.C.

Relatorio da Diretoria
,Senhores Acionistas

. _
. Dand� cumprimento às disposições legais e estatutárias, temos o prazer de subrrt�ter a apre

ciaçao de V. S s., o r:.0sso BALANÇO GERAL encerrado em 31 de outubro de 1976, bem como a corres

pondente demonstraçao da conta LUCROS E: PEHDAS, acompanhados de parecer favorável do CON

SELH<? �IS<?AL. �sim sendo a Diretoria permanece ItO inteiro dispor de V. sas., para esclarecímen
tos adicíonaís que Julgarem necessários. Estarão também a disposição em nossa sede social à Av.
Senador Ivo de Aquino 1330, em Canoinhas-SC., os documentos de que cuida o Artigo 99, do Decreto-
Lei 2627 de 2.6.01.1940.

'

,

Romano Massignan
Diretor Presidente

Canoinhas-SC, em 20 de Novembro de 19761.
Agenor Christofoli
Diretor Vice-Presidente

Benno Jacó Arrenhart
Diretor Gerente

BALANÇO CiERAL encerrado em 31 "'e outubro de 1976

1. DISPONíVEL
1. 1 Bens Numerários .. .. ..

1. 2 Dep. Bancários à vista .. ......... :: " .•

2. R ALIZAVEL A CURTO PRAZO
2.1 TOQUEiS ('Nota n. ° 1)

.

2. . . Prod,. Acabados . .. ..

2.1.2. atéria Prima ....
,

2. 1.3 . oxarifado .

. .

2.1.4. Me �orias "

"

2.2 CRÉDITOS
2.2.1. Contas a c. Client. . I••

.(-) Provo p/dev , Duvíd:
. .

(-) Valores Descont
.

2 . � . 2. Outros Créditos
2.2.2.1. Bco c/viee.
2.2.2.2. Adiant. Funcv) ....

2 . 2 . 2 .3. Acionistas .. .. '.
2.2.2.4. Cheq. a cobrar '

2.2.2.5,. Tít. a cobrar ...•
2.-2.2.6. C/Correntes ...

2 . 3 Outros Créditos VaIores e Bens
2 . 3 . 1. Dep. em Banco a Prazo ..

:1. REALIZAVEL A LONGO PRAZO
3.1 Obrigações Eletrobrás I ••••••••••••

a.2 Pro] . Fomento Suinocultura . .. .. .. ..'

3.3 Reflorestamento .. .. .. .. .. .. .. ..

4. 'IMOBILIZADO
4.1 IMOBILlZAçõ'ES TÉ,VNICAS

Valor Histórico .. .. .. .. .. :.
(-\-) Correção Monetária .. .. .. .. ..

4.2 IMOBILIZAÇõES FINANCEU:tAS
4.2.1. Inc. Fisc. a aplicar .. .. ' ..

4.2.2. Part. Outr. Empresas .

ATIVO

17J6.763,86
498. 504,4.0

2.180.141,2.0
238.963,00
391.328,60

, 145.680',0'0 .2.956.1112,80

6.764 .3'5r3,,Q4
(- 101.46'5,30)
(- 2.671.160',94)

3 . 991 .7216,80

458.488,07·
91.643,86
46.522,81
29.129,04

.362.737,94
28.094,76

. "

/

\.
'\",
"
"

.,\,
'\-,

ATIVO CIRCULAN:'IlE

5. PENDENTE
5.1 Despesas Diferidas. .

.

5.2 Juros e Correção Monet. BRDE .. ., ..

5.3 Juros s/Fínanc. a apropriar .. .. ..

,5 .4 ,Seguros a vencer .. .. .. ..
.. .. .. ..

5.5 Capital de Giro Negativo (Nota n. ° 5) .

5.6 projetos Expanção. .. .. .. ., .. ..
.

5.7 Imp. Renda Retido p/Terceiros .

SUB TOTAL .

6. COMPENSAÇÃO •. .. .. .. ..
.

TOTAL ........
PASSIVO

1. EXIGíVEL A CURTO PRlAZO
1. 1 Fornecedores .. .. .. ., o. •• ••

1.2 Obrígações Sociais a Pagar .

1.3 Obríg , Tributárias a Paga . o. •• ••
••

1. 4 Títulos a Pagar . .. ..' .

1.5 Comissões a Pagar o. ... . tO • •• •• •• •• ••

1.6 Contas Correntes .. ..
.

1.7 Inst. Financeiras (Not 3) .. .. .. .. .. ..
1. 8 Provisão, IR/77 .. ...

.. .. .. .. ..

2. EXIGíVEL A LONGO P ZO
2 . 1 Ins , Financeiras (N a 3) .. .. .. o. ••

2 .2 Credores Diversos . .. .. ., ..
. o •• • �

2 . 3 Provisão IR/77 .. .. .. ., .. ., ..
..

3. NAO EXIGíVEL
\

3.1 Capital Realizado (!Nota n ,

° 2,) .. ..

3 .2 Reservas Legais
'

3.2.1. Reserva L.egal' DL 2627 . ..' .

SUB TOTAL .... .. .. .. .. ! ••

4. COMPENSAÇÃO .. i .. "':'
'.. ..

TO T A L -
,..,

?5. 008.343,28

67'5.268,26

133; ,006,75 8.09'7.462,83

8.772.731,09

166.784,19
148.240,17
69.762,81

15.04� .159,97

384.787,17

4500.755,51
202.951,00

67.063,60
3100.'5\87,42
1:16.08'0,62
16.679,92

682.91'61,47
215.6200,83
8.22'5,90

2�54.384,74
\,,;,
\

1.417.1.74,76

2,6.2.71 .55-9,5'0
6.814.0'41,23

33 . 085 . 600,73

4.333.370,88
an.650,'15 . �i
957_.972,52

3.134.448,42
12.856;43

100.,004,44
3.799.67:4,05

19.808,,00 12. 731. 784.89

5.800.9'59,54
192.0003,97
'39.60S,OoO 6.032.571,51 18.764.356,4,0

7.480.550',00

26.'615,3;10 7.507.20'3,10

26. 271. 559',50
6.8:14.041,23

33.085.600,73

Reconhecemos a exatidão, do presente Ba

lanço Geral, que soma Ativo e Passivo a importância
'de Cr$ 33.0'85.6000',73 (trinta e treís milhões, oitenta
e cinco mil seiscentos cruzeiros e setenta e cinco

centavos).

1976.
Canoinhas-SC, 20 de Novembro de

ROMA O MASSIGNAN - Dir. Presidente

AGENOR CHRISTOFOLl - Dir. Vice-Preso

NNO JAOÓ ARE�ARDT ....,.... Dir. Gerente

LOURIVAL JOSÉ DREVECK - Contador
C.R.C.-SC.80'OO

Parecer do Conselho Fiscal
/-.. Os abaixo assinados, membros efetivos do

Conselho Fiscal, de Frigorífico Canoinhas SVA Fri
casa, procederam ao exame das 'peças que compõe o

Relatório da Diretoria, o Balanço Geral e a respec
tiva conta de Lucros e 'Perdas e demais documentos
relativos ao exercício da sociedade findo em 31 de

outubro de 1976, encontrando tudo em perfeita or

dem, pelo que recomendam a sua aprovação' pelos
senhores acionistas.

Can_pinhas-SC, 22 de Nbvembro de
1976.

ALCIUES SCIIDMACHER
SAULO CARVALHO ALFREDO SCULTETUS

Demonstrativo de Resultado

\

1. RENDA OPERACIONAL BRUTA 62.261.192,68
1.1 Venda de Produtos ..... -r" 60.947.8-92,15
1 . 2 ':Revenda de,Mercadorias . .. "L�13 . 300',5,3

2. RENDA OPERAC. LíQUIDA .. 1612.261.192,68
3. CUSTOS DOS PROD. VENDIDOS 55 .. 664.421,94
4. LUCRO BRUTO.. .. .. .. .. 6.59'6.770,74
5 DESPESAS C/VENDAS .. .. 4.218.232,73

5. 1 Comissões s/vendas .. .. 129'.96'5',10/
5.2 I CM ...... ,.. .. .. .. 2.135.347,53
5.3 Prov , p/Dev , Duvidosos 1010465,3,0
5.4 Outras Despesas . Oi •• •• 1.851.454,20

6. GASTOS GERAIS, .. .. .. . o 5.008.977,1'1
6.1 Honorários da Diretoria .. 197. 31S,4Õ
6.2 Despesas Administrativas 1.5,78.403,34
6.3 Impostos' e Taxas diversas 6.211,04
6 .4. Despesas ,Financeiras .: .. 3 .227 . 044,33

7. AMORTIZAçõES (Nota n. ° 4) .. 103.529,13 .

8. PREJUIZO OPEiRACIONAL. .. .. (2.733.968,23)
9. RENDAS NÃO OPERACIONAIS 2.809'.401,38

9.1 Financeiras .. .. .. j" •• •• 398. 39�,94
9.2 Participações .. ..

.. .. .. 68,00
9.,3 EVentuais (Nota n.05') .. .. 2.410.938.,44

--1.0. LUCRO LíQUIDO ANTES: DO IR 75.433,1'5
11. REVERSõES UE PROVISõ'ES .. 89.716,72

11.1 Prov , p/ Dev. Duvidosos 89'.716,72
12. PROVISÃO P/O IR. ........

. 59.416,00'
13. OUTRAS PROVISõES . \ .. .. .•

13.1 Prov p/r3. °Salário .. .. ..

14. 'RiESULTADO A DISTRIBUIR "1

14. 1. Reservas
14.1.1 Reserva Legal .. o.

102.606,7,0
3.127,17

3.127,17

lotas Explicativas
N. � 1 ;-.os estoques foram avaliados pelo

preço médio de custo de fabrícação
e de aquisição:

-

2:' - Pela AGE! de 251/005/19,76, foi elimi
nado o capital autorizado de Cr$
9.0QO.000,OO, passando para capital
realízado no valor de Cr$ .

0480.5150',00, representado por .

.48.0. 550, ações ordinárias, no valor
de 'Çr$ 1,00' cada uma.

NOTA N. °3 - INSTITUIÇÕE:S: FINANCE:IRAS _,

Foram classificados neste título os

empréstimos contraídos junto ao
BRDE para fazer frente a ampliação
efetuada pela empresa �

NOTA N. ° 4 - AMORTIZA:ÇÕES - No período to
ram amortizados Cr$ 103.529,13 re
ferentes a despesas pré-operacionais
do projeto de ampliação. .

NOTA N. ° 5 - CORiREÇAOMONE�ARIA S/FINAN
CIAMENTOS BAF - As despesas
decorrentes da atualização, das dívi
das referente aos empréstimos con
traídos para aquisição de bens para

(continua na página seguinte)
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frigorífico Caooinbas S.l.
-- (continuação) -------.,..---;

o ativo fixo foram absolvidos pela
Manutenção de Capital de Giro Ne-

gativo no montante de Cr$ .

1.088.635,7'51, compensada parte des
te valor com o saldo da-conta reserva

para aumento de pital no, valor de
Cr$ 405.719 permanecendo no

pendente saldo de Cr$ 682.916,47
.para f ura compensação' com con

tas e reserva.

«'RICASA»

NOTA N. o :6..,...., conceito de curto prazo correspon
de ao período de até 180 dias,
tanto para o Realizável como para o

Exigível.
Canoinhas-SC, 20 de Novembro de 19,76

, , '

ROMANO MASSIGNAN _ Dir. Presidente

AGENOR CHRISTOFOLI _ Dir. Vice-Pres.

BENNO J. ARENllART - Dir. Gerente

'LOURJVAL JOSÉ DREVECK - Contador
eRC-SC n. o 8000

Cursos' Especiais
Extensão

c ano.

de
Cultural
de 1977para

'A FU�PLOC inicia uma nova forma de Incentivo
ao desenvolvimento científico e cultural da região, atra

vés dos Cursos especiais de Extensão.

Para tanto a Direção da Faculdade de' Ciências
Admínístratívas . de Canoínhas .baíxa a Resolução n.? 1/77
estabelecendo as .normas que regulamentarão tais Cursos
e publica a Portaria n.? �/77 criando os referidos Cur
sos Especiais de Extensão.

1.o Modalidade 'dos' cursos:

: 1- 'Desd.� que',você tenha 2.0 Grau Completo po
derá frequentar às aulas de uma, duas ou até três dis

ciplinas da La, ou 2.a séries da Faculdade - durante. o

ano todo ao final -do eurso você recebe certificado de

freqüencia e aproveítamento.: no qual constarão as notas

bimestrais e finais, conteúdo e índice de frequência. 2.0
Se você tiver 'curso superior completo, terá possibilidade
de optar por disciplinas também da 3.a e 4.8 séries, sen-
do que não mais de três.

'

Dr. Luiz Fernando, Freitas

Câncer: À' 'cora só daqui a cem aDOS
RIO - O cirurgião emérito do Middlese Hospital

,de Londres e Vice-Presidente do Royal, Colege de Lon

'dres, Richard Handdley, disse terça-feira no instituto Na
cional do Câncer 'q�e,' nos próximos cem anos, dificilmente
se chegará à .cura dessa doença. Para ele, a única forma
eficaz de prevenção do Câncer da mama é o diagnóstico
precoce, de acordo com a idade.. Para' as mulheres em'
idade crítica, disse ele que o exame teria que ser feito
de seis em seis. meses. '"

EDITAL'
Encontra· se em Cartório, 2.0 Oficio, à Rua Vidal Ramos,

edifício do' Forum, para ser devidamente protestado, 08 seguín-
tn títulos:

'.

,

DP n.o 2329 - veneto 03.0Í.77 - valor Cr$ 1.946,00 (um
mil novecentos e qu enta e seis cruzeiros), emitic;ta/'por Manu
flis e Acessórios Mete

•

rgicos Ltda., contra THEREZINHA FER-
REIRA KEMER PINT /

DP n.o 23353 F veneto. 20 .77 - valor Cr$ 3.600,00
(três mil ,e seleent08 cruze roa), e .. ida por Aristides Mallon, con
tra VALFRIDO FURTADO D SOUZA.

�p n.o 289424 - e cto. 15.01.77 - valor Cr$ 2.350,00
(Dois mil e trezentos e neoe ta cruzeiros), emitida por Miguel
Proc()pi.ak Comércio Velcul

�tda.,
co�tra, JOAZIR LlNO DE

OLIVEIRA.
.

,

, Por nllo r sido possivel ncontrar os referidos respon
sávelr, pelo pr ente os intimo par no prazo de três (3D dias, a

contar da pu icsçllo deste no JOR AL CORREIO DO NORTE,
virem pagu os mencionados titulos

0�B'r
as razõ'!!s porque nllo

o fazem, ,ao mesmo tempo no caso e nllo su atendida esta

intimaçll , os notifico do competente pr testo.
'

7 C.noinbas, 10 de fevereir,\ de 1977
.

THERESINHA CARARO - OFIÓ�AL MAIOR

Negócio de ocasião Prefeitura .Municipal de Canoinhas

Registro
NEREIDA C. CÔRTE, Oficial

do Regietro Civil do 1.° Distrito
de Canoinhal, Sant Catarina faz
laba., que pretende calar le:

eDIONIL MOR
LHA:. com eANT
REIRA». bralili!irol, lteíros, do
miciliadol e relidentel elta cidade;
ele operário, nelcido e Lageado,
São Mateu. do Sal-Pe, aOI 20 de
maio de 1952, filho d Sebastlão
de Freital Padilha, f lecido e o:Ie
Maria Lydie Moreira; elá do lar,
nascide em Rancho rande, Pa·

panduva.SC, 801 28 e novembro
de 1953, filha de Heor que Ferreira
e de Frida Heseel.

eANTONIO BE JAMIN NO.
GUElRA:. com eM IA NELCY
GERALDO:',bralile rOI, anlteiroa,
domiciliado. e relide tel'em Mar.
cílío Dias; ele moto ista, nalcido
em Bela Vilta do S I se, aOI 13
de novembeo de 19 5, filho de
Peulino Nogueire e de Geneaie

Nogueira; ela do Ia nascida em

Felipe Schmidt nel e, município,
aOI 27 de junho de 957, filha de
Emilio Geraldo e e Amélia da
Rocha Geraldo,

«ERNANI RO I· LUZ» com

«MARIA DAS RAÇAS AL.

VES», hraaileieos olteiros, domi
ciliado. li! relident I nelte cidade
e em Otacilio ,Ita, Lages-SC;
ele Engenheiro A rôuomo, n81cido
em Legal.SC, 8n 30 de abril de

1951, filho de O veldo Backee da
Luz e de Maria os Prezerel Luz;.
ela do lar, n81C da. em, Ituporan
g8.Se, a08 14 de ovembeo de 1951,
filha de Felici DO' José Alvei' e

de Licerdina M ria Alvel.

eDORIVAL

�ODRIGUES
PE·

REIRA» com 'e RANCISCA DE
FATIMA RIBE fiO:., braliIeilos,
lolteirOI, domiciliadoe e residentee
nelta cidade; ele motorilta,'nascido
em Canoinhes, adi_'> 11 de agosto

.

de 1955, filho de Emilio Hodrjguee
Pereira e

_ de ,
Jovina Hodriguee

Pereira; ela do lar, nascida, em

AVIS
. COMERCIAL MI ADOURO
LTDA" avísa 80S " s. aTAVIO�
SOARES RICAR ,portedor
da Cartel Pr ísstonal n.?

52.298, �érie 251 AGI PAULO
NADER, porta r, a Certeira

Proftssronal n.o 67.201, 'série 313,
a spreeenter -!l� na Empresa
no prezo e 3 (três) dies pera
·regularizarem sua sítuacão.
O não comparecímento Implí

. eerá na rescisão do contrato de

trabalho por abandor;lº de ser

viço. nos termos do artigo 482
da C.L.T.

Vende-se uma balança co

merciai marca DAYTON, com
capacidade para 25 kg,' em �
perfeitas condições, com ga
rantia de assistência técnica

permanente. Tratar com' ó sr.

Lourivaldp Burgardt, à Rue
Almeida Cardoso, '427.
Informações pelo fone 22.0663)
com Juércjo.'

,

Certificado extraviado
ANTONIO WEINFURTER, de
clara para os devidos fins que
.xtraviol,l o certificado de pro
priedade do veiculo marca VoIks
'rL·71, cor bege claro, placa
DA·1542.

, O mesmo fica sem efeito por
hllVer requerido I 2.a via.

Civil EDITAIS-

. Canoiohal, aOI 20 de outubro de

1960 filha de Antonio Ribeiro e

de Elvira Monhoz Ribeiro.

eVITOR ANTONOWICZ· com
eRENALDA DOS
bralileirol. I

.

•
" oroiciliadol

e residen nê.te dietrito; ele la

vrador ascído �m Rio alara do

Sol, om. Malet·Pr, 801 3 de se

temb o de 1953, filha de Jorge
ADtono'W'icz e de Cafolina Anto

nowicz; ela do lar," naecide em

Rio (;Iaro, Major Vieira, aOI 8

de fevereiro de 1961, filha de

Jorge dOI Santol e de Margarida
dOI Santos.

eESTANISLAU MiLCHESKh,
Com eLUIZA MARICY ZIE.

MANN:., bra.i1eirol, solteiroe, do
miciliadol e relidentel nl cidade;
ele motoriltll, uascido em Colonia

Verde D/ município, 801 15
de maio e de Ale.
xsndre Milcheski e de ra Ica

Milchesk], falecidoe; ela do lar,
nsecide em Canoinhal, aOI 16 de
novemhro de 1958, filha de Leô
oidal ZiémanD e de Isolde Aniz'
Ziemaon.

CanoinhlJl, 10 de fevereiro de 1977

NEREIDA CHEREM CÔRTE
Oficial do Regiltro Civil

Cenadenses querem
,

'

instalar Fábrica de papel
�

.
...

.... -

em' "Sant'á' "Catarina -

..

,rLORIANÓPOLIS ._, Um grupo 'de díretores da

empresa canadense MacMill-an-Bloedel, sediada em Van

couver, reuniu-se na tarde de segunda-feira com o Go

vernador Konder Reis, para tratar da instalação de uma

fábrica de papel e ,.

celulose em Santa Catarina. Ào sau

dar os empresários, durante a audiência especial que
concedeu no .Palácío dos Despachos, Konder Reis mani

festou sua satisfação em saber do interesse do grupo ca

nadense em' participar da economia catarinense, através

de um incentivo ao 'setor industrial.'
.

Narrou aos visitantes os aspectos da formação polí
tica e geográfica 'do' Estado, demonstrando as 'vantagens
que Santa Catarina oferece' para investimentos' desta

ordem,
O Governador falou também sobre o atual estágio

econômico de Santa Catarina, ressaltando o esforço do'

pOT10 em busca 'do' désénvolvimento. No filial do encon

tro..Konder' ReÍs referiu- sé
.

ao' 'd'iÍ'etor da empresa cana

dense no Brasil, Antonio Galloti, como «um dos mais in

signes representantes da terra' barriga-verde».
Também fez ',�lusã,Ó, .�, colaboração que a família

Galloti empresta ao desenvolvimento do Estado, através
da sua participação ns vida nocional. O, Presidente da
MacMillan-Bloedel -Calvert 'Knudsen, agradeceu a hospita
lidade dispensada' 'ao' grupo e reafirmou o interesse da

empresa em instalar uma fábrica de 'celulose e papel em
Santa Qatarin;1, .

a par de sua, participação nó esforço de
senvolvido pelo governo na política de resflorestamento.:

Depois,
.

Ailtonio Gállotí agradeceu as palavras do
Governador .e manifestou sua certeza na contribuição que
a firma que: dirige dará ao Estado. Também participaram
da audiência, o Více-Governador Marcos Henrique Bue
chler os secretários da Fazenda, da Industria e Comércio,
'dos Transportes, o' Presidente da CODESC e mais cinco
diretores da e�p,resa canadense.

Decreto n."
<j" ,�."."

"" •

.

.,' Dr. Benedito, Ther zio de Carva . � Netto, Prefeito Muni-

cipal de Canoinbas" Eatado e Santa atar.ina, no uso de suas

atribuições legai•.

teor o Decreto

Art. 2.0 - Est ecrl'to ent rá ...m vigor na data de sua

publicaçllo, revoga I 81 dh!posições m contrário.
.

Gab�ê ao Prefeito Municipal e ,Canoinbu, em 11/02/77.
B.,ENEDITO. THER�ZIO DE CAR ALHO NETTO
...-

Prefeito Municipal
Este Decreto foi registradó e publica [to Departamento

Admini&tr.tivo, n'a' âáta supra:'
..

FABIO NABOR, EUCK .-.':\1ice-Prdeito Municipal.
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PreFeitura
PORTARIA N. ° 25/77

D'I,." •. Benedito Therézio de Carvalho Netto
Pre ito Municipal de Canoinhas Estado d�
Sant Catarina, no uso de suas'atribuições
legais, esolve: '

DISPENSAR
HAULIN �lR:ElRA e OTTO FINTA, do qua-

dro g,e�al dos Ser dores dessa Municipalidade, no
exercicio do cargo Intendente Distrital de Bela
Vista do Toldo e Ma ilio Dias, resp.ectivamente, a

partir desta data. .

�

Gabinete do Prefei Municipal de Canoi-
nhas, em .02/0'2/77.
BENEDITO' THERÉZIO UE VALHO NETTO

Prefeito Munici I
'

Esta Portaria. foi registrada publicada no

Departamento Administrativo, na da
.

\
PORTARIA N .

° 26/77
Dr. Benedito Therézio de Carvalho etto

.
,

Preíeíto Municipal de Canoinhas, Estado e

Santa Catarina, no uso de suas atribuiçõe
Iegais, resolve:

DESIGNAR
JOAQUIM ANGE,LO PERglRA e WENDELIN

METZGER, para exercerem as funções de Intenden
te da Sub Prefeitura de Bela Vista do Toldo e Mar
ciíío Dias respectívamente, com. os vencimentos
mensais correspondentes ao Padrão P.C.2.01, a

partir desta data.
'

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoi
nhas, em 02/0'2/77.
BENEDITO THE1tÉZIO DE CARVALHO NETTO

.

prefeito Municipal
.

Esta Portaria foi registrada e' pubíícada no

Departamento Administrativo, na data supra.

PORTARIA N. ° 27/77
Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto,
Prefeito Municipal de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições
Iegaís, resolve:

NOMEAR EM COMISSAO
.

HUGO ANTONIO PEIXOTO, para exe er as

funções de Assessor de Gabinete, Padrão E.C.2.11,·
a partír de 01 do corrente mes.

Gabinete do Prefeito Municipa de Canoi

nhas, em ,02/02/7'1.
'BENEDITO THE1tÉZIO DE CAR

Prefeito Munícíp
Esta Portaria foi regist da e publicada no

Departamento Administrativ na data supra.

. PORTARI N .

° 28/77
Dr. Benedito Th ézio de Carvalho Netto,
Prefeito Munici al de Canoinhas, Estado de

Santa Cata:' ,no uso de suas atribuições
legais, resol:

.

NO EM COMISSÃO
ROGÉR DE,' ASSIS FURTADO HUGEN,

para exercer s funções de Chefe de Setor Pessoal,
Padrão P.C 2. 12, a partir de 01/02/77.
-- Ga nete do prefeito Municipal de Canoi

nhas, e 02/0'2/77.
BEN, ITO THERÉZIO D� CARVALHO ,NETTO

Prefeito Municipal
Esta Portaria foi registrada e publicada no

Departamento Administrativo, na data supra.

Municipal
PORTARIA N. ° 29/77

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto,
Prefeito l\'Iunicipal de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições
legais, resolve:

.

DISPENSAR E DESIGNAR
MOACYR BUDANT, do cargo de Supervisor

de Tributos e Dívida Ativa, Padrão P.C. 2.11, para
o cargo em Comissão de Coordenador de Assuntos

Jurldlcos, Padrão P. C. 2. 11, a partir de 01 de feve-
reiro doi corrente exercício.

.

.

Gahinete do Prefeito Municipal de Canoi

nhas, em 02/0'2/77.
BENEDITO THE1tÉZIO D'E CARVALHO NE,TTO

Prefeito Municipal
Esta Portaria' foi registrada e publicada no

Departamento Administrativo, na data supra.

PORTARIA N. ° 30/77
Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto,
Prefeito Mllnicipal de Canoínhas, Estado de
Santa Catarina, n:� uso de suas atribuições
legais, resolve:

,

DISPENlSAR E DESIGNAR
RUBENS RIBE,IRO DA SILVA, do cargo

S80::' de Gabinete, Padrão P.C. 2,.11, para ar-

go e Comissão de Assessor de Planejame e Con
trole, drão P.C. 2.11, a partir de 01 e fevereiro
do corren exercício.

'

Gabin te do Prefeito M
nhas, em 02/0 77.
BENEDITO ÉZIO'E CARVALHO NETTO

Municipal
i registrada e' publicada no

minis tivo, na data supra.

PORTARIA
1'. Benedito -Therézio Carvalho Netto,

Prefeito l\'Iunicipal de Cano has, Estado de
Santa Catarina, no uso de s s atribuições
legais, resolve:

NOMEAR COMISSAO
Constituída pelos senhores Vice Prefeito Fá

bio Nabor Fuck, Hugo Antonio Peixoto, E�gard
Mayer e Reinaldo Crestani, sob a Presidência 'li
primeiro, procederem levantamento Contábil e Pa
trimonial, em virtude de início de mandato.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoí-
nhas, em 04/02/77. '.

BENEDITO THERÉZIO D'E CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada e publicada no

Departamento Administrativo, na data supra.

PORTARIA'N. ° 32/77
Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto,
Prefeito Municipal de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições
legais, resolve:

ANULAR EDITAL
Fica anulado o Edital de Concorrência Púbíí

ca n .? 01/77, por contrariar o Decreto Lei n .? 200
de 25/02/67.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoí
nhas, em 04/02/77.
BENEDITO '.I'IIERÉZIO DE CARVALHO NETTO

Prefeito Municipal
.

Esta Portaria foi registrada e publicada no

Departamento Administrativo, na data supra.

DISCOS

Ca
Rua Vidal Ramos,
Rua Paula Pereira,

184
(548

Nova Mesa Diretora da
Câmara Municipal

de Major Vieira
Em sessão solene de instalação da 6.a legislatura

da Câmara Municipal de Major Vieira, realizada em data
de 1.0 do corrente, foi eleita e empossada a Mesa deste
Legislativo Municipàl para o biênio .de 1977/1978, ficando
a mesma assim constituída:

29 ano's a serviço da Comunidade

Direlor: RUBEIS RIBEIRO DA SILVA
Gerente Comercial: GLAUCO J. BUEIO

Composição, impressão e redação:
Impressora Ouro Verde LIda.

Rua Paula Pereira,'165· Fone 22·0319
.

CANOINHAS � Sanla Catarina

Leial Assine! Divulgue!

Correio do Norte

de (anoinhas
PORTARIA N. o 33/77

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto,
Prefeito Municipal de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atríbuíções
legais, resolve:

NOMEAR COMISSÃO
Constituída pelas senhoras Maria Gertrudes

H. Gonzaga, Tania Mara Ramos e Ogenira dos Reis
Detro, para escolher o melhor local para um novo

Grupo Escolar, num dos Bairros desta cidade, le
vando em conta, principalmente, distância e núme
ros de alunos.

--'

Gabinete do Prefeito Municipal de Can01-
nhas, em 04/02/7,7.'

'

BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal _

Esta Portaria foi registrada e publicada no

Departamento Administrativo, na data supra.

r--.--
Dr, Benedi erezao de Carvalho Netto,
Pre�- .unícípal de Canoinhas, Estado de
S'áÍÜa Catarina, no uso de suas atribuições
legais, resolve:

EXONERA�
_

ELIZEU KUDZ,INSKI, do quadro geral dos
Servidores dessa Munícípalidade, no exercício do
cargo de Intendente Distrital de Felipe Schmidt, a
partir desta data. ,

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoi
nhas, em 07/02/77.
BENEDITO THE1tÉZIO DE CARVALHO NETTO

-

Prefeito Municipai
Esta Portaria foi registrada e puotícada no

, Departamento Administrativo, n,a data supra.
'

,PORTARIA N.o. 35/77
Dr. Benedito Therézio de Carvalho .Netto,
Prefeito Municipal de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições
Iegaís, resolve:

.

DESIGNtAR
,. JOÃO SILVIO LUTKA, para exercer as fun

ções de Intendente da Sub Prefeitura de Felipe
Schmidt, com os

_

vencimentos mensais. correspon
dente ao Padrão P.C.2 .Ol , a partir desta data .

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoi-
nhas, em 0'7/02/77. ,

BENEDITO THERÉZIO'DECARVALHO NETTO
Prefeito Municipal

'

,

Esta Portaria foi registrada e publicada no

Deparf lento Administrativo, na data supra.

PORTARIA N. o 36/77
Dr. Ben ito Therézio

.

de Carv'alho Netto,
Prefeito 1\

�iciPal
de Canoinhas, Estado de

Santa Cata
__ .'

a, no uso

_

de suas atrfbulções
legais, resolve: .

-

NO EAR
·FABIO N�BOR FUCK, Vic�refeito,Municipal dan
do-lhe atribuições legais, para-o cargo de Diretor de

�dmit?-jstração ,de acordo com &,�rtigo 80, item 3. °

aa LeI Complementar n. o 05, a partir de 04/02/77'
. Gabinete do Prefeito' Municipal de Canoí-

nhas, em 07/02/77. .

BENEDITO THERÉZIO DE CARV'ALHO NETTO
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi -regístrada e publicada- no
Departamento Administrativo, na data supra.

FABIO NABOR FUCK
.

Vice-Prefeito Municipal

Presidente

Vice-Preside

1.o Secretário:

2.o Secretário:

Augusto Papes
Cesário Koaski
Nereu

.

José Henníng
Adir Francisco Veiga

Arena

Arena

Arena

Arena
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"

JUíZO DE DffiElTO DA COMARCA DE CANOINHAS
- SANTA CATARINA _

O DOUTOR IRINEU JOÃO DA ,SILVA, JUIZ DE DI

REITO DA COMARCA DE CANOINHAS, ESTADO
DE SANTA CATARINA, N1A FORMA DA LEI; ETC'.

FAZ SABER a todos quantos este edital virem .ou

dele conhecimento tiverem e ainda: ALI FUCK, ANA PE
REIRA, FRANCISCO !PEREIRA, CECíLIA ERE'LRA., ALFRE
DO PEREIRA, ARNOLDO CARDOSO, ONIO CARDOSO,'
MARIA CARDOSO, ELVIRA CARDOSO, OURDES CARDO
SO e LEONORA CARDOSO, de qualifica ão, residência e do
micílio ,ignorad�s, com o prazo de trint (30) dias, que por
parte de -DORCELIO J:>ANT,E CRESTA ,por intermédio de
seu procurador Dr. Saulo Carvalho, fo· requerida uma ação
de USUCAPIÃO, de '�..úna área de terra 150.000 m2 (cento e

cinquenta metros 'quadrados); encrav do no terreno com a

área de 262.500 m2, confrontando-se la maneira seguinte:
"Ao nort e a leste com terras de José gnacheski ao sul e ao

,
,

oeste com terras de Madalena Crest ni, limites esses consti
tuídos por uatro linhas retas, perf itamente demarcado no

solo, e forma do uma fígura geomé rica de um quadrilátero
regular" na 'q I mantém posse m sa pacífica e ininterrup
ta. "A referid ação acima cita foi proferido o seguinte
despacho: "Visto etc. Com razão S. Exeia , o Dr. Promotor
Público, quando e seu parecer de fIs. 44/44v., aponta ir
reguJaridades das q ais se resse te o até agora processado,
algumas acarretando ulidade.í sanável, tornando imprestá
vel a justificação pro edída, ster se tornando a repetição
dcs atos a partir de fIs':- 28v. om designação de nova data,
para a audiência de [ustí ica ão. liminar de posse. Com efei
to as pessoas em cujo nom e acha transcrito o imóvel usu
capiendo, não tendo sido e entradas, segundo a certidão de
fIs. 39v., deveriam ter si i.,tadas por edital, o que não foi
feito, inclusive inibindo- de �ú comparecerem a audiência,
si interesse algum tivess . Assi:rh� chamo o processo à ordem,
anulo os ates cometid 'a partir- de fIs. 28 verso, devendo
outra audiência de j tificação s);; designada. "E� positis",
designo o dia 10 de, arço de 1977,�s 10 horas, para se realí-

. zar a audiência de ústíflcação Iímínar da posse. Citem-se
por mandado os ç _finantes certos d<\ imóvel ou imóveis; por
edital com o pra de trinta -(.30) dias, os ausentes incertos,
ou Interessados esconhecidos, e aqueles em cujo nome esti
ver transcrito ãmóvel ou mesmo sínão encontrados pelo se-

nhor ofícíal justiça após a citação � ssoal o edital será,
publicado u a vez no "Diário' da Justiç f,

e duas vezes no

jornal local, ficando, assim os interessado citados para, no

prazo de 1 (quinze) dias a contar da inti ação da sentença
que declan r justificada a posse, o que erá feito pessoal
ment� ou na pessoa do curador que for no eado , A citação
valera p ra todos os atos do processo. Mix m-se também os

editais, o lugar de costume. Cíentífíquem-se, por carta pre
catória';as fazendas públicas Federal e Estadual, na pessoa
de seu representante legal. Cientifiquem-se também o muni
cípio na pessoa de seu representante. Intime-se o autor e o

Mini�,tério Público. Canoinhas, 23 de agosto de 1976. (as)
José Geraldo Batista - Juiz de Direito". Dado e passado nes

ta cidade de Canoínhas, Estado de Santa Catarina, aos dez '

dias do 'mês de janeiro de mil novecentos e setenta e sete.
- Eu ZaídenE. Seleme, escrivão o subscrevi.

IRlNEU JOÃO DA SILVA

Juiz, de Direito, Su.bstituto em exercício.

;
BASiliO

I
HUMENHUK & (IA. LTDA.
Revendedor FORD 'I'

Fázemos sempre a melhor oferta m veículos
novos FO�O e usados de' q Iquer marca.

,
' Disponibilidades da semana:

Rural 1962 ,. trapão nas "- 'rodas .uerde pastel e branco
Ford F. 350 1960 - azuZ e pret

'

Rural tração nas 4 rod. s - turquesa royal
Opala cuPê - 1972 - br nco
,.Waverick 1974 - s an 4 po tas -.J>retoVolks 1969, - uermel ce« ia
Ford r. 350 1970 - am o bonanza
Corcel cUPê luxo 1971 • a mosaico
Corcel cuPê Standart 9,6 - anco nevasca
Corcel cUPê luxo 19 • azul lomata
Cheutolet Camion« 1971·" azul
Volks TL II 1973 - laranja
Belina luxe - 1 5 - marron ',-

Adq�irll seu �Clulo usado eJom a mfnima "'entrada.
V,ekulos inteiramente revisados, -de boa procedência,
1íol melhores preeos da regiio.

'
,

Visite-nos sem compromisso, em nossa loja à

Rua Vidal Ramos, Z03 - lones 22-0268, 22-0468, 22-0024

Canoin�as
�e ontem

Solenemente ,instalada a

P�róquia de Papanduva
Domingo último, com • pre

sença do Revmo. Frei Arnullffo,
nosso querido Vigário, na qua
lidade de representante de S.
Excia. Revma. Don Daniel Hos
Um, Bispo de Lages, foi sole
nemente instalada a Paróquia
de Papanduva, presente enorme

'. massa de fléis.

'O Revmo. Padre Joio Zelesni,
primeiro Vigário .da nova Pa

róquia e que, pelos seus dotes, '

em poucos dias, grsngeou a sim

patia,' a confiança e a estima de
todos os pspaaduvenses, con

forme preceitua o rito d. San
ta Amada Igreja recebeu das
mãos do Frei Arnullffo o decreto
de criação da Psróquíe e as

chaves do Tabernáculo, do con

fessionário e da sacristia. De

pois da significativa cerimônia
e antes da celebração do Santo
Sacrifício daMiasa,Frei Arnullffo,
em vibrantes palavras, saudou
o novo pároco e toda à popu
lação do próspero Distrito. O
Padre João Zelesní, pregador
de nomeada e de vastos re

cursos, em palavras repassadas
de fé, deeísão e entusiasmo,
disse da alta f!ig.cdficação do ato,
externando os seus agradeci
mentos e comovendo todos os

presentes com a magnifica ora

ção que produziu.
Papanduva imbuida de senti

mentos religiosos e genuflexa
pela graça alcançada, viveu O

seu maior dia.

Inserindo essa ligeira noticia
. sobre esse grande acontecimento,
os desta cllsa felicitam, ealoro
semente, toda 8 população de

Pepanduva 'na pessoa do seu

guia espiritual o Revmo. Padre
Joio Z: Iesní,

Dr. Saulo (arvalho'
A 5 de abr,il próximo, trans

correrá a data natalícia' do sr,

dr. Saulo Carvalho, ilustre eau

sídíco e dileto amigo desta casa..

«Correio do Norte», desde já
apresenta-lhe felicitações.

D. Emidia Alves Carneiro
Com indizível satisfação re

gistramos a passagem do ani
versá rio natelícto da D: Emidia
Alves Carneiro, esposa do sr.

Ezio Carneiro de Paula, 8 trans

correr dia 1.0 de abril próximo.
A veneranda senhora que re

side nesta cidade há muito" anos,
, grangeou grande estima e sim

patia, devendo ser, por isso, alvo
de grandes homenagens de suas

amizades e familiares.

«Correio do Norte» cumpri
menta o venerando casal feli
citando-o efuzivamente.

Imp. cOuro Verde» Ltda.
o sr. Egidio Pereira, que de

há', dois meses gerenciava a

Impressora Ouro Verde Ltda.,
'deixou esse cargo • partir de
29 do corrente.

,
Provisoriamente o dr. Aroldo

Carneiro de Carvalho atenderá

lOS interesses da firma, na qua
lidade de sócio.

Correiodo Norte, márço/1950

PREFEITURA' MUNICI
PAL DE CANOINHAS

N. 05(7'7
,

26/05/75Retifica o Becr
Dr. Benedito Therézio

nicipal de Oaucínhas, Estado d

atribuições legais
>

Art. 1.0 _ Fica retificado o t. 1.° e art. 2.° do Decreto n.?

24 de 26/05/75, em decorrência d, 'r usrímento protocolado sob

n," 85 de 20/01/77, com base no desp ho do sr. Engenheiro da

Prefeitura que passarãc a ter seguin redação: «Art. }.O - Fi

ca aprovado 9 Loteamento P', cedido pel sr. Ladislau Babireski,
de um terreno, sttuado ãs r 'as Mal. Floria o e Pr:ojetada com a

área total de 24.257,00 ,registro muo ípal 176-171, urta

96-97.94, lote 157-156-1,.,., sendo 19.537,00 ,distribuido em

31 lotes e 4.720,OOm2 ,
estinado a abertura de"{uas.» Art. 2.°

A área destin'ada a a ertura de ruas, bem coin'Q,_ a ,área de

1.920,OOm2, em decor 'ncia da Lei n.o 1135 de 04JO:fj,�4, deverão
ser doada '. Prefei ra Municipal, mediante escriturà" _pública.

Art. 2.° - ste Decreto entrarã,'em vigor na data d. sua

publicação, revo da! às disposições em contrário. <,
,

Gabine do Prefeito Municipal de Canoinha8, em 09/02jn.

BENE ITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal

Estl! Decreto foi registrado e publicado no Departamento
Admtnistrati o, na data supra.

'

FABIO NABOR, FUCK Vice-Prefeito Municipal

Turistas podem
100, dólares'trazer

do exterior
Brasília - Não sendo para fins comerciais, o tu

rista que entrar no País pode trazer mercadorias, até o

valor máximo de 100 dólares - eis o que estabelece
uma nova instrução normativa da Receita Federal, acres
centando que a isenção abrange apenas roupas usadas,
objetos e jóias de uso pessoal, livros e revistas, lembran
ças de viagem e outros objetos de uso próprio, doméstico
ou profissional, do passageiro, em unidade e conjunto, '

observando o limite do' valor global de 100 dólares ou

equivalente em outra moeda.

-:- Santa Catarina

No Departamento de Veículos Usados
dé

'

'Miguel Procopiak, Comércio' de
Veículos Ltdl., você, encolitrará
lIara pronta entrega:

Marca
Ver.tneio luxo
Cheuette
Opala 4 portas
Fuscão 1500
Fuscão 1500
Carava
Fusca 130
Fusca 1200 -

2 Pick-up
.

lvs 4x4

MIGUEL PROCOPIAK (OM. DE VEiculoS LTDA.
Concessionário General Motor. do Brllsil S. I.

I

Rua Major Vieira, 289
Canoinhas

Mu
SUIS
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NA ESPREITA
Vantagens:.
· Vencimentos
• Adicional por tempo de Serviço '

• Fardamento \
· Calçado
• Cursos
• Fêríaa
- Lícença Especial
Assistência: Médica

Dentária
Hospitalar

Requisitos tecessários:
- Ser Dispensado de Incorporação
· Ser Reservista de 1.8 ou 2.& Cate
goria

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

· Boa Estatura ,

- 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 p�otejll
os Direitos do Povo Catarinease
INFORMAÇÕES: No Quartel do 3.8
Batalllão de Polícia Militar em Ca
noinhas.

OUTRAS LOCALIDADES: Delega-
chia de Polícia

-
.

INSCRIÇÕES: Até 20' de março/77
WANDERLEY LOPES

Asp Of Beep pi Chefia do SERP/3.·

Seja um Soldado da

Polícia Militar
"\

do Estado de

Santa Catarina

E.pírito Santo, Tu que me

e.darece. em tudo. que ilumi
na todo.. o. caminho. para que
eu abnj a meu ideal, Tu que
me dá. .o Dom Divino de
perdoar e esqueeee o mau que
me fazem; que em todo. Q'
inatante. de minha vipa . e.t'á.
comigo, quero nede curto
diálogo agradecer te por tudo
e confirmar uma vez mail que
não quero seperae-me de Ti.

Por maior que .ej a a ilu.ão"

A Fundação das Escolas:do Planalto Norte Catarinen- materia', não .erá O mínimo
se - UNPLOC, através de sua Direção, avisa todos seus da vontade que .ioto. de um

alunos observem 0S seguintes avis e tomem providên- dia edar contigo e todo. o.
cias para q os mesmos sejam c ridos: .

meu. irmãos. na glória
1.0 _ �at ulas 'da Fac ade (2:8, 3.a e 4.a séries), perpétua.

encerram impreteri ment o dia l8-02-1977.
A.gradeço.te uma vez mai ••••

2.0 - A 2.a épo ara. os acadêmicos de Adminis-

tração, serão realíz as do !! a 19 de fevereiro, segua- A peuoa' deverá fazer eeta

do horário de -._
,,_ orfição trê. dia••eguido••em

3.0 _ atrículas do 2.0 Grau, Curso Técnico em Se- fazer o pedido. Dentro de três

cretariad até o dia 23-02-1977, impreterivelmente também dia. .erá alcançada a
.. graça,

Para o aiunos de 2.a e 3.a séries.. por maia difícil que .eja.
Publicar a••im que receber a

4.0 _ Início das aulas - dia 1.° de março de 1977, pa- gra�a.
ra-todos 08 cursos.
/ Publicada por ter, recebido

,

«Estudar é a melhor forma de investir»! dU8!,_ graça.. I.M.L.

Pedro A_ Grisa ---'-----

Oração ao Divino
Espírito Santo,

,-------------------------------------,

VAMOS PINTAR O SETE
- Não pinte o diabo mais feio do que ele é.
- Pintaram o sete, a diabrada!
- Hoje vamos pintar os canecos, vocês hão de ver!
Essas e outras expressões populares me vinham a

mente, enquanto arrastava os calcanhares pelas ruas de
. Canoíuhes.

.

.

Ssbem, �ão sei se ê doença de poeta ou mania de
urbanista que nao teve vez de crescer em mim; se desejo
de sentir, o progresso palpitar em todos os recantos da ci
dade em que vivo. Sei lál

Q que sei é que eu ia pelas ruas botando os olhal!
nas casas, nos edifícios, residêncills ou estabelecimentos co

merciais, e:

- Oba, aqui pintaram uma casa. Como ficou boni
tinha! Aqui estão as casas dos TREVISANI na esquina das
ruas Paula Pereira e Barão do Rio Branco. Pintura csprtchada,
destacando todas as linhas arquitetônicas. Essa bem da es

quina deve ser conservada para o patrimônio histórico da
cidade. Aliás, Canoinhas é rica em casas e edifícios de ca

racterísticas «sui gêneriu. O castelinho do terreno da FUN
PLOC, ao lado da nova sede de nossa Fundação já mereceu
uma entusiástica declaração do ex-interventor municipal:

.

- «Vamos fazer do castelinho um museu para C.
ncínhas!» Pensou-se até em conjugar museu e Biblioteca
Pública, mas não passou daí; talvez 'passe nos' próximos
anos. Só par. citar apenas mais um, digno de destaque
também é o edifício onde funciona o IBGE, na Getúlio Ver
gas: Bote 08 olhos por aí e veja quanta beleza «diferente».

- Sabe qual era a minha idéia (que deve ser' 8 de
muita gente), fazer dto Canoinhas uma cidade linda. Se ca

da um começasse � pintar, não os Canecos nem o sete ou os

diabos, mas píntasse 8 SUa residência, o seu estabelecimento
comercial ou bancário, já estaríamos transformando 8 nossa

«city» ou <urbs>, segundo 8 preferência pelo inglês ou pe Io
latim. «CANOINHAS, EU TE QUERO BONITINHA!»

Canoinbas tern tudo para isso: duas praças invejá
veis e bem cuidadas. Edifícios e casas típícos ou <díferen
tes>. Ruas amplas. Multas jardins bem cuidados destacando
belas ou singelas residências. Ruas arborizadas.

- Vamos pintar. O que? O que é seu. Depois irão
alisar algumas ruas, onde buracos flertem em poças d'Água. E:

- «CANOINHAS, EU TE QUERO BONITINHA!»

fUNPLOC AVISA

I'UNGER" resolve 'o seu problema:
Sempre voltado ao ramo da "Construção Civil" é fabricante das

afamada esquadrias "UNGER" em ferro simples e em perfilado.

(Portas simpl trabalhadas, portas de a enrolar, janelas de

portas para indústrias).

Representante em Cano;nhas: Waldemar Knüpp�l
Rua Major Vieira, 360 Fone, 22-0336 Canoinhas - Santa Catarina,

'I----------------------------�----�

UNGEy
/7 .

Rua Desembargado-{ Costa -Carvalho" 41 e 44

DDD 0425 Caixa Postal, 1106 UNIÃO D "VITORIA - Paraná
, ,''-.......,

"25 anos vem pre5tando_se_rv-",-J(�.0_5_'à_s_in_d_ú5_tr_ia_s'_'---'

FrigorífiEo Canoinbas S.I.
- FRICASA
C.G_C.M.r. 83.188_110/0001-56

Sociedade Anonima de Capital Aberío
GEMEC-RCA 220 5-13

EDITAL DE CON OCAÇÃO

Convida os 08 senhores 'onistas' desta Sociedade, para
a Assembléia Ge Ordinária, a realizar-se no próxímo dia vinte
e seis de fevereiro mil nov centos e setenta e sete, às 10.00
horas, em primeira C yocaç "ou às 14.00 horas em segunda
Convocação; caso não hà orum suficiente, em primeira ou em

segunda Convoceção, !l me a será realizada às 16.00 horas, do

:
mesmo dia, com qualquer u era de Acionistas presentes, Da se

de so.cial da empresa, à eni, Senador Ivo de Aquino, 1330,
Canoinhas, Estado de Sa ta' C8t�na; com a seguinte ORDEM
DO DIA: 1) Díscução- e provação lto relatórío da Diretoria, Ba-:
lanço Geral, Demonstra ão da Contà\Lucros e Perdas, bem como

parecer- do Conselho F scal relativo ao exercício encerrado em
trinta e um de outub o d@ mil novecentos e setenta e seis; 2�
Eleição da Diretoria,' do Conselho Fiscal e Fixação de seus Hono-
rários; 3) outros ass ntos de interesse social.

.

AVISO: Comunica os que se encontram a dísposíçâo dos senha
.
res Acionistas, o . documentos a que se refere o artigo 99 do
decreto l<;!i· 2627 de 26/09/40.

Canoínhes, 20 de janeiro de 1977

'FRIGORIFICO CANOINHAS
'.

S/A
ROMANO MASSIGNAN - Diretor Presidente 1

.

Cooperativa Agro-Pecuária de (anoinhas Ltda.

tf"l\ CGCMF N.o 83.192.294/0001.28

� Assembléia Geral Extraordinária

Edital' de Convocação
De acordo com os Estatutos Sociais, ficam eonvocados 08 senho

res As!!ociados da Cooperativa Agropecuária de Canoinhas Ltda. em pleno
geso de seus direitos Associais, para a Assembléia Geral Extraordinária
a realizar-se no dia 12 (doze) de fevereiro de 1977, na sede da' Cooperati
va Agropecuária de Oanoínhas Ltda. sita à Rua João Allage s/no nesta
cidade de Canoínhas (SO). às 8:00 horas' em Prímeíra .convocação, com o
mínimo de 2/3 de seus assocíados: às 9:00 horas em Segunda Convocação.
com minimo da metade e mais um de seus associados; àà 11:00 horas
em Terceira e última Convocação com a presença no mínimo, de 10 (dez)
de seus Associados, no qual havendo número legal. será discutida a
seguinte: '

ORDEM DO DIA

1) - a) Autorizar ti Diretoria da Cooperativa a adquirir uma Unidade Se�
'_ cadora de Cereais de 25T, -Toneladae hora, com OI necessários

acessórios.
Efetuar o Respectivo financiamento junto' aos Órgãos Financeiros
do pais.'

.

2J - Reforma dos Estatutos Sociais.

3) - Assuntos Gerais.

NOTA: Para efeito de cálculo de quorum para instalação da As
sembléia. esta Cooperativa tem (495) associados..

Canolnhas (SC), 02 de fevereiro de 1977

ALFREDO SCULTETUS - pI Presidente 1

Oficina de Baterias
ELIAR

Novall3 e reformadas. êo�lertos em geral.
\""

Rua Marechal Floriano, 377 Fone, 22-0627

Fotocópias?
<' 'do

ALMANAQUE DO PENSAMENTO
seu companheiro para o ano inteiro

adquira-o na Impressora Ouro Verde Ltda.
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Visitanle ilustre naRi�esa
.

Nos dias 3 e -4 do corrente esteve em visita às pro-

P!leda�es da RIGESA., Celulose Papel e Embalagens Ltda.,
de Tres Barras, procedente de Nova Iorque, o senhor KEN
NETH W. TIM���MA�, do Departamento de "Segurança da
Westvaco. A vIsIta prendeu-se ao fato de inspecionar as fá-
bricas da Rigesa no Brasil.

'

--

Acompanhado do Supervisor de Segurança o sr. Ken-
neth percorreu tedas as dependêncías da Fábrrea e Depar
tamento Florestal e mostrou-se impressionado com o traba
lho desenvolvido no setor da segurança.

,

'

Na Casa de Hospedes, reunida a alta cúpula rígesea-
J

na, o visitante que se fez acompanhar de sua esposa foi
homenageado com um jantar.

'

,
�

Retornou aos Estados Unidos 'na manhã do ,dia 5.

Willlj Sadoski - Vice-Prefeitooau« Pazda - Prefeito

aguardamos, com serení
dade o seu veredicto so

bre os resultados da nos
sa admlnistração .

De uma coisa estou se

gu110: Wil1y Sudo�ki e eu

não desperdiçaremos tem
po em ócios e comodida
des pessoais. Serão qua
tro anos de trabalho in"
tenso, ininterrupto. Tu
do faremos para' cortes-'
ponder:à confiança 4a,
queles que nos elegeram �

Esperamos que exista en

tre Governo e povo, mú
tua confiança, contínua
correspondêncía jíe sentí-'
mentos e acima de tudo,
um acordo de vontades,
que propiciem a aproxí
mação cada vez maior
entre ambos para que a

administração ,r e s ulte
acertada e fecunda. '

As palmas, os vivas e

as comemorações .de ho

je, serão o estímulo para
a grande luta' que ser�

�

iniciada amanhã �

O povo tresbarrense po
de estar seguro de' que
Wil1y Sudoski e eu

'

não
deslustraremos as obras ,e
os nomes 'daqueles que
nos antecederam _ nesta
casa, esperando contar,
para isso, com o apoio da
,Egrégia Câmara de Ve
readores do �unicípio,
sentinela avançada da
defesa dos .grandes inte
resses desse mesmo povo.

Haveremos de conduzir
os destinos do Município
de Três Barras sem nos

arredarmos um milímetro
das normas e princípios
palmilhados pelo ilustre
Governador Antonio Car
los' Konder Reis, perse
g.uindo os mesmos propó
sitos do grande Presiden-'
te da República, Ernesto
Geisel.

Ao assumirmos o gover
. no de Três Barras eleva
mos os nossos corações ao

céu, e pedimos a Deus que
nos ampare e ajude no

propósito de trabalho, de

paz, e de justiça, que tra-
\ '

zemos hoje, com a vonta-

de e autorga do 'povo, pa
ra dirigírmos esta terra

querida, que merece de

todos nós o derradeiro de

nosso.sacrifício.

destas minhas palavras, a
manifestação que- fiz logo
após a apuração do plei
to, apelando para a união
e a pacificação de todos.

Necessário se torna re

pito,. que todos os homens
de bem, que todos os

.tresbarrenses que vivem e

amam esta terra, se 'en

tendam melhor, para que
unidos e isentos de pai
xêes subalternas, possam
melhor servir e ajudar no
engrandecimento ainda
maíor deste' pedaço de

.chão, que representa o

nosso querido Municípío .

Ninguém ignora o

quanto de trabalho e de
esforço comum necessita
Três Barras, na solução
dos problemas vitais para
o nosso aperfeiçoamento
cultural e ao mesmo tem
po, para o progresso cres

cente do nosso Município,
na esfera econômico-fi
nanceira. Para resolvê
ias esperamos contar com
a boa vontade de todos e,
até mesmo - porque não
dizê-lo? - com o sacrifí
cio de cada um, na 11e

núncia de interesses pes
soais, em favor do bem
coletivo.

A ação do nosso gover
no se fará sentir, respei
tando-se sempre os direi
tos do cidadão, mas exi
gíndo-se também o cum-"
primento de seus deveres
para com o Município.
No conjunto das nossas

necessidades, estudar-se-
00, primeiro as mais ime
diatas, sem qualquer pre
ferência de ordem afeti
va ou político-partidária.

Inspirados na ciência
da vida prática e homens
formados na grande uni
versidade dessa mesma

vida, envidaremos todos
os nossos esforços para
conduzirmos o Município
de Três Barras no desti
no que lhe está reservado
ajudando na grandeza' d�
Santa Catarina e do Bra
sil.

Para os erros e faltM
_

que haveremos de come

, ter involuntariamente, ou
pelas próprias contingên
cias da natureza humana
- esperamos contar com

a benevolência dos nos

sos concidadãos, como
)

DD. Autoridades Ci

vis, Militares e Eclesiásti
cas; Senhoras e Senhores
_ Povo de Três Barras:

Em obediência à pre
ceito constitucional rece
bemos, neste momento,
das mãos de um represen
tante eleito pela vontade
do povo tresbarrense o

cargo que, por delegação
desse mesmo altivo 'povo,
nos cabe exercer no pe
ríodo que hoje se inicia.

A sucessão dos perío
dos governamentais den
tro de um clima de con

fiança e serenidade, não
passa, nos regimes demo
cráticos, de fatos de roti
na.-

(

Esparsas
o engenheirc dr. .Luiz Fer-'

Dando Fuck aniversaribu- se,
sendo muito' ,cumP,fimentadQ
em sua r�8'idênêi8, \ com ,o gos
toso bate-papo'.

x' ,x X

A nova administração' muni
cipal está, estudando uma subs
tsncial melhoría: na captação
de som ,e i�agem em, nossos

canais de televisãp.
x.. X X

Vem ai o carnaval', com íní
cio

-

no . próximo sábado, com

boa programação na SBO e ter
des dançantes Infantis, no ,Ce
noínhense.

feira última, o 81. Waldemiro
Mei�ter, 'Prefeito Municipal de
Monte Castelo.

x x X

Outro catarinense na presi
dência do Banco do Brasil, sr.

Carlos Ríechbieter, filho de Blu
menau e !�dicado no Paraná.

x X X

'I'her êzio e Fábio empreende
ram a sua primeira viagem sd

'ministrativa, quarta-feira, para
Curitiba.

x X X

Entendimentos estio havendo
entre a Prefeitura e a Caixa
Econômica pata um possível fi
nanciamento para a construção
de uma nova estação rodoviária,
eis. que a atual, particular, deixa
muito a desf-j ar, cem muitos
reciamos a' respeito.

X 'x x

Majs um cirurgião dentista' se
instalando em nossa cidade, dr.
Z�DO Amaral.

x x X

Em nossa cidade, em st.rviç08
na

-

agência local, o sr. Jaime

Stroeli, Inspetor do Baoco de
Brasil.

'

x x x

Também esteve em nossa ci

dade, 4a. feira, o Prefeito de

Pspanduva, sr. NataniE'l Bíbss.

Vimos para estes postos
com os corações lavados
de rancores partidários
ou malquerenças pessoais
e deles esperamos sair
sem levar ressaibo' de con

trariedades e ressenti":
mentos provocados pelos
inevitáveis atritos da vi
da político-administrati
va.

É para meus pais que
neste momento volto o

meu pensamento, agra
decendo-lhes de coração
o me haverem transmiti
do pelo exemplo de uma

vida simples, mas honra

da, cultivada de costumes
e ensinamentos cristãos
a certeza de que não é pe- ,

los títulos nem pelas po
sições, que os homens va

lem, mas pelo trabalho, j
p.ela dignidade pessoal,
pela nobreza das atitudes
e, principalmente pelo
sentimento de solidarie
dade humana.

Os nossos sentimentos,
neste instante de intenso

júbilo, não são os dos
brutais invasores, que
pensando corrigir os er-

'

ros do passado, enterram
o valioso patrimônio. da
obra já realizada e o te
souro, inestimável de res

peito a tradição mas, sim,
os dos humildes obreiros,
que, distinguidos pelo po
vo seu irmão, vêm, cem

os corações abertos, pras
seguir na tarefa do bem
comum ..

X X x

,Unlio Agro-Canoinhas -

UNIAGRO,
é

ums nova firma de

empresártos 8grl�plas da região ,

e que vai construír, 'também
com a participação da Prefeitura,
no bairro industrial, n1.° 2, no

bairro do Campo da Agua Verde,
uma Unidade de Sementes,' num
empreendimento de mais de lilete
mílhõee de cruzeiros.

x x X

O sr, Basilio Humenhuk qUI!
já retomou a Camboriú, fez
antes uma visita .de cortezia no

Gabinete do 'sr, Prefeito e Vice.

x x x

EsteYe em nossa cidade, 4.a

funileiro-Mecânico
Procura--' -

CIPAL DE CA-
\

Funi-
A

ramo.

\

apacidade.Ordeniido de o
I

rdo com a
./

»:
/ "<,

Os candídãtos deverão apresentar-se na

Oficina da "J�.(éfeitura, à Rua Almeíde Cardoso,
em frente'� ao Moinho 'I'okarskí, de segunda a.

sexta-feira, no horário das 07,30 às 11,30 hs, e

das 13,00 às 17;30 hs,

Dessa linha de condu
ta' [ámaís nos afastare
mos valendo coma penhor
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