
O�inião �ú�lica reYulta�a com n �ro�lema �a. televisão
GLAUCO JOÃO BUENO

o velho probl�ma envolvendo a deIlciência de captação de sinais'
através de nossa repetídora, além de irritar nocivamente os olhos das
crianças, está a irritar toda a opinião pública canoinhense.

. Efet�vamente, depois de festivais de promessas - com discursos,
entrevíatas, Iítas gravadas, o diabo, até agora nada de positivo se fez.

No dia 15 do mês em curso, receberemos a visita dos engenheiros
inspetores do Departamento Nacional de Telecomunicações - DRNTEL.

.

Finde o prazo de dois anos que o Ministério das Comunicações
co�cedeu 8 todos o� muaícípíos para se enquadrarem nas normas estabe
lecídas, poderemos ínclusíve, ficar coibidos de apreciar os tradicionais
"chuviscos".

.

Acho que seria uma "boa", pois somente assim a pressão popular
talvez conseguisse modítíoar. este estado de coisas.

'

Entre tantos problemas que o atual prefeito "herdou" este real-
mente é dos mais peeados.

.

'

Multo embo.ra todos nós estejamos ímpresslonados e satisf�itos.
com o ritmo de atividades do jovem Therézio, temos que admitir que, com
os recursos que' o município dispõe de momento, a barra está pesada.

Os usuários de televisores porém, nada tem a ver jlDm isto e

podem reclamar com inteira razão. ..._.-------

E por falar em reclamar, recebi uma carta do senhor Odorico.
(que não é o Paraguaçú da novela, mas escreve muito bem)a qual me fez
multo feliz, pois parece que o mesmo deposita alguma confiança em mim.

Meu caro senhor Odorico, não' tenho·o 'prazer deconhecê-Ió, mas
se al�m de ouvinte da Rádio Santa Catarina, for também leitor do jornal
OorreiO, do Norte, deve estar conscientizado de que já gastei tempo e

muita tinta enfocando problemas de nossa comunidade {deficiência da re

petidora e inércia de uma tal eomíssão de trânsito) entre outros temas.

Iníelízmente, meu cidadão' Odorico, não consegui nada. pois re

conheço, não sou revestido da importância com a qual me quer obsequiar.
Todavia, já determinei uma xerox da sua carta e a entregarei

pessoalmente ao prefeito Therésío, .

De minha parte, creio .que .coIJI o. mesmo, �s.t�mos pe,scap.do em

águas píscosas. - Vamos aguardar e continue escrevendo, pois é dever'
de todo bom cidadão, jamais se omitir, mesmo cem sacrifícios pessoais,
ante os problemas que afetam a coletividade. '.

Apreciei sua carta e notadamente, pelo fato de vir assinada.
Num mundo em que muitos ficam "àtrás 'do 'tôeo" atirando pedras, é re-

confortante encontrarmos alguém que se identifica.
.

Abaixo, a transcrição, na íntegra de seus reclamos:

Canoinhas, 09 de março de 1977
lImo. Sr. Diretor
Rádio Santa Catarina
Canoinhas - Santa Catarina

O sistema da radiofonia da região norte' do Estado está,' sem
sombra de dúvida" sobejamente representado por essa emissora de ex-

pressão, a nossa querida Rádio Santa Catarina.
.

Com uma programação a altura do nível intelecto-filosófico de

uma comunidade preocupada em tomar conhecimento dos fat08 que origi
nam as noticias que fazem o dia a dia, além de uma párte musical das

mais abalizadas, temos na nossa Rádio Santa Catarina a lídima porta-voz
de uma coletividadé sempre interessada em somer e nunca dividir ou

denegrir essa ou aquela concepção.'
... .. . . .

.

Sou e continuarei sempre sendo um ouvinte em potencial dessa
emissora que traça como diretiva máxima colocar o ouvinte em primeiro
plano.

Efetuei esse preâmbulo, não com o intuito de bajular a direção
e funcionários dessa emissora, pois o trabalho demonstrado no cotidiano

diz bem do objetivo da organização, prezando em defender 08 ideais de

uma comunidade.
Acho que a nossa Rádio Santa Catarina dentro d� concepção jor

nalística mais eloquente possível apresenta as condições reais de atestar

o que vou expor nessa oportunidade:
Há muito tempo que os senhores telespectadores de Canoinhas

estão tendo seus direitos solapados de forma infeliz pelos canais de tele

visão que apresentam suas programações normais.

Há muito tempo que esses mesmos telespectadores sustentam

uma situação caótica e Iôsmea, jamais ,e em momento algum, se exaltando

por tal estado de colocação. .

. Há muito tempo que não se pode, principalmente nos finais de

semana, apreciar uma programação completa, pois quandoo filme ou qual
quer outra atração está sendo levada ao' ar pelos canais de televísão..

acontecem as coisas mais absurdas possíveis, com a saida do ar da emis

sora, sem qualquer aviso prévio de quem de direito.
'

Somente um exemplo real do que estou apontando: O Canal 12,

TV Paranaense bem recentemente apresentou em três séries "A Mulher

Biônica e o Homem de Seis Milhões de Dólares", com o episódio "Matem

Oscar". .

Pois bem: quem em Canoinhas conseguiu acompanhar aqueles

episódios naquele canal? Acredito. que ninguém, porque os episódios eram

iniciados e nunca terminados, gerando dai, uma �ituação ,bastante lameI?-
tável, quando se fala em nível de telecomunicaçoes, numa era das mais

avançadas na tecnologia moderna.
' ,

Esse é somente um dentre os múltiplos episódios iniciados e

nunca encerrados pelos canais de teíevísão.
'

Não sou a favor deste ou daquele Canal de Televisão, mas acho

que as direções dos referido� .deve�iam �omar ciência do que vem acon

tecendo ultimamente em prejuízo, e óbvio, do telespectador.

E através das ondas dessa emissora, pergunto:
.

Aqui, em Canoinhas, há alguém responsável pela assistência aos

canais de televisão? Pois se há, não parece, tal o abandono em que ficam

os senhores telespectadores quando desejam acompanhar uma série com-

pleta de episódios. .
.

E mais outra coisa: basta tão somente ameaçar uma instabi�Idade
atmosférica que se registra uma diminuição na tmsgem dOI canais de

teíevísão que "entram" na região, privando os senhores telespectadores
da programação que vem acompanhando normalmente.

Acredito que nós, pessoas residentes em C��oinh�s, devemos

colocar um ponto final nessa situação, opondo o nosso basta a esse tipo

de conotação, pois, somos os grandes prejudioados.
.

Os canais de televisão precisam ser melhorados � multo em

nossa região pois se o atual quadro persistir, continuaremos fazendo parte
do tíme dos esquecid'os em nível de telecomunicações, salvos apenas pela

nossa Rádio Santa Catarina que, felizmente, contribui par.a o desenvolvi

mento de uma eoletívídade bem informada. ,

Não tendo a quem me dirigir é que o f�ço 1\ dir�ção d� nos�a
Rádio Santa Catarina na esperança de que, tal Situação sela expost� ,maiS
concreta e objetivamente 8. quem de direito, uma vez que tal posicione-

mento nos é altamente prejudíeíal.
.

-Ó:

,

Na certeza de 'que essa correspondência seja devl�8mente regís-.

trada nos anais jornalísticos dessa emissora, despeçl?-me, enviando a tO,da
a família da Rádio Santa Catarina, votos de que continue sempre 8nvia�do
suas mensagens positivas .e coasubstancíadas em elemento� verdadeiros

de bem informar uma tarefa árdua e difícil, mas feita para homens que

desconhecem a p�lavra "fuga"',enfrentando com de�ôdo e dedicação o desafio.

Atenciosamente, .. OLIVE[lD �
ODORICO Da -.

Torneio de Pesca
é sucesso

Teve o mais pleno sucesso·

o anunciado Torneio de Pes

ca, promoção do Clube de

Tiro, Caça e Pesca Major
Vieira, realizado sábado e

domingo últimos, nas barran
cas do Iguaçú, em Paula Pe
reira.
Já no sábado era grande o

movimento 1).0 local, com a

prova de natação, vencida
pelo jovem Ricardo Vilella.
Dezenas de barracas, de a

dultos e jovens, foram ali
armadas, dando um colorido
todo especial ao ambiente,
sempre alegre e festivo. A,
Prefeitura, a pedido do Ve
reador Guilherme Prúst, co

laborou com máquinas para
melhoria das instalações e. o

Prefeito Therézio Netto pres
tigiou o grande acontecimento,
ali comparecendo sábado e

domingo.
,

-Churraseo de gado e gale
to foram servidos, com ótimo

serviço de bar a cargo do
sr. Paulo Scheuer. Assim

.

tu
do correu a contento, com

alguns senões, é óbvio.

Quarta-feira, com produto
do .certame, foi servida a to
dos os participantes, uma

.gostosa peixada na sede do
Tiro ao Alvo, no bairro do
Campo da Agua Verde.

Veja na 3.a página a clas

sificação geral do Torneio.

Técnicos se reunem para disculir

prOdução da balala-semenle'

Fpolis (<<TU») - Pará dis
cutir os sistemas das ativida
des de produção de batata

semente, nas regiões Sul e

Sudeste do Pais, teve inicio

sábado, em Florianópolis, uma.
reunião sobre o sistema. de

produção de batata-semente,
com a presença. do secretário
VictorFontana, daAgrlcultura.
Participaram do encontro,

técnicos ligados ao Serviço.
de Produção de Sementes Bá
sicas do Espírito Santo, Mi
nas Gerais, São Paulo, Para
ná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul. Eles trocaram
informações sobre a produção,
o comércio e os pontos de
estrangulamento da produção
em seus Estados, incluindo
também as atividades e pers

pectivas da gerência local
de Oanoínhas, E, no final ela
boraram um documento rela
cionando os pontos de estran
gulamento e as soluções (1.

presentadas.
A reunião foi programada

pela Empresa Brasileira de

Pesquisa Agropecuária (Em
brapa) e Empresa de Pesqui
sa Agropecuária de Santa
Catarina (Empase), sob a

coordenação do chefe do

Serviço de Produção de Se
mentes Básicas da Embrapa,
Rui Covara Rosinha.

Canoinhas-SC

12/março/1977
Número 1410

Ano XXX

Um mês da nova

administrecãc
�

A nova administraçãO, THERÉZIO e FABIO. completou
dia 2 último, o .prnneíro mês de governo, bastante trabalhoso e

também difícil. De inicio; com ali fortes e intermitentes chuvas
de verão, enfrentou os problemas decorrentes, na cidade e interior,
obrigando o Imediato alargamento e desobstrução do Arroio Mon

jolo, evitando as naturais enchentes em seu percurso, principal
mente na firma. PedrasSllni e imediações.

Outro trabalho, penoso e caro, está sendo • recuperação
do parque rodoviário, encontrado em situação das mais precárias.
Contudo, o -povo j4 viu e sentiu '88'mudanças,' com BOLEIS, de

dicado e e:x;perieqt,e, aabendo '0 que ftlz e ordena, comandando o

setor externo de obras.

Agora, apó9 o levantamento real .da situação, interno e

externo, verificação de divida!', que ainda continuam aparecendo,
THERÉZIO E FABIO, já com audiência programada com o Go
vernador ANTONIO CARLOS KONDER REIS, no fim do mês.
partirão,

'

com os recursos do governo que esperam contar, para
uma administração firme e planejada, obedecendo rigidamente as

dotações orçamentárias, com 8 devida aprovação do nOiSO legis
lativo, se necessário. É mister que se diga, a situação financeira

não está dando 8 elasticidade que as necessidades maiores impõem,
mas o tempo os favorece, e a compreensão do povo os anima

para que a obra munícipal cresça dia a dia.

Há muito que fazer,. principalmente na cidade e bairros;
crescendo sempre, com . os problemas naturais, devendo, assim,
tudo ser feito com a necessária perclmonia, com medidas de eco
nomia que o momento exige em todas. a8 afiferas, evitando-se

obras de- faixada, com ostentação e os superfluos, vi·vendo mesmo

a situação presente do Estado e páis.

Perseguirá a nova administração, de todos os meios e

modos, o indispensável desenvolvimento municipal, com a meta

'de conseguirmos novamente á liderança do planalto, através dos

.fncenttvos legais, pata novas indústrias e expansão sempre maior

do setor agríccle, visando safras maiores e melhores.

Devemos destacar, também, o empenho' do nosso novo

legislativo, bastente atuante e vigilante na aprovação de projeto
de real interesse do crescimento econômico financeiro do município.

Assim, confie o povo em seus novos dirigentes e juntos,
povo e governo, levarão de novo 8 nOSS8 CANOINHAS, DO devido

ti merecido conceito, junto. as grandes comunas catarinenses.

tOa. Adelina Kohler
.

Repercutiu dolorosamente a noticia do falecimento,
no dia 8 do corrente, da veneranda senhora ADELINA B.
KOHLER, viúva do saudoso sr, Frederíco J. Kohler, que
deixa os fi.lho& Alvacyr, Célio,

.

Frederico e Licéa, noras

Aninha,'Edíneí, Ires e quinze netos.

.

Há mais de cinquenta anos residindo em Canoinhas,
'dona Adelina participou ativamente das atividades sociais e

filantrópicas, motivo pelo qual seus funerais foram presti
giados pelas autoridades e pelo povo em geral.

.Freí Teobaldo, expressando o sentimento de todos,
bem ressaltou sua vida exemplar, modelo de virtudes cristãs,
em cerimônia religiosa de corpo presente, naMatriz Cristo Rei.
Os cânticos interpretados pelo Coral Santa Cecilia elevaram
a Deus a certeza do descanso de sua alma.

Correio do Norte associa-se a dor dos seus fa.iniliares.

de .Sétimo.Missa Dia
o APOSTOLADO DA ORAÇÃO convida a todos

para a Missa de 7,0 Dia de sua Zeladora

.

ADELINA B. L. KOHLER

que será celebrada dia 14 (segunda-feira); às 19 horas,
na Igreja Matriz Cristo Rei.

Pelo comparecimento, agradece.
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EMPRESA INDUSTRIAL B COMERCIAL 'U�K- S.I.
CGC(MF) 83.188.219/0001-93

Av. Ivo D'Aquino da Fonseca, 1013 - CANOINHAS _ SC

RELATóRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas:

Cumprindo as determinações legais e estatu1t,tias, temos o

prazer de submeter à apreciação e delíberação de Vvj Ss. o Balanço
Geral e o Demonstrativo da Conta de Lucros e perda! bem como o Pa
recer do Conselho Fiscal e demais documentos relativos ao Exercício
de 1976.

-

Canoinhas, 31 de
FABIO NABOR FUCK

,

Dir. Administrativo

LUIZ FERNANDO FUCK
Díretor Técnico

Dezembro de 1976.
N CETO OSMAR FUCK
/ Diretor Comercial

ESTEV O �CISCO FUCK
Diretor Industrial

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 D DEZEMBRO DE 1976

ATIVO
DISPONíVEL CR$

558.17'5,47Caixa e Bancos .. .. .. .. .. .. .. ..

REALIZAVEL
Devedores p/Duplicatas, Contas Corre tes,
Estoques, Aplicações Financeiras, Ref res

tamento, Participações de Ações' .. .. . ..

-

IMOBILIZADO
Imóveis e Benfeitorias, Máquinas e E' uípa
mentos, Veículos e Tratores, Móveis e f!ten-
����� �o.r��ç� .��n���r�a. � �q��p��el� ��

COMPE..�SAIÇÃO
Bancos Títulos em Cobrança, Caução Vin-
culadas

_

'.' , .

TOTAL DO ATIVO ..

10 . 247 . 688,56

8.686.457,09

2.584.111,60
2'2.07'6'.432,72...........

,
..

PA S S I V O,
NÃO EXIGíVEL

Capital Integralizado, Fundo de D precia
ções, Reserva Legal, Manutenção Ca ital de
Giro Próprio, Reserva p/credores D vidosos
-e Saldo a Disposição da Assembléia 10.231.243,53

EXIGíVEL
Credores p/fornecimento, Contas C rrentes,
Banco - Financiamento e Títulos D sconta-
dos- .......•.... \.. .. .. .. .. .. .. .. 9.261.077,59

COMPENSAIQÃO
_Títulos em .Cauç1oo, Cobrança e Vi culadas 2.584.111,60

TOTAL DO PASSIVO. .. .. .. .. .. .. .. 22.076.432,72
NICETO OSMAR FUCK
Diretor Comercial
CPF 004. 7i6.2139-29

FABIO NABOR FUCK
Tec. Cont. CRC-SC-7267

CPF 00.3.219.589-34

DEMONSTRATIVO DE "LUCROS E PERDI
•

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976
DÉBITO

Despesas c/Fabrícação, Pessoal,
Vendas, Comunicação, Posto, I
ministração, Filial, Veículos
Eng? .. Depreciação, Fundo p/ redores Du
vidosos, Capital de Giro Próprio, Reserva Le-
gal, Saldo a Dísposiçâo da Asse léia. 29.554.259,36

CRÉDITO
Lucro Bruto d/E.xercício .. .. . 29.554.259,36

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós abaixo assinados, Membros do Conselho Fiscal da EM
PRESA INDUSTRIAL E COMERCI L FUCK S.A., tendo examinado o

Relatório, o Balanço Geral e Demo stratívo de Resultados relativos ao

exercício encerrado em 31 de Deze bro de 1.976, somos de parecer que
os mesmos foram elaborados de ac rdo com as normas contábeis e legais
e devem ser aprovados pelos Senh res Acionistas.

. Canoinhas, 12 ,de Feve iro de 19'77.
FRANCISCO WIIMAR FRIEDRI H 'ARY PAULO WIESE

ARNO . HOFFMANN

EMPREsa _INDUSTRIAL E COMERCIAL FUCK S. A.
CGC(MF) 3.188.219/0001-93

CON OCAÇÃQ
ASSEMBLÉIA ERAL ORDINARIA

Ficam convocados os. Senhores Acionistas desta Sociedade
para a Assembléia Geral Ordiná ia à realizar-se às 15 horas do dia 07 de
ABRIL de 1.977, em sua sede so ial sita a Av. Ivo D'Aquino da Fonseca
n. o 1013, nesta cidade, com a se uinte

-

ORDiIDM DO DIA_
1. o E�ame, díscussãc e deliberação sobre o Balanço Geral, Re

latório da Direta ia, contas de Lucros e Perdas e Parecer
do Conselho Fis aI referente ao exercício encerrado em
31 de Dezembro de 1'976.

2. o Eleição dos
3. o Outros assuntos de interesse da sociedade.

Canoinhas, 07 de Março de 1.977.

NICETO OSMAR 'FUCK - CPF 004716239-29 - Diretor Comercial

F O BM 4 S A - Fornecedora de Madeiras S. A.
CGC (MF) 82.728.312/0'001-80

Av. Ivo D'Aquino da Fonseca, 1013 - CANOINHAS - SC'
,

RELATóRIÓ DA DIRETORIA

Senhores Acionistas:
.

Cumprindo as determinações legaís é �statutárias, temos o

prazer de submeter à apreciação e

deliberaça0!i.
Vv. Ss. o Balanço

Geral e o Demonstrativo da Conta de Lucros e erda�, bem como o !?�
recer do Conselho Fiscal e demais dooumentos relatívos ao ExerCIClO

de 1976.
e-

Canoinhas,_31 de Dezembro de 1.9 �
.

FABIO NABOR FUCK - Diretor ministrativo

NICETO OSMAR FUCK - Diretor .� dustrial
I

LUIZ FERNlANDO FUCK - Diretor i écnico
�

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 3 DE DEZEMBRO DE 1976
I

ATIVO í
1

/

DISPONíVEL CR$
-1.939,77Caixa e Bancos .. .. .. .. .. .. .. .. :..

REALIZAVEL
Contas C'orrentes, Títulos Endossado I, Parti
cipação de Ações, Estoque, Arvores em Pé,
Aplicações Financeiras, Reflorestame to .

IMOBILIZADO
Veículos e Tratores, Máquinas e Equ 'pamen
tos, Ferramentas; Terrenos e Ben eitorias,
Moto-serras .. .. .. .. .._ .. .. .. '.' .. ..

COMPENS�ÇÃO
Bancos Tit. em Cobrança .. .. .. ..

TOTAL DO ATIVO.. .. . .

PASSIV

2.012.473,07

574.810,94

22.42<5,50
2.611.649,28

NÃO EXIGíVEL
Capital Integralizado, Manutençãn Capital
de Giro Próprio, Fundo de Deprecia ões, Re
serva Legal, Saldo a Disposição da Assem-
bléia ' .

EXIGíVEL
- Fornecedores, Contas Correntes, Ba cos Fi
nanciamentos, Títulos Descontados

COMPENS�ÇÃO
Títulos em C'obrança .. .. .. ..

.. .. ..

TOTAL DO PASSIVO ..•.....•......

- -

I. 967.367,12

621.856,66

.
22.425,50

2.611.:6'49,28

NICETO OSMAR FUCK - Dir. Ind stría; _ CPF 0004.71'6:.239-29

FABIO NABOR FUCK - Tec. Conto CR SC 7267 - CPF 003.219.589-34

DEMONSTRATIVO DE "LUCROS E PERDIS" M 31 DE DEZEMBRO DE 1976
.

D É B I 'r O

Despesas c/Fabricação, Financeiras, endas,
Comunícações, Impostos, Pessoal, mmis

tração, Transporte, Fundo de Depr ciações,
Capital de Giro Próprio, Reserva Le aI, Sal
do a Disposição da Assembléia.. . .... 2.680.716,26

CRÉDITO
Lucro Brutod/Exercício .. ...... 2.68.0.716,26

PARECER DO CONSEL

Nós abaixo assinado, Membr s do Conselho Fiscal da FOR
MASA _ FORNECEDORA DE MADEI S.A., tendo examinado o Re
latórío o BalançoGeral e Demonstra tivo e ,Resultados relativos ao Exer
cício encerrado em 31 de Dezembro de .976, somos de parecer que os
mesmos foram elaborados de acordo co as normas contábeis e legais e
devem ser aprovados pelos Senhores Ac· nistas.

Canoinhas, 12 de Fevereiro
FRANCISCO WILMAR FRIEDRICH ARY PAULO WIESE .

ARNO COURT H

F O RMaS A - FORNECEDOR DE MADEIRAS S. A.
CGC(MF) 82.72 .312/0001-80

CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GE.R ORDINARIA

Ficam convocados os Senb es Acionistas desta Sociedade'
para a Assembléia Geral Ordinária à ealizar-se às 15 horas do dia 07 de
ABRIL de 1. 977, em sua sede social si a à Av. Ivo D'Aquino da Fonseca
n. o 1013, nesta cidade, com a seguinte

ORD-EM D ' DIA
1. o Exame, discussão e deI beração sobre o Balanço Geral,

Relatório da Diretoria, senta de Lucros e Perdas e Pare
cer do Conselho Fiscal ferente ao exercício encerrado
em 31 de Dezembro de I 76.

2 .

o Eleição dos Membros do nselho Fiscal.
3. o Outros assuntos de inter�sse da Sociedade.

Canoinhas, 07 de Março de 1.977.
NICETO OSMAR FUCK - CPF 004.716.239-29 _ Diretor Industrial
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NISTÉRIO DA FAZEl'lDA

A VISO
o Chefe do Posto da Receita FedereI de Canolnhae avisa

�ontabilist8s e demais interessados, que seré ministrado um
lnério do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica DO di. 16

lI!arço de 1977, com inicio às 15 hs, tendo com� lacaio CO
•0 . COMERCIAL DE CANOINHAS, à rua Coronel Albu
rque n.O 560.

Pede-se, outrossim, que os candida tos feçam as SUas Ins

ÇÕe8� no Posto da Receit&. Federal, sito à rua Vidal Ramos, 232.
Canoinhas, 10 de março de 1977.

FRANCISCO ZAZISKI Chefe do PRF

E D·I T A L
,

Encontra-se em Cartório, 2.° Oficio, à Rua Vidal Ramos,
ficio do Forum, para ser devi1amen.te protestado, os seguintes
�s. .

.

DP n.o.23353 G .. ��ncto. 2�.?2.77 - v�lor Or$ 3.600,00
!s míl . e seiscentos cruze ros), emitida pot-/ Aristides MalIon,'
tra VALFRIDO FURTA; DE SOUZA /

.DP n.? 4.129 F - v� cto. 22.},;?; - valor Cr$ 900,00
veeentos cruzeiros), emitida por Sféol SIA contra IRINEU
OTSKA. ',' .

.
NP D.o 003 - veneta. 07.1 ..� - valor Cr$ 158,00 (cento e

coenta e oito cruzeiros), emítí a

�r
Celestina Borock contra

AUDIO CONCEIÇÃO. \
'

�
.

NP n.? 002 - veneta 21.11.76 - alor Cr$ 270.00 (duzen-
e setenta cruzeiros), itida por C estina Boroek . contra
RIA DE JESUS DO REIS.

.

.

Por não ter si· o possível encontrar os eferídos respon
eis, pelo presente os intimo, para no prazo �rês (3) dias, a

tar da publicação deste, no JORNAL CORREI .90 NORTE
em pagar os mencionados títulos ou dar as razõe ,�orque nã�
!szem, e, a� mesmo tempo, no caso de não ser atenqida esta

imação._ os notifico do competente protesto. o"
.

Canoinhas, 09 de março de 1977

THERESINHA CARARO - Oficial Maior

In.dústria e Comércio otto Friedrich S/A
ICOFRI'SA -

c.a.C.MP • 83.188.797/0001-20

iAsse bléla Geral Ordinária
O NVOCAÇAO

Na conformida do artigo 15°,.C.pitu IV dos
Estatutos Sociais, ficam c nvocados os .enbor�é acionistas
para reunindo-se em Asse léía Geral OrdiLo'árie, .no dia
16 de abril próximo, às 16 ras nos escritórios da so-'

ciedade à Rua Princesa Izabe 574, em CáDoinhas (SCD,
para deliberarem o seguinte:

ORDEM DO

1.0 - LE'itura, examp, discussão e liberação sobre o Ba-
lanço Geral, Conta de Lucros e P r as, contas da Dire-
toria e Parecer do CODlelho Fi aI, r lativos ao exercício
social, encerrado em 31 de d embro e 1976;

,

2.° - Eleição da Diretoria ara o biêD de 1977/1978;
3.° - Eleição dos memb s efetivos e suple es do Con-
selho Filcal, para o. a socisl de 1977;
4.° - Outros a.sunt de interesse geral para a sociedade.

;NOTA: - Acham-Ie a disposição dOEI membros acionistas,
nos escritórios da sociedade, os papéis dI.' que trata o ar

tigo 99 do Decreto-Lei 0.° 2.627 de 26 de setembro de 1940.

Canoinhaa, 07 de março de 1977 3

ISABEL KOHLER FRIEDRICH - Diretor Presidente
� C.P.F - 154.093.099·87

fiORM4 SAI - fornecedora de Madeiras S. 48
CGC (MF) 82. 728 . 312/0001-80

CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

.

Ficam convocados os ,Senbores Acionistas desta Sociedade pa
ra a Assembléia Geral Extraordinár ia à realizar-se às 17 horas do dia 07
de ABRIL de 1. 9·77, em sua sede social à Av. Ivo D'Aquino da Fonseca
n. o 101,3, nesta cidade, com a seguin te

ORD O DIA

1. o Aumento do Capital Socral, com a incorporação das re�
servas, correção e Lucros de ácordo com o Parecer do.
Conselho.Fiscal.

.

2.0 Alteração dos Estatutos.

3,. o Outros assuntos de interesse da Sociedade.

Canoinhas, 07 de Março de 1.977.

NICETO OSMAR FUCK - Diretor Industrial - CPF - 004.716.239-29

EMPRESA INDUSTRIAL B COMERCIAL 'DCK S.I.
. CGC(MF) 83.188.219jOOOl-9a

CONVO AÇÃO
AS SEM B L É I A G E R Ar; X T .R A O R D I N A R I A

Ficam convocados os Senhor Acionistas desta Sociedade pa
ra a Assembléia Geral Extraordinária à r lizar-se às 17 horas do dia 07
de ABRIL de 1.977, em sua sede so-cial à . Ivo D'Aquino da Fonseca
n. o 1013, com a seguinte

-

ORDEM DO DIA:

Registro Civil • EDITAL
JAciRA EMILIA PAUL COR.
R,ÊA. Oficial do Regiltro Civil
do Diltr'ito de Pioheir<lIr,. Comarca
de aaooinhal�.tado de Santa
Catarina. faz I� e� que preteo.
dem calar:

«VITOR FER EIRA DOS
SANTOS» com « ARIA DA
GLÓRIA ROCHA». le oatural
de Campo dOI Bueno, dette dil.·
trito, na.cido em 19 de evereiro
de 1948, agricultor, lolteiro, domi
ciliado em Campo dOI B nOI

!leite distrito, filho de Garme' a

Ferreira dos Santol; ela oetura'
de Campo dOI Buenos, o.lcida
em 5 de maio de 1952, do lar,
leiteira, domiciliadi em Campo
do. Buenos, filha de Láudio Ro
cha e de Laidea Simõel de Oli
veira.
S" alguém soubee de algum

impedimeoto, oponbe- o na forma
da lei.
Pinheiral, 07 de marco de 1977
SILVETE DARCI PAUL
Escreveote Juramentada

'ORAÇÁO AO DIVINO
EsplRITO SANTO

E.pírito Santo, Tu que me

••clarecee em tudo, que ilumi
na todo. o. caminho. para que
eu atinja meu ideal, Tu que
me dá. o Dom Divino de
perdoar e esqueeee o mau que
me fazem; que em, todo. o.
inatante. de minha "ida eetá.
comigo, quero ne.te' curto
diálogo agradecer-te por tudo
e confirmár uma vez mai.-que
não quero leparu-me de Ti.
Por maior que leja a ilu.ão.

materia\, não .erá o mínimo
da vontade que .into, de um

dia eatar contigo e todo. o.

meu. irmão., na gl6ria
perpétua.
Agradeço·te uma vez mai••••
A penoa deverá fazer elta

orsção trê. dia••eguido••em
fazer o pedido. Dentro de trê.
dia. .erá alcançada a graça,
por maia difícil que .eja.
Publicar a••im que receber a

graça.
Publicada por ter recebido

uma graça. D. D.

Documento extraviado
ILDELFONSO CORa:EA; d�

.clara para os devidos fins que
.

extraviou sua Carteira Nacional
de Hsbilitação (Profissional)
A mesma fica sem efeito por

haver requerido a 2.° via 2

VENDE-SE
casa de madeira com 80 m2,

. situada à Rua Alois Stücber .

(próxima ao Grupo Escolar
Irmã felicitas). .

Tratar nesta redaçã.o. 2

Canoinhas, 07 de MarÇo de 1.977.

NICETO OSMAR FUCK - CPF 00.4716239-29 - Diretor Comercial

Registro Ci V iI EDITAIS
NEREIDA C. CÔRTE. Oficial

do Ragiltro Civil do 1.0 Diltrito
de Canoinhal. Santa Catarina faz
laber que pretendem calar·le:

«JOAO COSTA» Com «ARIL�
DA MASSANEIRO., bralileirol,
.0Iteirol, domiciliados e residentee
oe.ta cidade. Ele chepesdor, nal
cioo em São JtI�d. Barra, mu

«MARIO BATISTA MORE,RA» nicípio de atra aOI 26.12.45•
com «ROSA PRUSSAK», brali. filho de Be ardino COita e de
leiros, solteiro', domicilisdoe e re· Rala Fa,.'al. Ela, do lar•. nalcida
lidentel. ele em Sio Paulo e .ela em T IDanduá • Maior Vieira
nelta cidade. Ele de profillão aOI ..t6'�7.1955, filh. de Deeciho
carpinteiro, nalcido em Taunay MI��eiro e de Btalilioa de
Deite Município aOI 6/2/51, filho peuI Bueno. '

de Julio Bati.ta Moreira e de f./
Leni Soarei Moreira. Ela, do lar!}.;)

r

«ANTONIO LUIZ CORREIA:
a.cida em Rio dOI Pardol Del�' DE OLIVEIRA» com «MARIA
nicípío. aOI 18/3/1955, .filh�l,;ête ANITA FRANCO., bra.ileirol,

Jo Pru�sak e de Iadv,ga.AfAn- solteieoe, domiciliedoa e relid6ntel
dreko .kl. /' nelte Dísteito. Ele operário, nae-

,

cido em 26.10 1956, filho de Loiz
c9m

I
Gorreia de Olheira e de laaura
Correia de Oliveira. Ela. do lar•
nalcida em Maior Vieira aOI

12.9.58, filha de Fraeeíeoo Euse
bio Franco e de Saloméa Fraoco
de Oliveira.

«ANTO 10 JOSÉ SILVEIRA;
PADILHA com «HELENA PAU·
LITISKh

.

braliieirol, solteirce,
dcmicili.d • . e re.ideotel Deite

município Ele, lavrador, nascido
em Rio Pinho Dalte municí
pio aOI 2 .2.1955, filho de Julio

P.adilha � �santol
e de Julia Pa

dilha Silv ra dOI Santoe: Ela,
da lar, nalCI a em Pulador, mu

nicípio de Maior Vieira aOI

U.U.57. filha de Seesuavo Pau
litiski e de Genoveva Boreoka
Peulitieki,

«GILDO ADAMrZESKh com
cMARIA IVANILDA FERREI·

RA DOS SANTOS», bralileirol.
, lolteiro.. domiciliadol e re.idental

nelte Dieteito. Ele; Dalcido em
I

Veada muo; de Maior Vieira 80S

't.5.52, filho de Elial Adamcze.ki

e de Edvigel Luceehínskí Adamc
zelki. Ela, do lar, oalcida em.
Salleiro nelte diatrito a08 26.6 53,
filha de João Ferreira dOI Santoe

e de Matilde Dolla doi SantóI.
.1

'-.J

Caooinhal, 9 de marco de 1977

NEREIDA CHEREM CÔRTE
Oficial dó Regiltro Civil

BASILIO HUMEHHUK
.

& (IA. LIDA.

I' Revendedor FORD 'I
F.azemos semp�

melhor oferta

e.
veículos"

novos FORD e usados de qua uer marca.

Disponibili des da .

mana:
.

Rural 1962 • tração nas 4 rodas -

Ford F. 350 1960 - azul pret .

Rural 19rJ - tração nas 4 od s - turquesa royal
.�a'Verick 1974 - sedan 4 po as - ver.de
Volks 1969 - ve"melho ce" ii

Ford F. 350 1970 - amar. o bo anza

Pick·up . tração nas rodas. 1975 - larania 750
Ru,ai 1976 • bege e nnco
Volks 1965 . branco
VoJks 1970 • bran pérola
Opala SS 1972 :I preto
Vol[ls TL • 1973 - larania
Volks 1974 - beie alabastro

A�quira seu veiculo usado com a mlnlma\entrada.
.

Velculos inteiramente revisados, de 'b,oa precedência,
a8. melhores preços da teuilo.

'

Visite-nos sem compromisso, em nossa loja à
Rua Vidal Bamos, Z03 - fones Z2-0268, 22-0468, 22-0024

1. o -- Aumento do Capital Social, c

reservas, correção e lucros de aco

Çonselho Fiscal.

2.° � Alteração dos Estatutos.

3. o - Outros assuntos de interesse social.

a incorporação das
o com o parecér do
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ANI�ERSARIANTES
DA SEMANA

\

Dia 12. a menina Edite
f.a .do sr. Rodolfo .Bollaut.
Dia 13 •• sra. Lueilda BSP:

do sr, João Batista Ferreira,
res. em Selseiro; os srs. AI.
cidio Zsniolo, Hilário Prust e
Orlando' O/seno
Dia 16 - as sras. Astrid esp.

do sr. Ari Wiese e Maria de
Lourdes Florêncio; o sr, Jair
Côrte.
Dia 17 - os srs, Dr. Os-

wado Rogério de Oliveira,
Lineu Pacheco e José Waldir
Schulka; os jovens Décio
Roberto Reeâer, Ezequiel e
Joel (gêmeos) t.os do sr. Se
vero Senczwk; o menino Kei-.
ny R,odrigo t.o do sr. Nivaldo
Burgsrdi,
Dia 18 - o sr, Rogério

Tremi.
.

Aos aniversariantes nossos

parabens.

Clube de Caça, Tiro e Pesca IIMajor Tomaz Vieira."
Resultado do 3.0. Torneio de Pesca, realizado· no Rio Iguaçú.

em Canoinhas em 06/03/11
1.0 Premio - Equipe - Crelani com 8 maior 'numero de ponlos 248 ponlos•.
2.° Premio - Equipe - CreSlani com, o maior peso em unidade 1.300 Iila.
3.° Premio :. Equipe - Canarinho com 8 maior' numero de peças 63 Peças.
4.° Premio - Equipe - Alla·Trós 'com o 2.0 lugar em numero d�, ponlos: 675 Ponlos

5.0. Premio - Equ!pe - s+ura� CORl 2 3.° lugar em n�mero �e ponl,o�: 645 Ponlos
6.° Premio - EqUipe - M,y·Dlck com o 2.° lugar mOlor PISO em unidade: 0,450 G.
7.° PreDiio • Equipe - Ma, cole com O OLTlMO LUGAR fI TODA A PROYA.

'anoinhas, 7 de março de.;4971
ORLANDO PIRES E S8UZA

-,' I
WIEGANDO WEISE

GUILHERME P ST - - I JOiO. LlNZMEYER

Crestani

Alba Trós
I

Samuray
Moby Dick
Andorinhas
Canarinho

,Pinguin
Três Piaú
Lontras
GolfiDho
Tijucas 2

Tijucas 1
Bororó
Piratas Ig. •

Três Buras
Gaivotas
Mallon

Renegados ,

I

Donato Souza
Tini

3.700
3.2GO
3.050
c2.700
2.650
2.500

515 2.300
510 2.250
48 2.275
4 2.100
�5 2.100

�55 2.000
400 1.350
350 1.625
335 1.500
325 1.425
309 1.420
210 ,32 0,975
169 21 \ 0,700
160 23' 0,675
110 7 O,:i75Mucot@

1300 K

0,175 G

0,175 G

0,450 G

0,225 G
0,150 G

0,275 G
0,300 G
0,125 G
0,200 G
0,125 G
0,225 G
0,150 G
0,125 G
0,175 G
0,200 G
0,125 G
0,075 G
0,125 G
0,125 G
0,175 G

. 46.370Total em peças
i

931 Idem em kílos

Banz "seher - Organizador

ACO'NTECENDO Responsabilidade
.

.'

•••••�_J.M_.M.--.::.__e0"'1
12-03-77
N.- 1410
Ano XXX

* A Leitura, do jornal ao
livro mais árduo é antes

do mais, um dos meios, gra
Ças ao qual podemos sair da
nossa solidão, interior sem

entrar em contacto com os

nossos semelhantes.

* O casal Certs � Ducho
estão muito orgulhosos

com o nascimento de mais
um garotão. Parabéns. '

* Guilherme Iêoeder , Neto,
* Aniversariou domingo com sua ida para Curi-

prõxime passado o Co- tiba, deixou uma meiga me•

pitão Nsry dos Santos, do nininha muito preocupada.3. ° B.P.M. Felicidades. Não esquente a cabéçs, logo
* Vitória em Entebbe é o ele está de volta para matar
tilme que estréia amanhã no a saudade.

Cine Jubileu. Quem quizer * Regina Miranda, a me
prestigiar apareça. nina encanto, parece estar
* Todos os dias a Praça curtindo uma nova paixão.

Lauro 'MIiUer recebe os Conta logo quem é Regina;
jovens csneinhenses para um pois curiosidade meta sabia?
divertido uotei. Entre os pre- * Como é Quim, vê se cria
sentes destaca-se Issbella Mu-

coragem e toma inciatioa.
. rara, que encanta a todos Não é mesmo Soraia?
com sua graça e simpatia. . Queremos vê-los juntos logo.

* Uma menina muito toti..
nha que está sempre en

tre nós é Isabel Bossi, que
com seu sorriso espontâneo
,alegra à todos seus amigos.
* Quem está nos Jazendo

muita falta é o Kalica,
que voltou para Curitiba dia
6/03. 'I

Vê se volta logo pois há
uma loirinha muito espetan
tosa pela sua volta.

* Stelà Maris Crestam, es»
teve em Canoinha«, esta

semana, monstrsndo que a

lém dt elegante é uma linda
moça.

* Com o início das aulas
quem não s8i mais de Ca

sa é a Rosangela Teodore
oicz. Que é isso Zanze. /

Se continuar assim 'Q sua
csbecinh» não aguentará IIté
o final do ano.

.

* Po, falar Im aula, quem
vai enfrentar o científico

deve aparecer no Santa Cruz
à partir do dia .15, além âis-

Nascimento
Encontra-se em festas o lar

do casal Edmundo (Fléride)
Bittencourt, com o nascimen
to- de uma linda garotinha,
ocorrido às 9,30 horas do dia

.

28 de. fevereiro p. p., na Ma
ternidade do Hospital Santa
Cruz e que recebeu o bonito
nome de ELOUIZE FLÉRIDE
ITALIA.

Nossos parabéns.

20 anos a servi�o da Comunidade

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

Composição, impressiíl e redação:
Impressora Ouro Verde LIda.

Rua Pauli 'ereira, 765 � Fone 22-0379
CA.OINHAS - Slala Cltarina

A ntonio Simões - 'Loteria Esportiva
I N F' O H M A

,

-

e Federal

,
,

Loteria Esportiva - novo .limite de apostas a partir do teste 329

L O S

°

T 1 Aposta

R
°

2,50

I 1
3 Apostas
7,50 °

P
2

8 Apostas 36 'Apostas 12 Apostas 144 Apostas
,45,00 90,00 180,00 360,00L

O 3
21 Apostas 541pntas 110BIPIslaS 216 Apostas
67,50 135,00 270,00 540,00

Si 4
81 Apostas 162 Apostas _

202,50 405,00

6 ,7

96 Apostas 192 Apostas
0,00480,00

so deve �st.r bem, animaà
parque afinal, isto é só
começo.

* Quem deu uma esticad
até o litoral foi a Marg.

retb Z. Mas logo, logo esta
em noss« cidade novament

* Juceres Wi6se e suas i
. mãs lotam ate loinvit/
esta semana. Ainda bem qu
'ela j4 voltou, ne Saulo?

* Um par 1nuito bonitinh
que surgiu: Rosant� 1(•

Acir S.
Continuem, vocês são um

graça!
* Depois de dois longo

mesês, de muito $01 e ma
Andre« Weinfurter retorna
Canoinhas com um belo bro
zeado e trazendo de lá mu�

. ta, nooidades.

* Ismael, se ooce fosse m

nos distraído notaria qu
um par â« olhinhas azui
estão sempre a sua pro,",
Olha que ela e uma graça tá

* Maria Clarâ W. entriste
ceu muito com a volta ti

seu· ptíncipe para Curitib
Não rica assim, qualquer d'
desses ele aparece' tá?
* Vanessa Prohm.nn t,.n

ferir-se..á para Plorto«
polis, deixando aqui muito
amigos e admiradores Vê
não esquece da gente.

* O que e antigo desmoro
na- se, oS tempos mudam

sobre as ruínas floresce u

nova existência.

EDIT'AL
Achsm-se Cartório à rua Vidal Ramo. - edificio d

Forum, para serem otestados por falta ,de pagamento,�. seguin
tes titulos:

DP n.o 28969 - eneto 30.01,.77 - valor Cf 60,00 (nove
.centoa e aeaaenta cruzeír ), emitida por Mi Procoplak Co
mércio de Veiculas Ltda., ontra SILVI ANCELER.

,

DP n.o 627 - vencto 302. • valor Cr$ 1.000,00 (hu
mil cruzeiros), emitida por Re

.

a do Alt� Ltda., contra CO
MERCIAL LUBRIFICANTES A'lQ:_INS LTDA.

Por não ter sido ossivel en�atrar os referid�. respO
shels, pelo presente intimo, para DQ cCp'rezo de três (3). dia
úteis, a contar da p- licação deste Jornal CORREIO 80 NORT
virem pagar os ncionados titulos ou darem a. razões porque'ni
o fllzem, e mesmo tempo, no caso de- não ser atendid.a es

intima o, os notifico do competente protesto.

C8noinh�s, 10 de março de 1977

PAULA S. CARVAI:.HO -"- Oficial de Protestol

MATERIAL ESCOLAR P
,

e com
..

Impressora Ouro' \7erde

pelo menor preço da. cidade

a

..
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CORREIO DO NORTE
,

12.05.1977

Muo cipal
de CaD inhas

No Departamento de Veículos Usados
de liguei Procopiak Comércio de
Veículos Ltda., você encoot rá
para pronta entrega:

Marca
Opala 4. Pi,tasFusca 1300
Pick-up Wi ys 4x4
Corcel or
Comodoro
2 f'uscão 1500
TL
Opala Luxo
Cheuette Verde
Cheuette Vermelho

Ano
1973
1973
1969
1973
1976
1972
1974
1969'
1975.
1975

Dr. Benedito Therézio de
Carvefho Netto, refeito Muni

cipal de Canoinh s, Estat10 de

Sant. CatariDa, o U80 de sUla.

atribuições legais resolve:

CONCEDER ICENCA EM
PRORROGACA DE ACORDO
COM OS ARTI . OS 125. 131 e

134 DA LEI N,o 1. 49 de 25/04/74.
A ERNA NEI ZEL MACHA

DO, profesescre municipal, Pa
drão P.E.l.Ol, po mais 15 (quín
ze) dias, a parti de 21/02/77 a

07/03/77, confo me laudo mé

dico, que aeomp nhou o reque-.
rimento protocc do sob n.? 278
de 02/03/77.
Gabinete do refeito Munici

pal de Caoolnha ,em 02/03/77.
Benedito Th. de Carvalho lett.

Prefeito

Esta Portaria
e publicada no Departamento
Administrativo, D data supra.

lálri. lab r Fuck
Vice-Prefeito Municipal

,
As operações do consórcio serão conduzidas pela Elf A-

quitaine do Brasil Serviços Petrolíferos Ltda.-Braselfa, filial cons
tituida exclusivamente para os trabalhos de .exploração e desen

volvimento de campos de petróleo no Brasil. Os gas'tos nas fases
de exploração e desenvolvimento da produção serão efetuados

pelo consórcio contratado, com reembolso e remuneração a partir

I ---------------------------�,
����do�m�emprodu�o�me��

, O investimento mInimo exigido pelo contrato para os

IIUNG ER II raso'Ive probleme ..
trabalhos exploratórios é de oito mtlhões de dólares. Se os resul-

� O seu �
tados obtidos com a aplicação desse compromisso mínimo' forem

positivos, os investimentos poderão ser multiplicados. O docu

mento prevê um período básico de exploração de três an08.

A Elf Aquitaine do Brasil Serviços Petrolíferos Ltda. -

Brsselfa - deverá iniciar os trabalhos geofisicos e geológicos
complementares ,imediatamente. O prazo para inicio do primeiro
poço é inferior 'e quinze meses, a partir d. data da assinatura

do contrato,
"

. Todo o petróleo descoberto pertencerá à Petrobrés que
assumir' o controle das opereç_ões de produção após os trabalhoiIJ
de desenvolvimento (colocação do campo em produção). A em

presa contratada receberá uma remuneração a "ser calculada pro
porcionalmente ao volume de petróleo produzido. Caso sej. en

contrado gás natural na área, o campo poderá ser' desenvolvido
e o gás comercializado, após negociações com a Petrobrás.

.

A '-rea onde o' consórcio Elf Aquitaine-Agip realizará

servlç�s de exploração e desenvolvimento de campos petrolífíeroa
está Situada a cerca de 200 Km da cidade de Amapá em dia
tânci8s do litoral que vio de 130 a 210 Km. A lâmi�8 d'água
(distância da superfície ao fundo domar) varia de 70 a ] 00 metros.

II

\

IAK COM. DE\VEicUlOS lTDA.
Oeneral Motor., d. Brasil S. I.

Rua Major Vieira, 2 ,9

C a n o i n h a s -:- �anta Catarina
,

Portaria o 51/77Oficina de· Baterias
Tibes e: SardA L:fd'a.

Novas e Consertos em geral.

Dr, BENEDIT THERll::ZIO
DE CARVALHO NETTO, Pre
feito Municipal" d Canoínhas,
Estado de Santa Catarln., DO

Uso de sues átrib tções legais,
resolve:

CONCEDER L CENÇA DE
ACORDO COM O ARTIGO
136 DA LEI N° '1,149 DE

25/04/74
A SENHORIT TEIXEIRA

DOS ANJOS, pro essora muni

cipal, por 120 (ce to e vinte)
dias, a partir de 25/02/77 •

25/06/7"1, conform laudo mé

dico, que acompan ou o reque
rimento protocole o sob n.o
257 de 28/02/77.

Gabinete do Pre elto Munici

pal de Caooinhas, m 02/03/77.

Beneditó Th. de C valho letto
Prefeito Mu 'cipa1

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

Esta Portaria foi egistrcads e

publícsda no Depar ameno Ad

míntstrstívo, na data supra.

Fábio labor ruck
Vice- Prefeito Municipal

Aparelhos
JANTAR

de

CAFÉ

A disposição dos senhores industriais e consumidores, sua loja cada vez mais

especializada: Linha ompleta dos motores W E,G a preços diretos da fábrica,

peças, e acessórios pa caldeiras, locomôveís e maquinãrios industriais ..Cabos

de aço, parafusos' e egos de todas as bitolas. Conexões para água e

pressão, fechadura em geral. VISITE- S.

LTDA.
Rua Desembargador Cos arvalho, 41 e 44 - Fones: 23-1770 e 23-2014

DDO 0425 - C' a Postal, 1106 UNIÃO DA VITORIA - Paranã

"25 anos vem prestando _se_rv_i..4.-�o_s_a_�s_in_d_ús_tr_il_S'_'--'

Fone, 22-0336
Representante em Canoinhas: Waldemar KnUppel

Canoinhas - Santa Catarina
Rua Major Vieira, 360

,----------------I--------------------�

e

Porcelana SCHMIDT

Cas r líta
Rua Vidal Ramos, 184
Rua Paula Pereira.' 848

Fotoc6pias?
o eartório do aegistro Civi Rida 8. Côrte,
instalado DO F' �caba de receber a mais

moderna:� OCOPIADORA" Automática que

tira fo ópias dupla face e simples de qualquer
documento em diversos tamanhos.

Em apenas 5 segundos.

Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme
"

Cll'ul'glA Dennsía
81 c 0055S9159/Dap

Clfnica dentária de senhoras e crianças.
"Especialização em Odontopedlatrla.

Hora marcada .

Pr.p La_ Müller, "9" - PODe, 22-0'61

Oficina
TIBES &

de Baterias
LTDA.

e reformas em geral.

Compra-se baterias velhas. Paga-se 1150 o quilo.
Rua Marechal Floriano, 377 Fone, 22-0627

FOTOCÓPIAS XEflOX
Serviço inatantâneo e perfeito.

, �níssima.
Procure no e.critório de Derby Carlos

Ulhmann, na Praça Lauro Müller, 251

CANOINHAS Santa Catarina

Contrato com Itr-IOIP
A Petrobrás e o consórcio franco-italiano Elf Aquitaine

Agip SpA asstnaram contrato de prestação doe serviços para ex

ploração de petróleo, com cláusula!'! de" rísco, em uma área de"

3.050 quilômetros quadrados. na Foz do Rio Amazonas, platafor
ma continental "adjacente ao Território do Amapá.

Ji'irm�ram o documento Q Presidente da Petrobrás, Ara

ken de Oliveira e, pelo consôrcío, o Presidente da Société Nstío-.

nale Elf Aquitalne (Produeêc), Gilbert Rutman e o Vice-Presi.

dente da Agip, Egidio Egidi.

IMPRESSOS' EM GERAL �em uma ou mail c5re.,
, Serviço rápido e perfeito

IMPRESSORA OURO VERDE LTOA.
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C M E 'convoca
,de Salão

Selecão de Futebol
,

.

_"

para os JASC
Tendo em vista a participação de Canoinhaa nos Jogos

Abertos de Ssnta Catarins, a 'CME vem convocar os elementos
abaixo para treinamentos.

Está procurando a CME !le estruturar com os recursos

possíveis para poder em tempo hábil preparar nossas equipes com

8 finalidade de conseguir' bons resultados nos Jogos Abertos.

CONVOCADOS: Tico, Paulo Ossovskí, KaIempa, Paulinho,
Branquela, Ché, Cebacícs, Paulo Wiese, Ricardo Ennes, Canário,
Renato, Kolínha, Alceu, Ingo, Lutztnho; Roberto Fuck. Técnico:
Zaziski - Preparador Físico: Prof.? Ricardo Pereira Martin.

Estes atlétas deverão comparecer segunda-feira às 22 ho
ras no GinásIo de Esportes para apresentação e treinam�ntos.

Esta convocação Dão é definitiva podendo haver alguns
cortes como também novas convocações.

CM E abre inscrições para Campeonato
Municipal de Futebol de Salão de 77

Estaria abertas as inscrições para a Campeonato MilOici
pal de Futebol de, Salão a partir de 11 a 19 de -março, no horá
rio das 14 às 20 horas. Local de Inscrição - Ginásio Coberto.

São necessários no ato da inscrição os seguintes requisitos:
a) Ter a Agremiação estatuto de funcionamento
b) Cópia da ata de Eleição da última Diretoria

e) Pagamento da taxa de inscrição no valor '4e Cr$ 120,00

Exportações da
somaram US$

VWB em 76
155 milhões

As expo,.tações da Volkswagen do Brasil em 1976 totali
zsrsrn aproximadamente US$ 15'5 milhões (FOB),' com um au

mento de 25% sobre o valor correspondente ao ano. anterior.

Segundo informações do sr. Wolfgang Sauer, presidente
da empresa, no ano passado foram embarcados,65.994 automóveis
e utilitários VW completos e CKD (desmontados) que assim con

tribuiram com 82,4% do total de 80 mil unidades exportadas
por 'todos os fabricantes nacionais. O aumento das vendas 'ex
terna,a de veículos da VWB em relação ao ano passado foi de 11,5%,

Exclusivamente para a Volkswagenwerk A.G., Alemanha,
forsm exportados 62 mil moteres e 110 mil caixas de câmbio do
VW Passat, no valor de US$ 36 milhões. Essas vendas - con

forme o sr. Sauer - indicam um acréscimo da ordem de 44,1%
sobre o ano anterior, quando foram enviados para a fábrica de

Wolisburg 38 mil motores e 80 mil caixas de câmbio, no valor
de US$ 25 milhões.

MAIORES IMPORTADORES
A Nigéria continua sendo o maior país importador �a

VWB, responsável por 24,8% de toda a exportação da Wolksva
gen do Brasil, ou seja. US$ 38,3 milhões, correspondentes a 16.900
unidades completas e CKD, além de peças e ferramentas.

Em terceiro lugar, logo abaixo da Alemanha, está o Mé
xico, responsável pela importação de 15.073 veículos completos,
CKD 'e peças, no valor de US$ 15,9 milhões.

Dos 65.994 veículos VW completos e CKD exportados, o

VW Brasília foi o que liderou, com participação de 50,5% e o

total de 33.312 unidades destinadas, por ordem de importância,
ao México (15.072), Nigéria (10.620); Venezuela (2.102) e Portugal
(1.908).

O Sedan VW 1300!1300L/1500/1600, com 25,493 unidades,
'

respondeu por 38,6% do total de veículos exportados pela Volks
wagen do Brasil em 1976, registrando-se os maiores embarques
para o Peru (8.512), Nigéria (6.276), Filipinas �3024) e Vene
zuela (2.472).

GEMARIN
Importada,

-

convida as Sras. e

lançamento de se

fará realizar dia 19

Clube Canoinhense.

A reunião terá como dora a Sra. Sueli
Schaidt e como representante ex siva nesta cidade
a Sra. Marli Salbagh.

Cancinhas Para a reumao de
produtos de Beleza que se

e março às 15 horas, no

Agràdecemos o comparecimen '.,de todas.

Notas
Esparsas

�

Esteve em nossa cidade, a

ser�içi:>, apreciando' muito 8

nossa terra e seu povo, o sr,
JOÃO ARAUJO DE OLIVEIRA,
Inspetor da Crédito Financeira
Mercedez Benz, ocasião em

'que participou de um churras
,

co nê sede da AABB.

x x x

Uma carávana eonoínhense
viajando a serviço, de automó
vel, pelo Brasil, srs, ERALDO
CARVALHO, dr. JOSÉ IVAN
DA COSTA, DELBY MACHA
DO e acadêmico GE�ESCO
COSTA, com o seguinte roteiro:
Rio de Janeiro, Belo Horizonte,'
Brasília, Belém' do Pará e Ms
naus, com retorno previsto para
o fim do mês.

x x x

O engenheiro dr. CEZAR A
M1N, nosso velho conhecido e

ámigo, visitou a nossa cidade,
no último fim de semana,

x 'X: x,

Estiveram em nossa çidade,
2.8 feira, 011 srs. Nataniel Ribas,
Prefeito de Papanduva, Esme":
raldino Maia de Almeida, nosso

apreciado colaborador da Colu
na de Pepánduva 'e Wilmar
Lúcio Senna, Inspetor Escolar
naquela cidade. No ensejo fo
rem recebidos pelo Prefeito
Therézio Netto.

X X X

As aulas em toda 8 rede es

tadual, terão seu inicio dia 15

próximo, sendo que a rede mu

nicipal teve -o seu inicio já dia

primeiro.
x x x

O Governador Antonio Car
los Konder Reis prorrogou até
o dia 31 de maio a' entrega do
Movimento Econômico do ano

passado, previsto no parágrefo
3.° do art. 454 da Consolidação
da Lei Tributária.

x x x

O sr. Fernando Rocha, ativo

gerente do BEl já reassumiu
suas funções, retornando de
merecidas férias.

x x x

'A Fundição Tupi, destacada

empresa do pais, com sede em

Joinville, recrutando trabalha
dores em nossa cidade.

'x x x

Também estiveram em nossa

cidade, 4.8 feira última, os srs,

Donaldo Ritzmann e Evandro
Díener, de São Bento do Sul.

x x x

Transcorreu com pleno êxito
e bastante concorrído, o anun

ciado Torneio de Peses, aplau
dida· promoção do Clube de Ti-'
ro, Caça e Pesca Major Toms:z;
Vieira. Nossos parabéns 80S

responsáveis e participantes.
x x x

O Escritório de Advocacia do
sr. AntOIÍio Weinfurter, conta

agora também com o causídico
dr. Aldo Dietrich.

Vend�.le uma propriedade
em Cenoinha., no Jsrdim RI ...
perenca, à Rua São Domingo••
à uma quadra do aafalto. con
tendo uma ca.a de alyenaria
de 80 m2 com 7 peça•• Inelu
aive garagem, terreno de 600
m2 e demai. benf�itoria••
PREÇO DE OCASIÃO-, Tl'atar,
em Paula Pereira com João
Polomani.

. VENDE-SE

I

Noticias de Major Vieira
escreveu: FRANCISCO KRISAN

Sociedade 'Hospitalar Santo ,Estanislau
,

A construção do prédio do Hospital Santo Estanis�au de Major
Vieira terá seu prosseguimento dentro de breves dias, pois fO.I recebido u�a
verba de 78.000,00 da Secretaria da Saúde e Prefeitura Muntclpal, Há días
atrás houve uma reunião na qual foi eleita a diretoria do me��o" a qual
ficou assim constítuída: Presidente, Analdo Pereira dos Santos, VIce-Pre

sidente, Augusto Papes; 1,° Tesoureiro, João Batista Ruthes; 2.· Tesoureiro,
José Antonio Bueno; 1.·" Secretario, João Maria Bueno; 2.° Secretário,
Luiz José Borges' 1.· MO'rdomo, Antonio Hovack; 2.° Mordomo, Pedro Tis
ka. Conselho Firs�al: ApolináriO' Tisk�, Victor Borges e �indolfo Cordeiro;
Suplentes, Claudio Gadotti, Pedro VeIga Sobrinho e Albino ConchO'r?vski.
Bsta coluna almeja aos novos dirigentes multo sucesso e prospertdade.
A referida nrba. foi entregue pela diretoria anterior.

Inauluração do Segundo grau, de ensino
A FUNPLOci acaba de criar o 2.° ,grau em Major Vieira; no pró

ximo dia 15 as 19.00 horas será procedida a aula inaugural, 'para � qual
convida-se autoridades, professores e O' povo em geral para assistIr esta
tão importante inauguração. Esta coluna congrat.ula-se com o povo de

Major Vieira por mais esta reaüzaeão que visa o tuturo de nossos

filhO's já podendo adiantar que será Diretora a competente Protessors
Tere�iBha de Jesus Cubas e secretário O' senhor Analdo Pereira dos San-
tos e Zeladora i1 senhora Catarina dos Santos. .

Prefeito Claudio (iadottl esteve' na (apitai do Estado
Para tratar de assuntos admtnístratívos esteve em Florianópolis

na semana passada o Prefeito de Major Vieira senhor Claudio Gadotti, o

qual junto a vários orgãos na capital tratou de assuntos referentes a sua

administração, que está sendo elogiada por todos, pois em apenas um mês
de administração já está demonstrando seu talento. Parabéns ar. Prefeito.

Notas dlversas
Já foi iniciado a declaração do Movimento Econômico no Munici

pio de Major Vieira, para o qual várias pessoas credenciadas estão per
correndo as colonias do Municipio.

Vitima de um acidente de trator faleceu dia 26 de fevereiro últlmo
o senhor Floriano Krisr.n (irmão deste eolunlsta] deixando viuva e 10 filhos.

Aniversariou dia 6 último o jovem Aleir Antonio Borges. o qual
foi multo cumprimentado por seus colegas.

Já está sendo programada a festa do Padroeiro da paróquia de
Major Vieira, que este ane será em 29 de maio pv, ,

.Mais dois casais de Major' Vieira participaram de um curso em

Rio Negro, na. semana passada, curso este que tráz muito proveito aos

participantes e também para a religião católica. ,

Já 101 eonoluída a inatalação de energia elétrica na localidade de
Pulador e dentro de breves dias será feita a inauguração. Está de para-
béns o povo da progressIva localidade de Pulador.

'

Amigo leitor, se você ainda nio é assinante deste conceituado

jornal, faça sua assínatnra e assim estará recebendo boas noticias em

sua casa.

CO'm a indicação de vereador A.dir Francisco Veiga e aprovado
pelos demais, está sendo substltuido todas a lâmpadas comuns por lâm
padas a mercürío Iluminação. pública da cidade, e dentro em breve será

/ fluminado as demais ruas em toda sua extenção. ,;. " -c.

SHALON e até prõxíma semana

PreFeitura Munici'pal de (anoinhas
P TARIA N. 52/77

Dr. Benedito
cipal de

I Ceuoínhas.
atribuições legais, resolve:

CONCEDER LI

erézio de Carvalho Netto; Prefeito Muni
,

de suas

De acordo

ALLE, rofessor municipal. com
exercício na E.I.M. de Ta Fízal, a partir' e 01/03/77 a 30/09/77.

Gabinete do efeito Muniçipal de C8n inhas, em 08/03/77.
Benedito TherézlO de Carvalho Netto - Prefeit', Municipal

1!:sta Portaria foi registrada e publicada no epartamento
Administrativo, na data supra.

Fábio labor luck - Vice-Preféito Municipal

DiaMissa
Filhos, noras, enteados e netos de

Adeline B. L. Kohler
profundamente consternados com o seu falecimento

vem agradecer as manifestações de pesar e

solidariedade recebidas.

O imorredouro agradecimento ao Dr. Osvaldo Se

gundo de Oliveira que, com desvelo e carinho
sempre a assistiu, ao Dr. Antonio Merhy Seleme
que acorreu ao seu desenlace, aos dedicados sacer

dotes Frei Pedro e Frei Teobaldo que deram, com
abnegação assistência espiritual durante sua enfer
midade, a Schola Cantorum Santa Cecília, aos

parentes, vizinhos, amigos e a todos indistintamente.
Ao mesmo tempo convidam para a missa que será
celebrada em intenção de sua alma, no dia 14
(segunda-feira) às 19 horas na Matriz Cristo Rei.

Deus lhes pague.
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