
frei [Izeário nos escreve
Solicita ass�natur.a do Correio do Norte e faz alguns
comentãríos, EIS a carta, atendida proIitamente:

Comunidade Católica de Piraquara - Pr.
Rubens Ribeiro da Silva
"Correio' do Norte"
Canoinhas - SC

Prezado Senhor Rubens:
Se não me trai muito a memória, nós devemos conhe

cer-nos dos tempos de há quase 20 anos atrás, ai mesmo.
Por um acaso feliz, aqui em Curitiba, veio-ine às mãos

o n." 1401 do n�sso glorioso. E li que recebeu até cartão da
'

BI�, .o�tra, gloriosa, e eu pensando que a tinham enterrado
defImtIv�mente, �em saber realmente, agora, como é que
conseguiu sobreviver, e em que condições.

_

Aliás, �m �9 de. dezembro 'último, aí estive, para o
sermao da pru:�eIra II:llssa, de um dos meus ex-bíquíanos, o
Anacleto Gapskí. A missa foi numa capelinha fora do centro
e mesmo assim cumprimentei lá umas velhas amizades, total�
mente surpresas com o meu ressurgimento sem aviso prévio.

E relanceando os olhos pelo "Correio do Norte" vi
como em Canoinhas está sobrando gente do meu temp� e
"de vísu' descobri como nossa cidadezinha cresceu e fi�ou
bonitinha. Parabéns, "ó Princesa gentil do Planalto"!

Mas, Rubens, mande-me, por favor, o nosso jornal, e
mande-me a nota da assinatura, para que eu dê minha con

"tribuição para o progresso cultural da terra, uma das minhas
velhas preocupações, às vezes amargas, às vezes gostosas,
ai em Oanoínhas; '

E o abração do
,

,

frei ELZEÁRIO SCHMITT otm
Vigário de Píraquara

\

Therézio e Odilon
em S.Mateus doSul

o Prefeito Theréz�g Netto de Canoinhas ,e Odílon
Pazda, do visinho município de Três Barras, estiveram

quarta-feira última em São Mateus do Sul, onde junta
mente com o Prefeito local e engenheiro do D.E.E.R. do

Paraná, participaram de importante reunião, visando um

cuidado especial com a estrada que nos liga com aquela
cidade, objetivando um tráfego normal com qualquer tempo.
Nesse sentido ó D.E.E.R. do Paraná, com pequena ajuda
das Prefeituras de São Mateus, Três Barras e Canoinhas,
iniciará prontamente um serviço de completa melhoria no

trecho, participando as aludidas Prefeituras apenas com

uma tombeira e alguns operários.
A medida, oportuna, objetiva garantir o 'nosso trá

fego, via Curitiba, o roais intenso, desde que a estrada

para Mafra, agora com os serviços de asfaltamento, com

pequenas chuvas já está criando sérios problemas a todos

que por ali transitam.

Mais uma indústria. do

Grupo IISCHADECKII
A conhecida firma Comércio e Indústria "Schadeck"

Ltda., com sede em Papanduva e filiais em nossa cidade,
Mafr�, Curitiba e outras praças, inaugura hoje em Almi�ante
'I'amandaré-Pr., na rodovia dos Minérios, uma das maiores

'indústrias de calcário da região.
Com modernas instalações, tem condições de en

trega a granel e embalagem plástica valvulada, .com gra�
des facilidades também de embarque do produto, por VIa

férrea ou rodoviária.
\

Os nossos cumprimentos' ao aludido grupo, na

pessoa do sr. Jacob Schadeck, seu iniciador.

a ca �a..

FDDda�ão das Escolas do. Planalto
Norte Catarinense - F U N P L O C ..
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Relatório Geral �a Gestão 1�13 -1�16
Direcão
Geral'
da
fONPLOC:
Presidente _ Dr. Luiz Fernando

Freitas
Secretário EXecutivo '_ Jair Côrte

Tesoureiro _ Edgard Aleixo Mayer

Prezados Senhores:

_

A gestão chega ao ápice. É de obriga-
çao rememorarmos os eventos que a caracteri
zaram, para darmos conta ao público de nossos
atos. I

Em seu alvorecer, procuramos, antes
que outra causa, a, redução do regime diretivo
da F1JNPLOC, a sua verdadeira expressão es
tatutária. Mais precisamente, tomamos a ini
ciativa do funcionamento do Conselho Diretor
.da Instituição. órgão a que está afeta, esta
'tutaríamente, a função de traçar as linhas
mestras do trabalho administrativo que aqui
se desenvolve, e ao qual compete deliberar,
determinando as medidas necessárias ao equa
cionamento das questões surgentes, encami
nhando assim a sua natural solução.

Acreditamos haver críadoa tradição do

respet�tto às funções destEJ órgão que, mantida,
cons 1 uír-se-á em salutar componente do
êxito de qualquer admihistração futura.

O pleno funcionamento do Conselho Di
retor, somado, agora, ao trabalho indepen
dente e harmônico em nível de Direção, foram
os fatores que contribuíram para a realização
de um período administrativo isento, alheio à
injunções personalístas, e que, até certo pon
to, na medida das condições financeiras dis
poníveis, revelou-se satisfatoriamente, profí
cuo.

Trabalhamos dentro do sistema orça
mentário," aperfeiçoando-o cada ano mais, co
mo está sempre a 'exigir o estatuto, e presta
mos contas anuais da atividade financeira de
senvolvida. Ainda no campo financeiro conta
.mos com o sistema contábil todo implantado,
pedra angular de toda e qualquer organização.

Organizamos nossos arquivos, cadas
tramos nossos bens, para que pudêssemos sa

ber do patrimônio da entidade, e tornarmos de
finitivamente registrado.

Dotamos o setor burocrático dos equi
pamentos indispensáveis ao seu funcionamen
to, modernizando o maquinário,' adquirindo
telefone, um veículo, inclusive, para a presta
ção de serviços gerais, notadamente para

I,
transporte e comodidade dos professores que,
de outras cidades, aqui vêm proporcionar sua
contribuição.

Promovemos a integral remodelação das
instalações do edifício onde nos encontramos.

Elaboramos o !Processo para a instala
ção do Curso de Ciências Econômicas, o .qual
se acha em mão do Relator, junto ao Cdnse
lho Estadual de Educaç:ão. E[áboramos, tam
bém, o Processo para instalação da Faculdade
de Educaçãe de Canoinhas, o qual se acha em

deligência.

Afirmamos aqui que organizamos e

criamos o Processo que deu origem à Faculda
de de Ciências Adminstrativas de Canoinhas,
com a qual funciona o Curso de Administra
ção de Empresas; e temos a honra e a satisfa
ção de mencionar que já formamos a 1. a tur
ma.

Criamos também os Cursos de 2. <> Grau,
para nossa Fundação, Técnico em Secretaria
do e Assistente em Administração.

Adquirimos uma área de 6.275 m2, com
a ajuda financeira da Prefeitura Municipal de
Canoinhas, localizada à Rua Roberto Elke, de
situação privilegiada, cuja destinação desta,
ca-se à construção do "CAMPUS UNIVERSI
TARIO" já em adiantado estado de constru
ção.

O referido CAMPUS ou sede física da
Fundação está sendo construído, graças a

uma verba especial conseguida pelo Governo
de Antonio 'Carlos Konder Reis junto à Caixa
Econômica Federal, através do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social - FAS - repassada
à FUNPLOC pela Secretaria de Estado da Edu
cação _ SEE - mediante' encaminhamento
de processo e respectivo projeto de constru
ção por parte de nossa Fundação. A sede física
da FUNPLOC está sendo construída em três
bíocos de alvenaria, num total de 1.970 m2 de
área coberta, incluindo as .seguíntes dependên
cias: Anfiteatro, Secretaria, salas de Direção,
Tesouraria, !Professores, Departamentos, e Di
retório Acadêmico, 10 Salas de Aula, Cantina,
Biblioteca, Sanitários e Areas de Circulação.

Montamos, nesse .período, a Biblioteca
Modesto Zi8.niolo, que conta hoje com total de
1.927 volumes, relativos ao Curso de Admi

nistração de Empresas; contamos ainda com a

Biblioteca Central da FUNPLOC com um to
tal de 8.732 volumes.

As realizações aqui apontadas, foram obra
que se deve creditar a todo um trabalho de con
graçamento de esforços da parte de inúmeras
personagens, somando-se à anônima contribui
çãb dos Conselheiros da Fundação, dos meus

(continua ,na quarta página)

..
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CORREIO DO NORTE

eooperativa Agro-Pecuária
de Canoinhas Ltda.
CGCMF n.O 83.192294/0001..,28

Assembléia Geral. Ordinária
.

Edital de Oonvocacão
De acordo com OS-> Estatutos Sociais, fic8ml�onvocados os

Senhores Associados da Cooperativa Agro-Pecuária de Canoinhaa
Ltds., em pleno goso de seus �ireitos AS80chü�/ para a Assem
bléia Geral Ordinária a ser reaU ada no dia 19 �I!zenove) de março
de 1977, no Auditório do Grupo scolar João osé de Souza Cabral,
sito à Rua Barão do Rio Brane , nesta ci ade de Canoinhas-SC,
às 8:00 horas em PRIMEIRA C NVOC AO com o mínimo de
2/3 de seus Associados, às. 9:00 .horss em SEGUNDA CONVO
CAÇA0 com o mínimo da meta "e ais um rje seus Associados,
às 10:00 horas em TERCEIRA E

,
IMA CONVOCAÇAIJ, com

a presença de no minimo ,10 (dez) ,de seus Associados, no qual
havendo número legal será discu a seguinte:

Balanço Geral e

2) w Parecer do. Conselho Fiscal e Relat io da Diretoria.

3� - Eleição da nova, D,Jietoria .

e Conselho íscal,

4) - Assuntos Gerais)
;f"

NOTA: Para Jefeitó de cálculo do quorum ra instalação dr.

AS8em�léia esta Cooperativa tem (241). ócios.

Canor'nhas:SC, 17 de janeiro de 1977' ,

Luiz Fernando Freitas" Presidente
'�

Liga Esportiva Cenoinhense
Edital de Convocação
O Presidente dà 'Liga' Esportiva Canoinhense, sr. 'Orestes

Golanoski, no uso das atribuições que lhe são conferrdas pelo
estatuto em vigor

RESOLVE:

Convocar os clubes fili�dos a esta Liga, com alvará eterri
caráter extraordinário, para

.

'.

.

..
ORDEM DO DIA:

'

.

..' ,

1.0 - Eleição pera Presidente e Vice-Presidente da L,E.C.
2.° - Dia Q6/03/77 na sede da LEC sito à Rua Felipe Sch

midt 47, às· 10:00 horas.

NOTA: As chapas dos candidatos 8 Presidente' da
� LEC

deverão ser apresentadas ao Secretárió da LEC até às 9:00 horas
do mesmo dia.

<'

Canoinhas-SC, 18 de' fevereiro de' 191'7
ORESTES GOLANOSKI - Presidente da LEC 1

·IAS XEftOX

IIUNGER'1 resolve o seu

Para melhor servir os s

uma completa seção

1

de
unicipal
anoinhas

Dr. Ben dito Therêzío de
Carvalho dto, Pr.�feito Muni
cipal de Ce oinhsi, .Estado de
Santo Cata ína, �no uso de suse

atribuições togais: resolve:

CONCED R LICENÇA EM'
PRORROG çÃO DÊ ACORDO�
COM OS A TICOS 125, 131 é
134 DA LEI .°1.149 de 25/04/74.
A ERNA EITZEL MACHA

DO, prcfessso a munícipal.. Pa
drão P.E.l.Ol, or mais 20 (vinte)
dias, a parti de 03/02/77 a

22/02/77, con rme laudo mê
dico, que aeom anhou o reque
rimento protoc lado sob n.? 226
de 17/02/77.

.

A MARCOL A NEVES 'DE
BARROS MAC EL, professora

, muntcípsh, Padr o P.E.l.Ol, por
mais 60 (sàtlsent ) dias, !l partir
de 31/01/77's 31/ 3/77, conforme
laudo médíca, q e" acompanhou
o reguerimento rotocolado sob
n.? 227 de 17/02 77.

;-- ',,>Gabinete do P efeito Munici

'pal de Canoinhe ,em 18/02/77.
BenedUo Th. de Cátvalho, leUo

, .

Prefeito uníéípal
�Esta Portarta foi registrada

e publicada no Departamento
,Administrativo, a data supra.

lábio lIab r Fock
Více-Prefeít Municipal

46/77.,Portaria--

.'

Dr. BENEDIT THEREZIO
DE CARVALHO NETTO, Pre
feito Municipal e Çànotnhas,
Estado de -Santa Catarine, no

U80 de SU8S atrib tcõ-s legais,
.

resolve:
. ,-

NOMEAR

MARIA GER RUDES H.

GONZAGA, pera o cargo em

Comissão de Ch fe do Setor
EnsinoPrtmário, P deão P.C.2.07,
a pattir de 01/02/ 7.

Gabinete do Pr feito Munici

pal de Csnoínhes, em 23/02/77.
/

Benedito Th.· de C rvalho Netto
Prefeito Mu icipal

Esta Portaria foi registrads e

publicada no Depa tameno Ad·

ministrativo, na da 8 supra.
,

Fábio labor :rock
Vice-Prefeito unicipal

problema:
distintos clientes, comunica que já tem'

vidros, a praças diretos da fábrica.

Para os próximos meses nçará : mais

pertae, janela

UNGER&
Rua Desembargador Costa
DDD 0425 Caixa Po

"UNGER",
'.

LTDA.
41 e 44 -- Fones: 23-1770 e 23-2014

UNIÃO, VITÓRIA - Paraná

1/25 '

anos prestando�se_rv_i(_.__.0_5_à_s_in_d_ús_tf---,-il_S'_'--,I
Representante em Canoinhas: Waldemar �nUppel

\tW'44MfMH&' _ i.

_; ,

Fone, 22-0336 (- Canoínhas - Santa Catarina

g; 'MM \4M14. Q ; e."
Rua Major Vieira, 360

05.05.1977

Esquadrias.Santa Cru,S/A.
CGCMF 83188789/0001- "

,
i

CON,VOCAÇAO

ASSEMBLÉIA GgRAL OR, INARIA <

, '

Ficam convocados os Se ores,' Acionistas
desta Sociedade para a ASsembl', � Ger��l Ordinária
à realizar-se às 14 horas do dia 1, de março de 1977,
em sua sede social sita à rua "xpedictonários, s/n
Bairro Campo d'Água Verde, esta cidade, com a

seguinte í
� 1

O.RDEM D DIA

i.(I _ Exame, diS�ussão eci/liberação sobre o Ba�
lanço Geral, Helatór� da Diretoria, conta

de Lucros e Perdas Parecer do Conselho
Fiscal. referentes ao

.

xercício encerrado em

31 de dezembro de l' 76.
-

2 .

(I
- Eleição dos membr s do Conselho Fiscal e

fixação de sua rem:
. eração.

.

3. o_"::;'·Outros assuntos d interesse da sociedade.

Acham-se à diSPOS; ão dos Senhores Acíonís

tac, na 'sede social, os dQ umentos de que trata o

art. 99 do Decreto-Lei n l 2.627 de 26/0.9/40. e art.
133 da Lei n �

° 6.404 de .' 5 de dezembro de 1976.
, I'.

Canoinhas ('SC),
J 14 de fevereiro de 1977.

\
\

JULJUSZ; ARGOWSKI
Diretor Superíntend ente CPF .019.36.0.9-37

i "

Esqua.dri'B.S S,!' nla ,Cruz S/A.
CGCMF � /188789;0'001-83
CON

ASSEMBLÉ,IA GE EXTRAORDINARIA
;

Ficam convocas 'os os Senhores Acionistas
desta sociedade nara a: ssembléia Geral Extraordi
nái �a � realizar-se às 1 6 horas do dia 17 de março
de 1977, em sua sede s: cial sita à rua Expedicioná
rios, s /n - Bairro Ca' po d'Agua Verde, nesta ci-
dade, com a seguínte '.'

�.

.' ,

'no DIAORDE
,

1. o - Alimento do.cai :·tal social de Cr$ .

4.200.000,.00 P .
a Cr$ 6.3.00.00.0,.0.0 com a

incorporação d ", reservas, correção e lucros,
de acordo com 'parecer do Conselho Fiscal.

\

2. ° - Alteração dos es atutos sociais em seu arti
go 5. 0, capítulo a.

3.° - Outros assuntos 'e interesse da sociedade.

Canoinhas (SC), de fevereiro de 1977.

Jl:LJUSZ ARGOWSKI
Diretor Superínten ente CPF .019.36.0.937

elhos de SomAp
Philips � Taferka

;.�.�.:...------

rttta
Rua Vidal 184
Rua Paula ,48

._, ,

Draí Zoé Wálkyria Natividade Seleme
Cirurgiã Dentista
e II 0055891S9/DIEP

Clínica dentáría de senhoras e.crianças.
Especializaçao em Odontopediatria.

Hora marcada
Prap, La... Müller, 40940 - Fone, 22-04.61

(
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PreFeit' ra
de

Municipal
(anoinhas

47/77
Dr. Benedito T eréiio de Carvalho Netto Pr feito'Muni-,

cipal de Canoinhss, Est do de SInta Catarina, n� so de] suas
atribuições e observan o disposto nos artigos' L0 e Lei
Municipel n.o 1052 de 6/03/73, resolve:

NOMEAR

A COMISSÃO MUNICI AL DE ESPORTES BIENIO

'17/78, assim eoostltuída

Presidente: - Eloi Bona
}.O Vice Presidente - R ni Scarando
2.° Vice Presidente - N no Duarte
"'0 Tesou,reiro - Elizio lexsndre de
2.° Tesoureiro - Luiz Fr itas
r,o Secretário - Irineu oDzag.
2.° Secretário - JU8sara Goya
'Assessor Jurídico - Dr. aulo Carvalho
Assessor Médi�o - Hélio H. de Mirand

Departamento de Obras Estevão Fu

Despartamento Esportivo - Rjcardo P reira Martins

Divulgação - Soeh B. B na

Conselho Filcal - Guilhe me Prust

Conselho Fiscal - Cleme tino E. Pi czarcka
Conselho Fiscal - Henriq e Krzeai ki

Suplentes, - Hugo A. Pei oto

Suplentes - Niceto Fuck

Suplentes - Cezar Fedalt
"

Gabinete do Pref ito Mu icipal de C8noinhas, em 28/02/77.

Z10 DE CARVALHO NETTO

Esta Portaria, foi egi rada e publicada no Departamento
Administrativo, na data s pr: .

Municipal

ria n.o 48/77
Dr. Benedito T er zio de Carvalho Netto, Prefeit� Muni:"

cípal de Canoinhas, Es ado de Santa Catarina, no uso de suas

atribuições legail, res lve:

Municipal

Esta
Adminiatrati

ortaria foi re istrada e publleada no Departamento
o, na data su ra.

NABOR FUCK

n.O 49/77
Dr. Benedito Theré o de ,Carvalho Netto, Prefeito Muni

cipa de Canoinhas, Estado e Santa Catarina, no uso de suu

atri uições legais,

Designar a� pessoas abaixo para constituirem a ComiliSAo

unicipIl do Mobral de CIl oinh8l:

residlmte - Milton ,--Torme o

ecretário Executivo - José Francisco Centena Carvalh�
E�carregado de Assuntos F óànctliros - Alzir.inha Correia

.

Encarregado da Area de M bilizac;Ao - Ogenlra Detro dos ReiS

Encarregado da Supervisão unicipal - Ama.deus �osé dos Santo!
Encarregado do Posto Cult ral - RoseU Maria Malners .

Encarregado da Area de A oio e Encarregado da Area Pedag6-,

gic. - Amadeus José dos S nto!.

Gibine)te do Prefeit MuniçipII de Canoinhas, em }.0/03/77.

BENEDITO THERÉ 10 DE CARVALHO NETTO,
Pre eito Municipal

Esta Portaria foi re istrada' e publicada no Departamento
Administrativo, na data su ra.

'FABIO NABOR FUCK

Vice-P efeito Municipal,

Aniversariantes da semana

Dia 05 - a srta. Denise E
lizabetk Burgardt; os jovens
,Carlos Alberto Mayer e

Haroldo José Wendt; o me

nino Paulo Eduardo f.o do
sr. Alcides Pires.
Di" 06 - a sra. Verônica esp..

do sr. Antonio Tokarski; os
srs. José ar,,! e Sérgio Treui
sani; o jovem Orlando Roesler.
Dia O, - os jdvens Wander

ley de Oliveira Godoy e 'Irineu
Senczuck.
Dia 08 - a sra. Lurdes esp.

do sr. Walmor furtado; o sr.
Adauto Allage.
Dia 09 - o sr. dr. 'Orty

J�1agalhães· Machado, res. no

Rio de Janeiro-Gli; a srts.,
Hildegard Thiem.
Dias 10 • a sra. Ursula

esp, dó sr. Arno C. Hottmsnn;
a srt«. Márlene Prust.
.Dia 11 - a sra. Emma esp.

do sr. Guilherme J. A, de

Souza; a srta, Eugênia Pe
trintchuk. Nossos parabéns.

ORAÇÃO AO DIVINO
EspiRITO SANTO

S.pÍrito SaDto, Tu que me

elelarece. em tudo, que ilumi
Da todo. OI é.minho. para que
eu atíDja meu ideal, Tu que
me dá. o Uom DiviDO de

perdoar e elqueaer o mau que
me fazem; que em todo. o.
iDltaDte. de miDha .ida edá.
comigo, quero ,Deate curto
diálogo egradeeer-te por tudo
e eonfir,:nar uma vez mail que
Dão quero leparar.me de T�.
Por maior que .eja a ilulão

material, Dão lerá o mínfmo
da vODtade que liDtO, de um

dia e.tar cODtigo e todo. o.

meu. irmãos, Da glória
perpétua.
Agradeço·te uma .ez mai••••

A pelloa deyerá fazer eata
oraçio trê. dia. leguido. .em
fazer o pedido. DeDtro de bê.
dia. .erá alcaDçada a graçá,
por mail difícil que .eja.
Publicar a••im qu, receber a

graça.
Publícade por ter recebido

uma graça. l.V.S.

Registro /'(ivil - 'EDilAIS
JACIRA EMILlA PAUL COR·
RÊA. Oficial do Reglstre Civil
do Distrito de Pinhelrol,: Comarca
de Canoinhal, Elt, 'do de Santa
Catarina, faz' lab r que pretea-
deDl caiar: I

«FELIPE GO iTAREK:. CODl

«NATALIA BR GER:.. ele natu�
ral de Timbozin 'o. deite diltrito,
nalcido eDl 16 d ianeiro de 1940,

agric.ultor, .olteir�, dOmiciliado em

Barra Mania, drlte diltrito, filho
de Miguel Gon :.re.k e de Catari.
Da Lil Gontare' i ela natural de

Agua do Paçú i Peraná, nalcida
eDl 26 de outu 'ro de 1952, do
lar. lolteira, d miciliads em Bar
ril Mania, dei e diltrito, filha de
JOlé Bruger e'lde Beroardina Ge-
linlki ,Brllger.,'

'

,

«CASTULI O ALVES DOS
. SANTOS:. ;om cJUVELINA
KOTKOSK-b r ele natoral de Ser
ra dOI, Barge • deite diítrito; nal·
cido em 20 I' Doyembro de 1938,
aolt!3iro, domi iliodo em Taquari.
zal. deite di, ito. filho de 'Joa
quim Alves d '. Santol e de A·
mélia da Sir II; 'ela natural de

Taquarizal. d te distrito, nalcida
em 13 de iul de 1936, do lar,
lolteira. domi liaela em Taqoari.
zal, filha de raneilco Kotko.�i
e de Anlltaci Kotkolki, ambol
falecido.. I
SI! alguém I louber de algum

impediment�, pooha-o na forma
da' lei. '

Pinheiro.; 24 de fevereiro de 1977

SlLVETE' DAR€I PAUL
Escrevente JuralD�Dtada

ACONTECENDO •.•••

Responsabilidade J_ M_ M. e C.

Fotocopias? ",

receber a mais

Automática que

tira fotoé6pias simplea e-qualquer
doc ento em diversos tamanhos.

Em apenas 5 segundos.

Março
Mês das aulas
Mls da juventude
Milhões de jovens alegres,

pa,ssam a destilar
'

pelas
calçadas com sua bolsa de
livros.'

'

É a juventude em busca de
seus próprios caminhos.

É a juventude cultivando
desde já os talentos que Deus
lhes deu.

'

,

É a, inteliglncia em desa
brochamento.
E o mom�nto �m qu� o

mundo é descoberto pela pri
meira oer na histôri« de ca

da jovem através da janela
do seu Coração.
Coração, janela da vida

Inteligência, janela da cul
tura.

Que Deus abençoe os jo
vens, porque enquanto exis
tirem, a vida será florida, co
lorida e cheia de renovadas
esperanças. 'c

Esperanças de um mundo
melhor...

* E finalmente as aulas
chegaram para acabar

com a folga dos jovens csnoi
nhenses.
Ê uma pena pois com' as

terus todos permaneciam aqui.
* O carnaval terminou dei

xando a todos restinhos
'de alegria das quatro noites
de fulia. Muito animado tam
bém esteve o carnaval aqui
onde todos divertiram-se bas
tante nos salões do Operario.
* liamos todos passar uma

'noite agradável hoje n.

beatinha do Clube.

* Hoje. Eliane, Carvalho
está comemorando seus

15 anos. Muitos amigos irão
até sua resiâéneia para cum

primentá-la. Felicidades.
* Cett« Rosilane no dia 1.°

próximo passado festejou
mais um aniversário.

* Luz Marina, Regina.,So.
raia e Rasângelà são ai.

gumas das meninas que re»

tornaram a esta cidade nesta
semana, exibindo seu bron»

Canoinbas

zeado.

* Adriana Mayer voltou
bem moreninha da prai., tra
zendo (muito bronzeado) ,/,ui
tas novidades a todos e dei
xando muito feliz seus amigos
que já estavam com saudaaes.

* Lêtia de Caroaltu: estâ
'muito apaixonada por um

moreninho muito foto.
. Abril os olhos Beto (Shim.)
pois é você esta- paixão.
* Quem está faztndo muita

falta para todos nós é o

bonito Junior Friedrich.
'

* Cessimiro Motta prepa.
rondo-se para curtir as

aulas em Curitib«. Quem está,
muito triste com uso é a

Rosângela Gonçalves.
* Também Guilherme Roe

der d�verá deixar-nos para
entrentar os estados.
.. Zico e Marild, parzinho

inseparável nos aconteci
mentes da, City. Continuem
pois vocês fazem um par
muito foto.
-te Ana Zatar e NiUOn o

mais novo parsinh« que
surgiu com muito amor entre
os dois.

* A simpática Rosângela
Pazâa pontifica muito

onde Se encontra. Muito bo
,

nita, alegra a todos oS seus,

amigos que a rodeiam.

* Esbanjando,muito'char-
me e simpatia a bonita

Nilda Budant (Doca) tem

conquistado muitos, corações.
* Sábado p, p. realizou-se

no pátio do Colégio Sa
grado Coração de [esus o

trote dos calouros da Fuwploc,
onde no meio de brincadeiras
saudáveis todos divertiram-se
muito.

* Já �stá em nossa cidade
,

o substituto do promotor
público dr. Enéss Athllnázio
que trensteriu sua residência.
para Rio do Sul.

* Eu estava triste por não
ter sapatos para usa",

quando olhei para traz vi
alguém que não tinha, pés.

Tchau.

de OntelIl
,

,

'Saudação ao povo de Canoinhas
Ao deixar esta cidad(: hospi

taleira e esta gente boa, de cuja
alma lidalIÍente cristA e brasi
leira conheci através do púlpi
to da Igreja Matriz, do micro
fone da Rádio Canoinhas e

.

do
contacto com familias, faço o

cCorreio do Norte� gentilmente
portador de minha encantada
gratidão.
Chovam a& bençãos de Deus

e de Noua Senhora das Graça&
, sobre estE.' rincão bendito da

nOS.S8 terra catlllrinense, benefi
ciando, largamente, esta cidadl'
risonha e sua operosa gente,
tão lhana e tão amiga! Guarde-a
sempre o Senhor na prosperi
dade do seU trabalho e na paz
de suas· famUias!

Frei Elzeério Schmitt, OFM.

NOTA DA REO.AÇÃO: - A pre
sente !audaçãô deveria ter sido

publicada já há duas ou três se

manas, E.'ntretanto, esta folha
não circulou por razões já do
conbecimento público. Publica
mo-la hoje fazendo chegar ao

Revdo. Frei Elzeérie Schmitt 8S'
nO$8S desculp�s.
(Correio do Norte, 6jjulhOj1950)

Documento extraviado
C,LAUDIO VIEIRA DE LIMA,

declara para 0& devidos fins

que extraviou sua Caderneta
de Poupança da _ Caixa ECClnô,,:
mica Federal AgênCia de Ca�
noinhas n.o 4675-8.

A mesma fica riem efeito por
ter sido re�ueridQ a, 2,a vi•.
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Relatório
-

(conclusão da primeira página)
queridos' alunos, dos funcionários e dos professo
res, que sempre souberam, por meio do estudo e da
análise das proposições, da sugestão e( do debate.
proporcionar as soluções mais equilibradas na con

dução dos interesses e objetivos preceituados.

Outrossim, devo agradecer, de público, a real
. çar de modo todo especial a presença singular de
figuras como Edgard Aleixo Mayer e Jair Côrte, os
quais junto com essa Presidência, revelaram-se in
cansáveis no trabalho de tornar a nossa Fundação'
na realidade que hojeé ,

. , ,

A essa plêiade de pessoas deve este Estabe
lecimento de Ensino,.. o" seu desenvolvimento e atual

. prestígio aqui, ou além de Canoínhas ,

Contudo, fato houve, no final desse período,
que distorcem a plena harmonia que sempre nor-·

teou nossa Administração; mas que - entendemos
- sejam acontecimentos isolados que não trarão
maiores problemas para a Fundação. Por quanto
as pessoas envolvidas, talvez por desconhecimento
da realidade administrativo-universitária - dado
a sua pouca vivência na Comunidade - não tinham
conhecimento real do processo Administrativo em
andamento. ,E esperamos que se conscientizem dá
necessidade de sempre pormos a Fundação à frente
de tudo, pois ela é o marco principal de nossa pas
sagem na criação, na implantação e no funciona
mento dos Cursos ora existentes, bem como dos que
'hão de vir. .

Hoje, ao término de meu mandato, posso
apresentar à FUNPLOC totalmente estruturada,
organizada e preparada para ser conduzida mais se

gura e eficientemente na direção dos fins para que
foi instituída: proporcionar um /bom nível de ensi
no, que dê lú-;gar ao ensino sério, à pesquisa respon
sável, à díscussãe dos problemas que nos interes
sam, tudo de forma impessoal e científica pois acre

dito que a FUNPLOC deve ser-uma fonte transmis
sora da cultura. As riquezas acumuladas pelo ho-'
mem em sua trajetória, histórica devem ser coleta
das, conservadas e transmitidas pela FUNPLOC
criando-se um elo histórico de transmissão de cul
tura humanade geração para geração.'

"

A FUNPLOC deve acrescentar aos conhecí
mentes do passado as descobertas do presente, de
senvolvendo o espírito de integração entre o passa
do e o presente. A FUNPLOC deve servir a comuni
dade em que está inserida, nessa perspectiva, é fun
damental que o universitário ao passar pela Facul
dade tenha uma educação que o prepare plenamen
te para seus encargos de cidadão comprometido
com o desenvolvimento de sua Região e do Estado.

I .

Para, darmos conhecimento do que já possui
a nossa Casa de Ensino Superior, relacionamos que

adquirimos\nesse período, bem como os balanços fi-
nanceiros e patrimoniais. .

.

I
I.

I
f

BENS MóVEIS
I

1 - Díreção:
03 escrivaninhas c/
03 cadeiras estofatas
01 sofá
01 balcão
01 mesa de reuniões c/
06 cadeiras estofadas

2 - Secretaria '!

03 balcões
02 escrivaninhas c/
02 cadeiras estofadas
01 máquina de escrever Olivetti c/
01 mesinha
Ol máquina de escrever Remington c/
01 mesinha
01 sofá 'parapúblico
01 telefone
01 relógio de parede
03 arquivos de aço
01 mimiógrafo Gestetner (à Tinta)
01 arquivo Kardex
01 arquivo de aço para fichas

3 - Tesouraria:

01 escrivaninha c/
01 cadeira estofada
-Ol máquina de somar elétrica

Geral Gestãoda
4 - Bibliotecas:

A) BIBLIOTECA MODESTO ZANIOLO:

,01 escrivaninha c/
01 cadeira estofada

cadeiras universitárias
03 estantes para livros
01 arquivo de aço para fichas
:01 arquivo de fórmica para fichas

1.927 volumes

B) BIBLIOTECA CENTRAL:
8.732 volumes e demais equipamentos

5 - Equipamentos para Salas de Aula:
180 carteiras Cimo
30.0. cadeiras universitárias
.02 quadros de. giz.

01 retroprojetor
01 extintor de espuma
11 salas com iluminação fluorescente

'6 - Outros:
� .02 quadros para Editais \

001 mesa de reuniões c/
06 cadeiras estofadas de braços (DASCCa)
02 arquivos de aço do (DASGCa)

Cantina equipada (DASCCa)
01 carro Volkswagen, ano 1976

BENS IMúVEIS c
'

1 - Terrenos:
� 01 terreno c/e. 275 m2 situado à Rua Roberto

,

Elke "

.

01 terreno c/24. 200 m2 situado à Rua s/nome '

no Campo da Agua Verde

2 - Construções:
Dl construção a ser reformada (Castelínho)
01 sede física da FUNP'LOC em fase de cons

,

trução
3 :- Ações:

55.000 ações o-s 55.000,.00. do Frigorífico
Ganoinhas S/A

QUADROS GERAIS DOS:

1 - Corpo Docente e Discente:

A) Curso deAdministraçãodeEmpresas:
1973: /.Professores Q7

Alunos 60
1974: Professores 12

Alunos' 107
1975: Professores 15

Alunos 162
1976: Professores 18

Alunos 197
1977: Professores 21

Alunos 210

B) . Curso Técnico em Secretariado
Grau) :

1975: Professores 08
Alunos 60

1976: Professores 1'5
Alunos 109

1977: Professores 20
'Alunos 17.0

2 - Corpo Administrativo:
1973: !Presidente e Diretor

e Secretário Executivo
\1974: Tesoureiro

Secretário da Faculdade
Servente
Motorista

1975: Idem mais:
Coordenador de Ênsino e

Bíblíotecáría
1976: Idem a 19715 mais

Auxiliar de Biblioteca
Auxiliar de Secretaria

.

Auxiliar de Tesouraria.

PROCESSO DE RECONHECIMENTO

Finalmente, queremos albardar um assunto

que tratamos com muito carinho e atenção, qual.
seja o processo de Reconhecimento de nossa Fa
culdade de Ciências Administrativas de Canoinhas,
Curso de Administração de Empresas.

Durante o ano d 1975, iniciamos os traba
lhos específicos relacionados. com a montagem do
Processo. Em 1976, esses trabalhos foram levados

1973 1976-

:3. termo tendo o Processo encaminhado a Brasília,
j�to a� E:grégio Conselho Federal de Educação se

constituido de seis volumes de anexos e seis vias de

um volume de formulários, perfazendo um total de

aproximadamente 2.500 folhas.

Mas, desde o início, a direção da FUNPLOC,
se esforçou em manter professores devidamente

qualificados e dentro do mais alto nível de espe

cialização e desenvolver uma atividade didático

pedagógica e administrativa que correspondesse às

exigências legais. Assim é que em data de 02.09.76,
protocolamos nosso Processo de Reconhecimento

naquele Conselho Superior, sob o número 3.909.

Em 1. o de outubro p.p. aqui esteve a Comissão Ve

rificadora designada p.ela Presidência do Conselho

Federal de Educação, a fim de verificar, in loco, as
condições de funcionamento e a organização ad

ministrativa e didática da Fundação e do curso

,que pretendemos reconhecer.
"

Ap.ós 'os exames e verificações levadas a efei-
�

to por aquela comissão, em seu relatório, opinou
que a nossa Faculdade encontra-se em condições,
de ser reconhecida, por quanto o que aqui foi visto
está plenamente dentro das normas traçadas pela
legislação de Ensino Superior em vigor.

Depois de 'ter passado pelas comissões com

petentes daquele Conselho foi designado o Relator
do 'Processo, na pessoa do" Professor Egas Muniz,
estando o nosso Processo de Reconhecimento em ta
se" de ser relatado em plenário, o que aguardamos
para muito breve.

.

2.° GRAU ,EM MAJOR VIEIRA

Querems ainda destacar uma iniciativa que
consideramos de grande significado para o futuro
desenvolvimento da nossa Fundação, qual seja o da

criação do Colégio "Major Vieira", em Major Vieira
SC, o que se constituirá na primeira expansão da
FUNPLOC além fronteiras do município de Canoi
nhas.

Encontra-se em fase "final de elaboração e

montagem o processo que dará origem àquele novo

estabelecimento de ensino da nossa instituição, com
o curso, 'profíssionalzante de, 2. o Grau, "Habilita

ção Básica em Construção Civil"."

,A FUNPLOC foi dada, digo convidada a to
mar essa iniciativa pelas autoridades munícípaís e

comunitárias daquela comuna,' e das mesmas vem

recebendo todo o 'ap.oio e auxílios necessários para
que o COlégio "Major Vieira" venha a ser uma rea

lidade já no ano letivo que se inicia.

, "Tanto é assim que ainda a 11 de' maio de
197'6 era criada a Lei municipal n:o 400, destinando
à FUNPLOC a parcela de 3% do orçamento muni
ciaI, a partir do ano em que o 2. o Grau iniciar suas.
atividades. Também já foi realizada doação de um

terreno urbano com área de 1.616,500 m2. Dispõe-se
ainda o Governo Municipal a prestar 'todo o auxí
lio necessário para que o 2. o Grau seja criado e

rnanttdo, Ibem como atinja o, desenvolvimento e a

efícíêncía de que necessita para responder às exí

gêncías legais e às aspirações da gente daquele mu

mcipio.

Assim a FUNPLOC busca' responder aos seus

objetivos estatutários, colaborando no desenvolvi
mento sócio-econômico e cultural da regíão ,

, '

CONCLUSAO

, .

É de cabeça erguida que entregamos esse re
latório que espelha, em síntese, o que fizemos du
rante esses anos, durante os quais estivemos à tes
ta da Fundação das Escolas do Planalto Norte Ca
tarinense _ FUNPLOC .

Se não re�lizamos mais, não foi por falta de
vontade e entusiasmo, mas porque não dispúnha
mos de melhores. condições científicas e financeiras
e a carência de melhores recursos humanos.

,\

Desejamos às futuras administrações que le
vem a FUNlPLOC ao glorioso destino que sempre
objetivamos.

Canoínhas, fevereiro de 1977.

Fundação das Escolas do Planalto Norte Catarinense
Dr. LUIZ FERNANDO FR'EilTAS - Presidente
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Ministério da Fazenda

E.pirito Santo, Tu que me

eadarecel em tudo. que ilumi.
na todol! OI caminhol para qué
eu atínja meu ideal, Tu que
,me dál o Dom Divino de
perdoar e eequeeer o mau que
me fazem; que em todo. o.
in.tante. de minha vida eatá.
comigo, quero nelte curto

diálogo Bgradecer- te por tudo

Um por semana:
e _confirmar uma vez mai. qu!,

. "

.

- --nao quero leparar-me de TI.
«MEIA� MEDIDAS». Meias medidas e meios deselos apenas mos- . ,

• .._

tram meios homens. «Napoleão». Por maior que .eJa adula0
material•.não .erá o mínimo

da, vontade que linto. de um

dia eatar contigo e todol o.
meu. irmão., na glóriá
perpétua.
Agradeço-te uma vez mai••••

.

A peaaoa deverá fazer eata
oração trê. dia. .eguido. .em

, fazer o pedido. Dentro de bê.
dia. .erá alcançada a graça,
por mail difíci'l que .ej8.
Public�r a..im que receber a

graça.
Publicadá por ter recebido

uma graçà. I. S•

Notícias �e Pa�an�uva
l!ospàa] á:. Notícias

.

Dia 17 p.p, o sr. Prefeito Municipal,
Nataníel Resende Ribas convocou uma reunião
com a Diretoria do Hospital São Sebastião,
Sindicato, autoridades inclusive de represen
tantes da comunidade. A finalidade da mesma
foi de abreviar tanto quanto possível, a regula
rização do Nosocômio com o Funrural e INPS,
inclusive, firmar convênio com a Prefeitura pa
ra a aplicação da verba incluída no orçamento
do corrente ano no setor de saúde pública. A
reunião foi proveitosa e os resultados positi
vos, tendo o senhor Prefeito designado um
Iuneíonárlo da Pretetnrra para juntamente com

.El!creveo: a alta direção do Funrural em Florianópolis, e·
Esmeraldino M. Almeida

laborar o respectivo convênio (já em andamen
to), para que o Hospital possa atender normal-
mente os que dele necessitarem para minorar
seus sofrimentos. Adiantou o. sr. Prefeito que,

o Hospítal é de todos e. para todos., não olvidando esforços no sentido
de servrr toda a comumdade indistmtamente. Encerrando a reunião agra
deceu b todos os presentes conelamando a unidos trabalharem para o
bem de todos.

Odontologia entrará em ação
o Brasil tem, hoje, 5 milhões de desdentados e um bilhão e meio

de dentes estragados. A conclusão estatística foi alcançada graças ao tra
balho do odontologista Henrique Motilisky, divulgado na capital baiana.
Para enfrentar o problema, os odontologistas reunidos em Salvador, ape
laram para o Governo que Imdíatsmente adotou a política de um trabalho
persistente no campo da prevenção. Para que o Brasil possa sorrir com
8S dentes perfeitos, a solução é prevenir. (D.A.)

-

Ol[)ares femininos e psicoloçia
-

,

o médíco Hans Friederich, da Viena, que conheceu Sigmundo
Freud pessoalmente, e não só conheceu como foi seu aluno díletó, resol
veu dedicar-se ao estudo da psícología feminina. Até aí tudo bem. For
mado em Psicologia e sendo aluno de Freud, resolveu deitar falação e

explicar as coisas. Disse que as mulheres de olhos negros são tirânicas
e caprichosas; as de olhos azuis, agressivas; as de olhos verdes são sua

ves; e as de olhos castanhos, voluntariosas. Quem tiver olhos para ver,
que veja. (coluna do D.Á.)

Dia 24, �eunião da Ampla em Uaiópolis
Dia 24 na Comarca de Itaíópolls foi realizada a reunião da «AM

PLA», Assocíocão dos Municípios do Planalto Norte. As 9�OO horas foi a

berto os trabalhos pelo presidente sr, Aloisio Partala. Lida 'a ata anterior
na qual constou a presença com número legal somente do Conselho Fiscal,
oportunidade em que, resolveram de comum acordo marear para o dia 24
a reunião no município de Itaíôpolts. Coutou o conclave com a presença
do Dr. Cirilo Corrêa que veio com a finalidade de abordar a fórmula mais
viável para o Levantamento Econômico da Região.

Padróni;zação de_ envelopes para cartas
As cartas remetidas em envelope padronizado passarão a ser

despachadas com prioridades a partir de maio, quando a Empresa Brasi
leira de Correios e Telégrafos começará a operar 8 máquinas japonesas
de seleção de correspondência. (G.P.,

E /0 correio tiomialiteou!
Conforme divulgamos. a Agência dos Correios de nossa cidade

voltou a normalidade depois de permanecer por mais de 7 dias fechado.

Segundo declarações de tuneíonárto integrante da Direção da ECT, o res

ponsável foi o ex-encarregado dos serviços que não correspondeu a con

fiança de seus superiores. Já normalizado tendo como responsável o jo-
. vem senhor Dario Sérgio Candido, que tem feito tudo de si para atender

a contento os usuários. Vamos colaborar auxiliando 'no que for possível
para Imelhor atendimento geral.

Passarela da sociedade
Dia 28 do corrente festejou idade nova o sr. Arno Reckziegel.

proprietário do magestoso Itajubá Restaurant-Montel na BR-IOl, Km 89.

As felicitações circularam em alta rotação ao distinto sr., nosso prezado
assinànte.

. . ,

', Também na mesma data niver da bondosa sra, Alzira Sldorak,
virtuosa esposa do sr, Eugênio Sidorak. Felicitações mil para, a prestativa
dama de nossa sociedade.

Dia 02 quem estará completando mais um feliz aniversário é. o
sr. Jovino Tabalipa, chefe de tradicional família da região. na sua festiva

data será alvo das mais justas e merecidas demonstrações da apreço e

amizade.
Também na mesma data aniversariando o garotão Anisio C�zar,.

Illho do distinto casal Díonlsío lPasqualina} Trevisani ele do alto. comercio

local. O Anisio receberá seus coleguinhas para a festinh� ,legal.
.

Dia !l4 dia festivo para amigos e famlliare� do dr.
A

Dino de Al

meida que completará mais um an.o de s�a prestatíva extstêncía, os cum

primentos pontificarão em alto estilo ao Ilustre amversariante residente

em Curitiba.
A coluna almeja a todos muita alegria na' sua festiva data nata

Ucia e felicidades para sempre.

Oficina e Baterias

Novas

Tibes t;.' Lida.

\

Rua Marechal Floriano, 377
'"
- , Fone, 22-0627

\_.
./

Aviso
o Chefe do Posto da· Receita

Federal de Canoinhas, avisa que
terá início no dia 07/03/77, &li

14,00, no COLEGIO COMER
CIAL .DE CANOINHAS, curso.

sobre o Imposto de Renda cPES�
SOA FISICAlt, outrossim, pede
o eomparecimento dos interes

sados, maiores esclarecimentos
serão dados na Receíts Federal,
à rua Vidal Ramos D.o 232.

Canoínhes, 25 de fevereiro/1977
FRANCISCO ZAZJSKI

Chefe do PRF Metr. 1621.148

Decreto Legisla-tivo
N. 25/77

Dispõe sobre a Pr ,tação de
(Jontas do Enrcic de 1974'

I'

A Mt\sa Díretora] a Câmara
de Vereadores dei Cenoínhas,
E!ltado de Santa atarins,.no
uso de SUU' atrib

.
ções legais,

promulga o seguiu •

Decreto Lsg latívo
'

•
I

Artigo 1.0 - Fic m declaradas
rejeitadas nos têr, os, do item
2.° parágrafo l.0

rr
o artigo 9.0

da Lei Complsm .btar-n.o 5, de
26 de novembro pe 1975 (Lei
de Organízação iMuniçipal), 8

prestação de Cc:
)

tas (Balanço
Geral), correspo

I

ente ao exer

cício fioanceiro :e 1974.

Artigo 2.0 •

gislativo entra
ta de SUB publi

:

as disposições.
Câmare de' / ereadores de

Canoinhas, 18/1/19'77.
, • j

Pres ente
Reinald Credani

1.0 S
Frede

2.0 S retário
Sebaltião iR. Cordeiro

.

l
Este' Decret; Lsgtslatívo foi

registrado e blicado na Se
cretaria Adm istrlltiva da Câ
mara de Vere dores de Canoi

nhss, aos dez ito dias do mês
de janeiro d !ano de 1977.

I

Diretor Se
trativa da C A,

Nel.on 8ayeltorff

Oração ao Divino
Espírito Santo

FUNPLOC AVISA
( A Fundação das Escolas do Planalto Norte Cata

rinense • FUNPLOC, através de sua Direção, avisa aos

ACAt;>EMICOS do Curso de Administraçâo de Empresas
e aos ESTUDAN S do curso de 2.° Grau - ;Féênico em

Secretariado, que: �-
---

- AS AULAS RÃO IN! somente no dia
07 de março, 2.80 feira.

O adiamento do fato
de a nova. Direção ter estar
«situando-se no conte
serão realizadas
das atividades

«En nar e orientar é ser a mão que conduz os

destinos da Humanidade». '

«Estudar é a melhor forma de investir».

No Departámento de Veículos Usados
de Miguel Procopiak Comércio de
Veículos Ltda., 'você encontrará
para pronta entrega:

I

M rca Ano

Opala 4 po 1973

Caraoan 1975

Fusca 1300 1973

Pick-up Wiltys 4
..

1969

Corcel ar ' 1973

Comodoro 1976

II

MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEicUlOS lTDA.
� ,
\. . ...

(Joncessiónário Deneral Motora do Bra�i1 S. A.

Rua Major Vieira, 289

IICanoinhas -'- Santa Catarina

Fazemos semp a melhor oferta em veículos
novos FORD e rsados de qualquer marca.

i

Disponibilí des da semana:

R.ural 1962 • tração nas r04cl� - verde pastel e branco
Ford F. 350 1960 - azul Pl�to
Rural 1971 - tração nas iodas - turquesa royal
Opala cuPê luxo s: 1972_#,:'" ranco;}1averick 1974 - sedantil._po )as - preto
Volks 1969

-.ver�mlh
�cerel \

Ford F. 350 1970 - '�arelo nanza

Corcel cuPê Stan
,
rt 1976 - ronco nevasca

Cheorolet cam�'o te 1971 • a 1
Belina luxo - ,( 5 - marron C nela
Pick up - trá

/,l
o nas 4 rodas .' 1975 - laranja 750

R.uta11976 bege e brsnco Opala SS 1972 lO preto
Volks 196 - branco Vo s TL • 1973 - larenjs
VoJks , branco pérola
AdqUira sen veieulo usndo 110m a Inima entrada.

Veiculos inteiramente revisad �, de boa procedência,
aOI melhores preços da regiio.

Visite-nos sem compromisso, em nossa loja à
Rua Vidal Ramos, 203 - ,Fones 22-0268, 22-0468, 22-0024,

BASILIO HUMENHUK & (IA. LTDA.
Revendedor FORD I

Em

P�AS, de
, jornais ou

livros, no CA Ó.RIO O O R E G ISTRO
C I V I L d� REIDA C. CORTE, no edifício

do FORUM desta cidade.
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NA, E'SPREITA
:========-=======- Pedro A_ Grisa=======

-

Na, Curva do Caminho
- Logo ai. Duas léguas mais ou menos pra lá da

F�zenda' Bonitinha, bem na curva do caminho, depois do

córreg� Pata. de Onça, fica o tesouro dos Jesuítas, que al
guns dizem ser .dos', Jagunços. Quem não acredita, vá lá
numa sexta-feira à meia noíte. Tem visagem e tudo. Um�'
vaca malhada aparece na curva do caminho. Vem pela es

trada. Pula em cima do barranco e, ninguém saDe como

desaparece por encanto.
'

- Mas então, onde a vaca. desaparece dev� estar o

tesouro enterrado.

- Nio sei. Já teve gt'nte querendo cavocar ali no
, barranco, mas não deu pé. Ouviam cada berro, como se

estlveuem metendo a picareta no lombo da Malhada. Já te

ve. a.té um tal de Juvenal, pistoleiro valente da região,' que
quis meter um balaço no meio da testa da Malhada. Com
testemunha e tudo. Mas na hora que o Juvensl apontou o

revólver, quem estava junto viu, o homem tremeu como
vara verde. Mas como não era de 'soltar a coisa na calças
por medinho qualquer, firmou a mio quanto pode'e dispa
rou a arma. F10i um pipocar de taquaral em chama. Da mão "

do Juvenal nasceu um fogareu.
- Cruzes, que aconteceu?
- �credite quem quiser, mas o Valentão ficou plan-

tado 0.0 meio da estrada, como estátua de Lpedra. A mio
estendida" segurando o que aobrara do 38, um pedaço im

prestável, de coronha. E 8 vaca veio vindo. Veio. Parecia
que ia engulir o homem. Mas qual, passou atravessou o su

jeito, como se fosse Uma nuvem. Depois' que a Malhada
pulou no barranco e desapareceu. O Juvenal se virou, ou

lhou pras amigos. Deu um berro igual da vaca e saiu cor

rendo feito doido.

- O homem ficou louco.

- Louco a gente pensou que ele tivesse ficado. Pois
no dia segu1nte foi encontrado [1a bodega de Seu Tiio, to
mando seu tragó, com um Trinta' novo na cinta. E quando
,Jguém perguntou como tinha sido a morte da Vaca Ma
lhada, res�o.ndeu, seco e certo, que não sabia do que ·fala
vamo Mas o pistoleiro continuou seus serviços, sempre com

!l mesma precisão de pontaria. até hoje .. Ninguém mais fa�
lou do assunto com o Juvenel, com medo de receber um

caramelo no meto da testa, em aubstítuíção ao que não bo
tou na Malhada.

- Isso não é lenda?
. ,

I'

- Lenda? t a pura verdade. Quer ir lã na curva

do caminho ver a Malhada? - E o velho caboclo dã um sor

riso safado e faz umas caretas de gozador.
O que era bom, é que 8S malhadas e outros bichos

tivessem sua moraqia fora Ido perimetro urbano. Dai nós
teríamos uma CANOINHAS MAIS BONITINHA.

EDITAL
Encontra-se em Cartório, 2.° Oficio à. Rua Vidal Ramos '

Edificio do Forum, psra ser, devidamente protestado, os 8eguinte�
títulos: '. \

" . .

DP n.? 891-0, vencimento 15.01.77, valor 69685

(sei.scpntos e nove a e seis cruzeiros e oitenta e
.

co centavos),
emittde por Mallon Cia., contra REINA KURSCEZKI.

DP n.? 077/76, ncímento 2801.7 velor Cr$ 89'0,00 (oi-
tocentos e noventa cruzei s), emitida cr Aluizio Marcioichen,

. contra ZELINA PEREIRA.

Por não ter sí

eAveis, pel� presen os intimo pera no rezo de três (03) dias, a
-contar da public ão deste, no Jornal Co �eio do Norte, virem
pagar os menJ onados titulas, ou' dar as rl1zões porqu� não o

faz@m, e ao mesmo tempo, no caso de niá ser etendide esta in
timaçio, Oi notifico· do competente protesto.

.

Canoinhas, 1.°, de março de 1977
THERESINHA CARARO � Oficial Maior

Oficina de Ba�as

l

-

N O tas Comissão Municipal d� Bsportes dllalaa
,

'

relaeão de �o.vo�ados para 8 J A S C

Esparsas
Toda a Patrulha Rodoviária

concentrada em nosso munícípío,
em serviço de urgência, no dis
trito de Felipe Schmidt.

X' x x

O advogado do Banco Cen-'
traI, ,dr. Orty de Magalhães
Machado e esposa da. Haidê,
passaram o úitímo fim de se

mana em nossa cidade, visitan
do familiares ti amigos.

x x x

Amanhi a eleição da Liga
EsportIva Canoinhense, LEC,
com vários postulantes, Gilberto
Zaziski, João Maria Guimaries
e José Benda.

x x X

Também amanhã, conforme
ampla divulgação, o 2 o Torneio
de Pesca" mais uma aplaudida
promoção do Clube de Tiro,
C�Ç8 • Pesca Major Tomaz
Vieira, nas barrancas do Iguacú,
em Paula Pereira.

x x :x:

Novos proprtetártos do conhe
cido Restaurante e Bar Guara
ni, na Praça Osvaldo de' Oliveira,
procedentes do Rio Grande do

Sul, dando uma nova feição 80

tradicional estsbeleoímento.
x :x: :x:

O sr. Vivaldo Cr�9tani, ex

Prefeito de Ir íneôpclis, agora
nas lides egrícolas, em sua fa
zenda em Felipe Sch�idt.

x x x

O Vice-Prefeito, sr. Fábio
Nabor Fuck, com tempo inte

graI, ajudando Therézio ná ad
ministraçio interna e externa.

x x x

Já assumíu suas funções, ti
novo Promotor Público .da Co
marca, dr. Carlos Roberto Gar-
Iach de Oliveira..

"' l

X X x

Numa composíção, com o MOB,
ante grande espectstíve em todo
o Estado, elegeu- se Presidente,
da Assembléia Legislati�a o De

putado arenista W.ldemiro Co-
,

la.úti, médico, representante do

município dto Ibirama.
:x: x x

'Entre as várias reivindicações
de Therézio junto ao Governo
do Estado, estão um Posto do
IPESC e um núcleo do Sistema
Nacional de Empregos, através
do Programa Estadual.

x x :x:

Ainda' como medida de eco

nomia, Therézio aboliu o tradi
cional cafezinho, instituindo O

mate gelado, produto nosso e

bem mais barato.

x x x

O sr, Ag�nor Côrte, aniver
sariou 3 a feira última sendo
bastante cumprimentado pelos'
seus parentes e amigos.

Ven�e-se
casa de madeira com 80 m2, ,

situada à Rua Alois Stüeber
(próxima ao Grupo Escolar
Irmã feliCitas).
Tratar nesta redação. 3

Documento extraviad,o
ILDELFONSO CORREA, de

,clara paJ'9 08 devidos fins que
extraviou sua Cartl'ira Nacional
de HabiUt.çAo (Profissional)
A mt'sma fica sem P.fdto por

haver requerido a 2 o via 3
"

Visando iniciar treinamentos o mais ceco possível para
bem representar 'o nosso município nos Jogos Abertos de Santa

Catarina, a CME relaciona abaixo os convocados da SELEÇÃO
DE VOLIBOL MASCULINO: I

Renato Ja�schel, Egon Jarschel, Ademar Klostehaff, Adelmo Fuck,
Alfredo Mühlbratz, Luiz, Cesar Cabsctca, Robertão, Robison Jars

chel, Luiz Antonio Cubas, Ivo (Vidal Ramos), Luiz Carlos Allage,
Bigode, Ricardo Ennes e Edumar Ricardo da Siiva.

Massagista - Egon Jarschel

Os atletas acima relacionados deveria se apresentar no

Ginásio Coberto· para treinamentos, no próximo dia 8 às 15 horas.

Handebol Masculino - Convocaç(lo:

Tico, Paulo Ossoski, Edumar Ricardo, Ricardo Ennes, �d,élmo
Fuck, Egon Jarschel, Robson Jarschel, Ivo (Vidal Ramos), Osvaldo
Voigt, Derby Fontana, Marloo Teodorowicz e Sérgio Bueno.

,

Técnico - Prof. Ricardo Pereira Martin.

As convocações de,Futebol de Salão .airio \Da próxima
edição deste jornal.

"

Canoinbas terá Basquetebol Feminino
Com a inclusão de Basquetebol Feminino nos Jogos A- ,.

bertos 'de Sauta Catarina, a I CME preocupou-se em formal' uma',

equipe para bem representar o Município nos' Jogos Aberto•.

Canoínhes infelizmente gatinha muito lentamente na prática do

Basquetebol Masculino, não tendo inclusive condições de. formar
uma equipe competitiva de âmbito Regional. Para que o mesmo
não aconteça com o feminino, já se começou um conjunte com

,08 demais municípios do estado. Uma equipe se encontra trei

nando no ginásio coberto sobre a orientação do Professor Bicar-
do Pereira Martin.

' ..

(ME pensa em, obrigatoriedade da prãtic� de 8.sque
t.bol Feminino nos Jogos da/Primavera de Canoinhas

Procurando divulgar a prática do esporte cestobolista em '
I

nosso Municipio, a CME/ através de seu d�partai:nento .de Educa-
ção Física e Esportes está cogitando a possibilidade de vir a ser
obrigatório 'as entidades participantes do JOSPC, oe uma equipe
feminina de basquetebol.

,Industrial •

6aO
mais uma, goleada:·
no 5, de Maio

Ao receber as faixai de Çampeão da Taça Cidade de

Canoinhas, donrtngo que passou no "Oitãó", o Grêmio Esportivo
5 de Maio foi derrotado pelo bt-campeão do Interior -. Clube
Atlético Industríal, pelo elástico marcador de 6 a O.

: Os tentos colorados foram marcados por Gilberto (2',
Gilson, Ricardo, Garrincha E! Britto.

'

O Industrial jogou com a seguinte formação: Tico;" Vas

soura, Bidio (Moacir) e Ládio; Ricardo (Grilo) e Britto; Gsrr'ínche
(Joel), "Gilberto, Cesar (Fatia) e Gilson. ;." .

Ga ..!'lncha no Iguaçú
s- Encontra-se em fase de testes no Iguaçú, de União da

Vitória, o ponteiro Garrincha do Clube Atlético Iadustrlal, a

quem desejamos pleno sucesso.

PREFEITURA' MUNICIPAL DE l,RÊS BARRAS
Publicaç(lo Ofl€lal

Lei D. 393 de 28 de fevereiro" de 197{
-c

Autoriza abertura de crédito especial por
conta de anulações orçamentárias:

ODILON PAZDA, Prefelt Municipal de Três Barras, Estado de
Santa Catarina, no uso' de SU8S a íbuíções, faz saber que a Câmara de
Vereadores decretou e eu sancion a seguinte: '

«L B I»

Art. 1" - Fica o Chefe do Poder Exe tivo autorizado a abrir o Crédito
Especial, por conta de Anula: õea Oroamentárias,/na soma de
Cr$ 82.447,98 (oitenta e dois m e quatrocentos e quarenta e sete
cruzeiros e noventa e oito cen vos),'como se e:

- Para pagamento de Oontríbutçõ do FGT referente
.

aos meses de agosto a dezembro e 1976. • • • Cr$ 18.661,83
- Para pagamento de

-

Contribuições o

'

aos meses de novembro a dezembro
-- Para pa�limen�o de parcelamento d

aOI mesel de junho de 1969 à maio de
- Para pagamento à CELESC (Humi açAo blica>: refen�·

te aOI meses de agosto à dezem ro de 19 6 • • • Cr$ 42.259,17
TOTAL ,DO CRÉDiTO ESPECIA . . . . . . . . Cr$ 82447.98

tigo 1.- da pre ente LEI, correrão
• do Orçamento vigente, conforme

,

Art. 2.. - As despesal constantes· do
, à conta ,de anulações parci
Demonatrativo abalxo:./

Anulação: Departamento Munlcia de Estradas de' R

�gem:,. 3138.00-UI02/0S0· Conse açAo e Reparos de Viat ras Cr$ 82.447,98
.. TOTAL DA. ANULAÇ O CrI 82.447,98'

Art. 3" - Esta LEI entrará m vigor na data de sua publica io, revogadas
as disposlçõel m· contrário., '

Prefeitura Municipal
.

Trê,S Barras, em 28 de fevereiro de 19�
OD ON PAZDA - Prefeito Municipal

' \
Esta LBI foi registrada e publicada no Departamento Administrativo' desta
Prefeitura, na data supra. . .

.'

PAULO ADÃO FRANK - Diretor Administrativo
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