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ODILOlv PAZD�
AtuaL Prefeito de Três Barras ' II
Dia 2·3, segunda-feira, ocorrerá dezes

sete anos de emancipação polííâco-adminís
tratíva dos vizinhos municípios de Três Bar

ras e Major Vieira, ambos desmembrados de

Canoínhas, integrantes: contudo, de nossa, co

marca. Os primeiros prefeitos nomeados, en

tão nos derradeiros dias do Governo Heriberto

Hülse, foram, respectivamente, os srs. Getú
lio José Uba, de saudosa memória e Pedro AI

lago Filho, para Três Barras e Major Vieira,
ambos depois substituídos, já no início do go
verno Celso Ramos, pelos srs. José Felício de

Souza e Walter Grabowski. Depois as primei
ras eleições, com as memoráveis campanhas
conhecidas de .todos, despertando o interesse

de todo o Estado e com a administração esta-

.duaí aqui concentrando todo o seu poderio,

CLAUDIO GADOTTI l
AtuaL Prefeito !!!_Major Vieira-'

- --li
vencendo Scsinando de Andrade em Três Bar
ras e Antonio Maron Becil em Major Vieira,
corno o esperado, o prímeíro pelas extintas

legendas do PSD e o segundo pela UD�N, suce
elidos após por Pedro M. Seleme e Sebastião
Grem Costa, Dourival Bueno e Miguel Maron,
José Felicio de Souza e Odilon Davet, tam
bem de saudosa memória, mandato concluído

pelo sr . Vitor Borges e agora, nestes dezesso
te anos, ODILON PA�·�DA e CLAUDIO GA,

DOTTI, tendo como:' vice os srs . Willy Sudos
ki e João B. Ruthes . b.m\bos os munícípíos ex

perimer taram gran ie desenvolvimento, :)

pl'irr:-ejr�1 industrialmente, com a instalação
da grande e moderna fábrâca da RIGESA,
seu susten táculo e o segundo no setor agríco-
1 N· 1

'

a . .ossos para,J�ns.

,

FUNPLOC -

A Direção da FUNPLOC congratula
se com os vestibulandos de 1978 e dá ais

boas' vindas aos classificados para o

Curso de Administração da Faculdade de

Ciências Administrativas de Canoinhas,

cuj a relação segue abaixo. Informamos

ainda que, em breve. estaremos, em con

junto com o Diretório Acadêmico, infor
mando a da ta do TROTE e as exigências a

serem cumpridas. Felici tamos também aos

pais e familiares de todos os que se

classificaram, seja para nossa Facul

dade seja para outras.

. Relação dos Classificados para 1978
Alceu Paulo Fuck , Alceu Vicente

Gonçalves, Alda Noga, Alexandre Carlos

Müller, Alvaro Antonio Allage, Ana So

fia Davet, Anizio de Souza Gomes, Anto

nio de Oliveira, Antonio Horski, Anto

nio Roberto Vieira, Ariete Tomporoski,
Bertolino José Gabardo, Carlos Alberto

Pereira, Carlos Cesar Granemann Souza,
Carlos Roberto Koslov, Clajr José Teo

Qoroski, Edson Rainoldo Prust, Fernan-

Vestibular
do Luiz Tokarski, Florentina Be ckar ,

Gilberto Beyerstorff, Gildney Daquino
. Fonseca, Hélio Luiz Pinta de. Azevedo,
Hélio Luiz Valerio, Inez Maria Gabardo,
Ingo Voigt Noernberg, ·I.raci Maria

Jantsch, Ivo Osni Linzmeier, Jair Dran
ka , João Padilha Filho, Jorge FaLche t t

í

,

José Abel do Nascimento, José Rubens
Schidolki, Laura de Fátima Dobrochins
k e í

, Li tícia Juraszek, Luis Cesar Bart
n
í k , Luiz Schafhauser $ Márcia Margarete

B. Romais, Márcia Regina Guttervili,
" Maria Bernadete Kohler, Maria Nilzabete
P. Gresczeschen, Marilene Válente Fur
tado, Moacir Motter, Moácir Pereira,
Norberto Vachtel, Pedro Ivo Oleskovicz,
Pedro Rogério Rei tz, Procópio Arendart
chuk, Regina Mar ia Gonçalves, Rena to
dos Sant os, Rena to Schluka t , Ricardo
Ennes, Rosane Maria Zattar, Sérgio An
tonio Scopel. Servi no Augustinho Reis
Neto, Sônia Maria'Zattar, Sur a

í

a El Kou
ba, Udilce Inez Maschio Soares, Va�de
res Maria de Andrade, Vilmar Pereira,
Waldamiro Sudoski.

plenoTeve
das

êxito

Associações de
encontro

Sindicatos
o

,

Como já anunciamos, CANOIN·HAS foi palco no último
fim de semana, sexta e sáb a Io, do 1.0 En contro das Asso

ciações de Sindicato J Rucaís do Estado de Santa Catarina.

O .aludtdo encontro obteve pleno êxito, com um saldo
dos mais' positivos, comparecendo ao chamado todas as As

sociações do Estado, com exceção da Assírcal de Lages e

Assírurel de Tubarão.
Coordenou o conclave o dr. Marcos Wendressen, Pre

sídente da Federação da Agricultura de Santa Catarina, as

sessorado pelo eng.> agrônomo dr. Renato Kock, da INCRA.

Os trabalhos tiveram seu ínício pelas 10 horas, no

Clube Canoinhense, formada a mesa pelos srs. Ewaldo Zipe
rer, Presidente do Sindicato local, anfitrião do encontro; Er
milino A. Ritzmann, Presidente da Associação dos Sindicatos
Rurais do Planalto Norte; Prefeito anfitrião; Benedito Th.' de
Carvalho Netto; Odilon Pazda, Prefeito Municipa1 de Três

Barras; Claudio Gadotti, Prefeito Municipal de Major Vieira;
- Deputado Federal, dr. Arolde Carvalho; Deputado Estadual,
Acácio Pereira; Consultor Jurídico do Banco Central, dr. Orty
de Magalhães Machado; Presidente da ACIC, dr'. Hilton Ritz
mann. Falando, abrindo os trabalhos e dando boas vindas a

todos, o Prefeito Therézio Netto, seguido do Deputado Arolde

Carvalho; analisando os problemas locais, principalmente os

de comunicação; Deputado Acácio Pereira e, encerrando, o

dr. Marcos, Presidente da FAESC, depois almoço no Restau
rante Pinguim, com a colaboração da firma Pretto & Pretto,
de Campos Novos, ali representada pelo sr. Pedro Humenhuk.

À tarde, então, o início dos trabalhos, agora no re

cinto da Câmara Municipal, em assembléia permanente, ape
nas com descanso para refeições. Formadas as comissões,
partiram para estudos e sugestões sobre, os problemas da
classe rural, produção, armazenamento, comercialização e

industrialização da agro-pecuária, como também assuntos re
ferentes ao novo Cadastramento Rural, a cargo do INCRA,
em todo o país, a ser iniciado em fevereiro. No sábado, antes
do encerramento, na parte da manhã, foi lido em plenário o

telegrama recebido pelo Prefeito Therézio Netto, do Secre
tário da Agricultura e abastecimento, dr. Vitor Fontana, dan
do conta das providências tomadas pelos Governos, da União
e Estado, junto às áreas financeiras, respeito aos financia
mentos agrícolas, face e estiagem então reinante, dizimando
nossas lavouras, medida que agradou a todos os presentes. I

Sem dúvida, um encontro bastante útil e que deverá carrear

mais benefícios a nossa brava gente do campo.

Parabéns aos seus idealizadores, srs. Ewaldo Ziperer,
Ermelino Ritzmann e Jair Côrte, que tudo fizeram para o

bom, êxito do conclave, numa grande promoção para o nos

so município.

Estrada a Marcílio Dias e Campo do Trigo agora
responsabilidade da Prefeitura .

:E:m fins de novembro últi- genheiro do DER, local, dr.
mo, a estrada que nos liga a Adilson Medeiros." Em decor
Marcilío Dias, até o Campo do rêncía, a atual admínistracão
TrJ.go,· numa extensão de 10 recuperou todo aquele trecho,
km, partindo da encruzilhada então abandonado e com vá
que deriva ao, Parado, foi ln- rios reclamos, com alarga-
corporada ao Plano Rodovía- . .

rio Mun, conforme Termo de menta, revestimento e os bueí-

Transferência firmado entre or 1'OS necessarios, colocando-o.

'Prefeito. Therézío Netto. e En-
.

em plena condição de tráfego.

sob a

Esmeraldino hospitalizado .

,

lista DINO DEi ALM'EIDL\ .

Auguramos ao nosso amigo
Esmeraldíno um pronto resta
belecimento, para a nossa ale

gria e de seus familiares e que:
de novo volte a sua brilhante

coluna, parte integrante des
te semanário.

O .nosso apreciado corres

pondente em Papanduva, sr.

Esmeraldino M. de Almeida,
encontra-se hospitalizado em

Curitiba, conforme comunica

ção que recebemos dó seu fii-
, lho; o conhecido cronista s'�
cial da Gazeta do. Povo, jorna-

Fernando Rocha homenageado 5a. feira
Numa iniciativa da Asso

ciação Comercial e Indus
trial de Canoinhas, o ge
rente Fernando Rocha do
BB,queagoranosdeixapara.
promovido, assumir a ge
rência de Criciuma, auto
ridades� empresários, co

merciantes, colegas do

banco e seus inúmeros ami
gos, ofereceram-lhe um

j an tar I dos mais concorr i-

dos, realizado na noi te de

5a. feira, no Clube Ca

noinhense. Novos detalhes
a respei to, no próximo nú
mero.

BASILIO HUMENHUK & e u, LIDI.
Revendedor F O R 'o

Necessita para preenchimento de seu quadro de

funcionários, dos seguintes elementos:

,Chapeadores • Mecânicos - Almoxarife para Ferramentas
Os interessados deverão dtrígír-se à Rua Vidal Ramos,

203 - oficina - falar com o sr. AYRTON.
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Jacó, João (araro & (ia. S.A.I
(;.G.C.�83.l8 7 .690/000 1-67

Assembléia Geral Extraordinária

Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores acionistas da Firma

JACO, JOÃO CARARO. & CIA. S.A., com sede à Rua
CeI. Albuquerque, n." 936, na Cidade de Canoinhsls/SC,
para reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinãria,· a
realizar-se no dia 19/02/78 (dezenove de fevereiro de hum
mil novecentos e setenta e oito), às 10 horas na sede da
sociedade, no enderêço acima, para deliberarem sobre a

seguinte:
.

ORDEM DO DIA

1.0) Promover alteração dos Estatutos Sociais de acordo
com a Lei· n.,o 6.404 de 15 de dezembro de 1976.

2.0) Assuntos de Interêsse Social.

Canoinhas, 10 de janeiro de 1978 2

ANTONIO CARARO!�iÍ-Diretor
-------------------------------------------------

\

Jacó, João (araro & (ia. S.A.
Assembléia- Geral Ordinária

Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores acionistas da firma

JACO, JOÃO CARARO & ClA, . S.A., com sede à Rua
CeI. Albuquerque 936, na cidade de Canoinhas S.C., con
vocados para reunirem-se em Assembléia Gerar Ordinária,
a realizar-se dia 26 de fevereiro de 1978, às 10 horas,
na sede da Sociedade no enderêço acima, para deliberar
sobre a seguinte.

ORDEM DO DIA

1 .....: Apresentação, discussão e aprovação do Balanço Ge
ral e demais contas do exercício de 1977 e parecer.
do conselho fiscal.

2 Fixação dos honorários da Diretoria � para o exercí
cio de 1978.

3 - Eleição do novo Conselho Fiscal.

_4 Outros Assuntos de interêsse da Sociedade.

Canoinhas S.C., 10 de janeiro de 1978. 2

ANTONIO! CARARO - Diretor

AVISO
VICENTE CADOR & elA
LTDA., aví ss ao sr. RAUL DO
PR ADO, P ortador da Carteira
Profissional N." "19.796 Série ..

486, a apresentar-se na firma
no prazo de 3 (três) dias para
regulartz IH su 9 _:situ ação.
O não c rmp rreelmsnto imo

plicará na rescisão do contrata
de trabalho p ar ebmdono de
serviço, nos termos do artigo
482 da C.L,T.

Documentos extraviados
BENVINDO BARUFFI decla

ra p�ra os devidos fins que
extraviou sua Carteira Nacio
n81 de Habilitação e Carteira
de Identidade. 3

As mesmas ficam sem efeito
por hsver requerido a 2a via.

Documento extraviado
ADELMO DE LIMA declara

para os devidos fins que extra
viou sua Carteira Nsclonal de
Habilitação.
A mesma fica sem efeito por

haver requerido a. 2.a via.

Documentos extraviados
Dr. NEUZrLDO FERNANDES,
declara para os devidos' ·fins
que p.xtraviou os seguintes do
cumentos: Carteira Nacional de

H6bilit8ção,�CartE!ira de Identí
dade, Carteira de Advogado,
Título de Eleitor,':;CPF, T R U;
Bilhete de Seguro e Certificado
de Propriedade do veiculo Brs
sília, ano .lI977, placa CA-3900.·

Os mesmos ficam. sem efeito
por haver. re querido 28. via. 1

PERDEU-SE
I

ROLF DIETRICH SIEMS, de
clara que p erdsu o Certificado,
TRU e Bilhete de Ssguro do
veiculo Carman Guia, placa
CA-3087. 2

Os mesmos ficam sem efeito
por haver requertdo a 2.a gia.

..--. _'
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COZINHAS COMPONíVEIS
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sõfisticadas

... '" ...-,.

_" avancadas
. ,

úteis130nitas

Venha conhecer as vantagens 'e .'-àS condições de p sgemento cm

KOHLBECK & I (IA'. LTDA.
Rua Vida I Ramos, 1146 - Fone: 22-0536 Canoinhas ..SC

Coral Empreendimentos e

Particip�:ções S. A.
CGCMF 82899352/0001-95 - CANOINH!\9 - se

Capital Autorizado
Capital S .ibscrtto
Capital Iategraliz Ido:

o-s 7.000.000,00
Cr$ 6.584.290,00 _

Cr$ 4.951.680,00

Assembléia Geral Extraordinária
,

Ficam convidados os Senhores Acionistas da Coral Em

preendimentos e Partícipaçõ es S.A" para se reunirem em Assem·
bléía Geral Extraordinária, à realizar-se no dia 30, de janeiro de

·1978, À!J 15:00 h oras, ns S �d@ Social, sita à Rua Vidal Ramos,
69, nesta ci 1ade, a fim de deliberaram - sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

1. Aumento . do capital autorizado de Cr$ 7.000.000,00 para Cr$
lO.OOQ.OOO,OO.

2. Reformuleção dos E!Jtatutos Sociais para adaptação à Lei 6404
de 15i12/76.

3. Criação do Conselho de Administração e eleição de seus res

pectivos membros.

4. Outros assuntos de interesse da sociedade.

Canoinhas. 12 de janeiro de 1978. 2

HILTON RITZMANN -- Diretor Presidente

•

a r I a n
Conheça-a em nossa Loja

. ,

Novo, carro para a Família

Espa�o e . Conforto!

Mallon· & Cia.
,

Canoinhas - se
. \

DISCOS

asa
ft I L I A L : Rua Vida}'. Ramos 184

MATRIZ: Rua Paula Pereira 648

FO-TOCOP�IAS XEftOX
Serviço instantâneo e perfeito

Instalação moderníssima.

Procure no escritório de Derby Carlos Ulhmann, na

Praça Lauro Müller, 251 _ CanoínhasL, Santa Catarina

------------------------------------------------�

'Dra. Zoé Walkyria NatiVidade- Seleme
- CIRURGIÃ DENTISTA �
- ClC 005589159/DE:P _

Clínica
'

dentária de senhoras e crianças.
- Especialização em Odontopediatria _

HORA MARCADA - Praça Lauro Müller, 494 _ Fone 22-0461
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Colégio Comercial de Canoinhas

Ed •

t
,

a II
.

O Diretor do Colégio Comercial de'[Canoínhas. co
mumca que no período de 1.0 a 10 de fevereiro do cor

rente, estarã�. abertas as inscrições para o teste de sele
ção pI l.a sene do Curso Técnico de Contabilidade.

O tes�e será realizado no dia 12 de fevereiro, às 9 hs.
Taxa de Inscrição Cr$ 60,00
Os exames de 2.a época serão realizados no pe

ríodo de 08 a lO de fevereiro.
As matriculas serão realizadas

a 28 de fevereiro.

Taxa de matricula Cr$ 500,00
Canoinhas, 13 de janeiro de' 1978

ZAIDEN EMILIANO SELEME Diretor

no período de 13
3

,.,

Empresa Indl. e. ComI. Fuck S.A.
CGCMF 83,188.2.19/0001-93

Assembléia Geral Extraordinária
Edital de Convocação

Ficam convocados os senhores acionistas desta sociedade

� se fBzerem. pr- S -ntes a 'as.sembléia ger�l extraordinária. a· rea-' )
lízar- @� no du lO de f .vererro de 1978, as 17 horas, em sua se

de soctsl 8 Av. Ivo D'Aquino da Fonseca 1013 nesta cidade de
C

.

h
' ,

anOID as, afim de deliberarem sobre a seguinte,
ORDEM DO DIA:

1.0) - Adaptação dos Estatutos à Lei n.? G.404 cle 15/12/76'
2,°) - Eleição da Diretoria e Fixação da Remuneração;

,

3

Canotnhss, !6 de janeiro de 1978

Estevão Francisco Fuck - Diretor IndI. CPF 233467 289-00

Empresa.lndl. e Comi. Fuck S.A.
CGCMF 93.188219/0001'93

Ãssembléla Geral Ordinária
\

Edital de Convocação
/

Ficam convocados os senhores Acionistas a se rt: unirem
em Assembléia' Geral Ordinária, na sede da sociedade, il Av.: Ivo
D'Aquíno da Fonse ca, 1013 - Cenoinhas-S'C - no dia 28 de fe
vereiro de 1978, às 17,00 horas, para delíberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA:

1.0) - Exame, discussão e aprovação do Reletórto . da Dir e tor ia,
Balanço Geral, demonstração da Conta de Lucros e Per

des e parecer do Conselho. Fiscal, referente ao exercício social

encerrado em 31 de Dezembro de 1977.

2.°) - Outros assuntos de Inter e sse Social.

Canoinhss, lê de janeiro de 1978

Estevão Francisco Fuck - Di/etor Indl. CPF 233 467 289· 00

,

Cartório Paula S. Carvalho

E'D I·T A, J�
Encontram-se em Cartório, à Rua Vida1 Ramos, edifício

do Forum, para serem protestados, os 8�guintes títulos:
'

DP n.? 28892/12 - veneto. 01-04-77 - valor Cr$ 90,00 (noventa
cruz eiros), emiti ia por Cruzada do Livro Brasileiro Editorial S/A.,
c/PAULINA MARKOS DE LIMA. .

.

DP 0.° 9fiJ4/77-A - vencto, 07u08-77 - valor Cr$ 8.000,00
(, ito ruíl cruzeiros], emittda por Basilio Humenhuk & Ciso Ltds.,
C/JOÃO MARIA MOREIR.'\.

-

DP n.O 78776· S - veneta. 05-12-77 • valor C, $ 1. 440.00

(hum ffiil quatrocentos e quarente cruzeiros), emitida pur Basilio

Humenhrk & Cio. Ltda., c/ANTONIO ROBERTO KARVATT.

Por não ter sido possível encontrar os referidos responsá
veis, p,:lo presente os intimo, para no prazo de três (3) dias. a

contar da data da publicação deste Jornal «Correio do Norte� virem

pagar 08 mencionados titulas, ou darem 8S razões porque não o fazem,
@ 80 mesmo t�mpo, no caso de não ser atendida est& intimação,
6S notifico dos competentes protestos.

Canoinhlls, 18 de janeiro de 1978

?AULA S. CARVALHO -:- CPF, 246975329-53

Ac'ontecendo Responsabilidade J. M. e C.
"

� � .....

* Se você quiser curtir uma
ll'gal, apareça hoje na

boate do Clube Canoinhense.
F:, tique numa boa.

* },fuito inte»mal toi o al-
moto de domingo pró

ximo passado. Este foi ote
recide a uma turma de Ma,
fra, Alegria e dioertiment» foi
o que não teltou Ê isso aí!

* O parquinho de nossa
cidade esta realmente um

barato, se alguém precisar
de alguma intormeção é só
falar com a Thelma, Mai/th e

Mozarli que elas saberão in
formar muito bem (Princi,
palmente se o assunto ter
bimbolin).

.

* Muito triste está a Sil-
uana Tobolipa e não é

para menos. Não tique triste
Siloana o Régis logo volta.

* Esteve em nossa cidade
segunda teira próxima

passada Orly J. S. Júnior.
Certamente ele veio matar ilS

saudades da Zuza.

* Muitas Canoinhen ses a-

proveitando este gostoso
verão em Itap'ema entre elas:
Janice, A,za, Joyce, Juceres,
Silmars e Silvinha. .

* Roseli e Junior parzinho
qu« está sempre demons

trando muito amor. Continuem.

* «É nas pequenas brinca-
cadeiras que se descobrem

as' grandes ue» dades«. Por
isso amiguinha tingida cuide
com o que oocê fala. Conse
lho de amigo.
* Passando uma temporada,

com nós Mailth Gomes.
Venha sempre pois gostamos
muito de sua presença entre
nós.

* E o Edu trocando olha-
res apaixonados C01n ums

certa. moreninha. Vai em fren
te pois ela é uma graça.

* Muitos alunos já se pre
parando para segunda

época. :A vocês boa sorte.

* Tânia Doin deixou nos,

sa cidade pa,. curtir o

gostoso sol e mal de ltapems.
Aproveite.
* Também Luciane Boeing

aproveitando as férias
em Camboriü.

* «O homem. é o cerebro
A mulher o coração

O cerebro prodtl,z a luz, o

coração o amor

- O ,�omem é gênio
A mulher anio,
O gênio é imensurável, o an-
jo indefinível .'

O homem é torte pela

razão
A mulher inoenciuel pela s
lágrimas
A razão convence, as lágri
mas comovem

- O homem tem um tanal,
a consciência
A mulher uma estrela; a es

perança
O tonal guia, a esp,,.an ça
salva
Entim o homem está colo

cado onde termina il terra

E II mulher onde começa o

céu ...»

TCHAU!!!

Aniversariantes da Semana
Dia 2/ - o sr. Mário Bockor.'
Dia 22 - a sra, Maria esp,

do sr. João Reinert; o jovem
Ivo Roberto Breuhardt, ,

Dia 23 , osr. Basilio Senc»
zuck, R.es, em Cianorte-Pr .

Dia 24 - os meninos Lu �
ciano f.o do sr. Pedro Wendt

3 .e Hêlcio Heron {.O do sr, Pe
dro Veiga Sobv res. em Major
Vieira.
Dia 25 , o jovem Jorge

Cunha.
Dia 26 - os srs. Basilio

Humenhuk res. em Cambo
riú-S'C, Carlos J.Vetz e José
Tomporoski.
Dia 27 • os. srs. Adolto

Voigt e Guilherme Prust:
Aos aniversariantes nossos

parabéns. '.

Enlace Matrimonial
Hoje, às âezeneoe hor as

na Igreja Santa Terezinha'
- em Curitiba, estarão recebendo
os sacramentos do matrimônio
os jovens HAROLDO AN
TON101 filho do casal csnoi
nhense João (Ro.�a) Tremi e
a srta. HERJilNIA CRISTl.
NA, filha da 6xma. viúva
Edialyr C, Gasparin de Ma
rino, ,esidentes em CUtitiba.
Ao iovem par e seus tami

li�res, Correio do Norte al
meia muitas felicidades:

,

Prefeitura Municipal de Canoinbas

Aviso de Licitacão
,

A Comissão de Licitação da Prefeitura' MUJl!icipal de Ca

noínhss, leva ao conhecimento dos interessados que se acha aber
ta a TOMADA DE PR�ÇO - EDITAL 01/78 para fornecímente
de 100.000 (cem mil) paralelepípedos (pedras para calçamento)
com o prazo de entrega 'das propostas até as 15 (quinze) horas
do dia 9 �nove) de fevereiro do corrente ano \09.02.78) no Ga
binete' do Vice Prefeito Municipal. Cópias dó referido Edital é

maiores esclarecimentos serão obtidos junto a referida Comissão.

,Canoinhu, 18 de janeiro de 1978

Hugo Antonio Pe�xoto - Presidente ds Comissão' de Licitação

Organizavóes
Ilessandra Ltda.

VEN�(DE
Casa de. Alve.n�ria com área de 100 m2, abrigo para carro, sita à
Rua MaJor Vl81ra - esquina. com Joaquim de Paula Vieira, residên
cia em excelente localização.

Apartamentos em Oamboriú, Edifício Mariluz, localizado na Avenida
Central, com diversas áreas, garagem, dependências pI empregada.
Apartamentos no Edifício Montevideo, localizado na Avenida Brasil
com dependência para empregada. .

'

Edifício Emperatríz, Av. Atlântico, esquina com a Rua Dois Mil -

frente para o mar - õtíma localização.
Terreno com 800 m2, localizado à Rua Uruguai, perto' da Cooperati
va Agrícola. Ótima Ioealízação. Facilita-se com pequena entrada e
suaves prestações..
Terrenos no Bairro Industrial, próximos ao asfalto, com área de
300 m2 �- ótima Ioaalízaçãe. ,

Brasllía ano 1976, cor marrom, em ótimo estado.
Compra terreno, dando como pagamento Volks 1972 e o restante
em dinheiro. .

.

Temos ótimos veículos da linha Volklwagen rodados somente em
asfalto.

-

Procure-nos, DÓS temls o negócio certo para voeê.
Roa Major Vieira, 433 (anexo a PROJEPLAI) VI.OIIHAS OI SV

�=========================================�==========

.:. Cartaz do (ine Jubileu •
- -
•

Hoje às 20,30 horas

Um grande acontecimento

T E R R E M O T O - colorido

Amanhã às 14 horas em matinê e lf},aO e 21.30 horas

T E'R R E MO T O

Segunda e terça-feira, às 20,30 horas
Um filme que você não pode perder
TERREMOTO

Quarta e quinta-feira, às 28,3'0 horas
A maior caçada humana jamais filmada

SINFONIA DA MORTE - Colorido

A partir de sexta-feira. às 20,30 horas .

A mais bela e grandiosa produção do cinema Gaúcho com um

de elenco: TEIXEIRINHA E MARY 'fEREZINHA em:

CARMEM, Â CIGANA - Colorido censura

gran-

livre

Atenção: Colabore com o seu Cinema, apre.ente 8 sua Carteira de '

Estudante ou Identidade Militar.
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AgraeJecimento
Familiares de,

Hei lwig Louize Koch
ainda consternados co m seu falecimento, agradecem as ma.

nifestaçõ ss de pesar I ecebídas, ao Pastar Guenther Ruec
kert e a todos que s acompanhuam' até a SUi última mo

rada, e convidam a te Idos para o Culto R�ligioso, a reali
zar-se emauhã, às 9 horas, na ts..eja Evangélica Luterana.

Por maia este ato de fé, agradecem.

-

Bar, Restaurante e (h,nrascaria (CiALO DE OURO»
=�======-====

Segunda-feira"
'I'erça- feira
Quarta- feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Sábado
Domingo

Canja de Galinha
Costelada e Rabada
Dobradinha
Linguada
Peixada
Feijoada
Espeto corrido
(dez tipos de carne)

Independente dos pratos acima, servimos díartamente o

espeto corrido,
\

Bar, Restaurante e 'Churrase:aria «G4L8 DE OURO», no Bairro
São Cristóvão, um local para você ir ·e levar sua família.

Agora sob nova Direção

No Departamento de Veículos Usados
de Miguel Procopiak Comércio de
Veículos Ltda.. você encontrará
para pronta entrega:

Marca Ano

Pick-up Chevrolet

Pick-up Chevrolet

Pick-up Willys

1972
1974
1976

)

MICiUEL ',ROCÔPIAK (OM. DE VEicUlOS LTDA.
COD�esaioDárlo Oeneral Motora de Brasil S. 4.

Rua .Major Vieira, 289

C a n o i n has· -:-
'

Santa Catarina

BASILIO HUMENHUK' & (IA. LTDA.

I Revendedor FORD I
Fazemos sempre a melhor oferta em veículos novos FORD

e usados de qualquer marca.

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:
Camionete Pick-up 1961 4x4 - cinza

Camionete Rural 1975 4x4 - laranja
Pick-up 4x4 1973 - amarelo tarumã
Variant 1975 - Bege
Volks 1974 - 1500 - marrGn

Jeep 1961 - azul

Adquira seu veículo usado com a mínima entrada.

Veículos inteiramente revisados, de boa procedência:
aos melhores preços da região.

. Vj�dte-nos sem compromisso, em nossa loja à

R'ua Vidal Ramos, 203 - Fones 22-0268, 22-0468, 22-0024

/

CANOINHAS DE

conheceu 'em Antonio. Carlos o

homem trabalho para exercer

aquelas importantes funções.

Aniversariam-se
Hoje: Sr. N,�y Pacheco. Mi

rando Lima; jovem Orlando

Bsuer; sra, Francisca, ,esposa do

sr. João Werka.

Amanhã: Sra. Temporia, es

posa do sr. Nicolau Furtado;
srta. Eugenia Anl, filha do sr.

Ludovico Pieczarka; sre. Ahide,
esposa do sr, Carlos F. Ramais.

Dia 25 - Sr: �Vitor Bojarskl;
sra. Ema, esposa do sr. Alfredo
Fiedler.

ONTEM
Tem novo :Chefe o Gabinete do�Ministro da Agricultura

Prefeitura Municipal
de Canoinhas

Portaria N. 03/78
Benedito Therézio de Carvalho
Netto, Prefeito Municipal de
Canoinhas Estado de Santa

-

Ca

tarma, no uso de SUBS atribui

ções,)egaís,', resolve:

Conceder I,Gratificação
A GUSTAVO PRUBE, fi gra

tificação de Cr$ 1.500,00 (hum
.

mil e quinhentos cruzeiros), por
serviços prestados a e,sta mu

nicipalidade.
Gabinete do Prefeito Muni

cipal de Canoínhas, em 12/01/78
Benedito T. de Cartulho Netto

Prefeito Municipal
€sb Potaria foi registrada _e

publicada no Departamento Ad

mmtstrattvo. na data supra.
fabio Nabor Fuck

Diretor de A::imioistração
Vice Prefeito Municipal

�---------------------------,---------------------------

Segundo noticias chegadas da
Capital Federal) foi nomeado e

empossado nas elevadas funções
de Chefe do Gabinete do Exmo.
sr, Ministro da Agricultura, dr.·
João Cleofes, o n08SO pre zado
amigo, o ilustre catsrtnense dr.
Antonio Carlos Konder Reis.

Pertencente à tradicional fa
mília ce tartnense, sobrinho do
inolvidável Vitor Konder e do
ex Governador do Estado dr.
Adolpho Konder, o jovem co

estaduano ainda estudante de
direito, com apenas vinte e um

anos de idade foi deputado a

Anembléia Constituinte de San
ta Catarina onde teve a mais
destacada atuação. Na�tAssem
bléia Legtslatíve, durante a le
gislatura passada, foi, :.) dentre
todos os seus companhelros, o

maior lutador.

Nas eleições_de 1950 os .seus
conterraneos de Itajai renova

ram-Ih s o mandato elegendo-o,
novamente, deputado estadual.
Por circunstâncias que desce
nh scemos e não indagamos re

nunciou ao mandato e recusou

convites que lhe foram dirigidos
pelo Gcve rnador Irineu tBJr- .

nhausen para ocupar altas fun
çõ ss administrativas retirando
se, então, para a Capital Federal.
No Rio de Janeiro o seu ex

cepcional talento, a sua vocação
e verdadeira devoção à causa

pública, reconhecidas pelo Mi
nistro Cleofas e pelo sr. Pedro'
Salles dos Santos, digno Presi
dente do Instituto Nacíonal do
Pính o asaegurarem-Ihe um lu
gar no Gabinete do Ministro e

8 direção de um dos mais ím
portantes Departamentos da-:
quela autarquia.
Menos de um ano .decorrtdo

e eis Antonio Carlos chefiando
o Gabinete do Exmo. sr. Minis
tro da Agricultura. Honrando,
assim as tradições da sua famí
lia e elevando bem alto o DO·

me do nosso Estado.

Bem haja que o:Ministro re-

---------------------------1

Dia 26 - Sr. Haroldo; Koepp;
Léa, filha do sr, Jacob Sel.me;
srta, Celina, filha do sr ....Ludo
vico Píeczsrks.
Dia 26 - Sra. Alice/III esposa

do sr. Jair Damaso da Silveira;
José, filho do sr, João A. Bra
uhardt.
Dia 28 - Sr."�Max Schuma

eh sr ; Maria· Luiza, filh. do sr.

Romão Kaw 4; sr. Henrique
N eustaedter, de Rio do Sul.

Dia 29 • Sr. Altamiro Haaa
Peters e' o sr .... Theodoro Hu
menhuk.

Aos aniversariantes, nosscs

efusivos parabéns, com votos
de"mil felicidades.

Extraviou-se
THOMAZ THEODOROVITZ

FILHO, declara para os devi
dos fins que extraviou o Cer
tificado de Propriedade e de

mais documentos do veiculo
marca Jeep Willys, ano de fa
bricação 1951, cor branca, Chae
si& n.o 3J93676,· Cilindros·04,
Pla�8 CA-3237.

.

2

Os mesmos ficam sem efeito

por haver requerido a 2.8 via

�-..,
-

BOt6tOgO goleia :campeão:do Interior

Jogando amistosamente domingo Da entrega de faixas do

campeão do interior, o Botsfogo F.C. de nossa cidade goleou
espetacularmente a equip 3 do Parado, camp aão do último cam

p eonato do interior «Troféu lrineu Mario. Budant pelo elástico

placar de 5 tentos a 1, dando assim mostra da melhor técnica e

força do futebol de nossa cidade. Com esta vitória o Botafogo
demonstrou qus este ano estará com força total, para dsr muitas

alegrias a sua torcida. .r

Será nomeado pelos clulies o novo

Presidente da LEC
Em reunião que será realizada no dia 21, 0'1 sede da LEC

com a presença do Presidente da FCF e CRD, os clubes de nos

sa cidade que tenham alvará e do CRD, escolherão o nome do
'novo presidente daquela casa" o qual deverá dar andamento aos

campeonatos da. cidade e do interior, como também será interes
sante ser realízado novamente os campeonatos mirim, infantil e

infanto juvenil, e 08 quais serão de muits valia pua o esporte
de nossa cidade. Desde já deixo aqui os votos de feliz gestão ao

novo presídente da LEC e !iça tudo de melhor para o futebol
de nossa cidade.

Papanduva lidera l��campeonato em Mafra
Reioa grande espectativa em Papanduva, Mafra e Campo

Tene-nte, no campeonato regional de f�tebol de salão, no qual o

Papanduva FC, participa da final com �quip!s de Mafra, sendo

que existe grande chance do Papanduva FC chegar ao titulo.
Tendo a participação de um atleta, muito conhecído do público
canoinhense, trata-se do Fonseca que disputou pelo Botafogo de

Csnoínhas, o campeonato regtonal, o qual vem se tornando um
ídolo do Papanduva e também a peça principal da equipe Pa

panduvense. Neste' torneio participaram 30 equipes quehdades e

de bastante gabarito técnico, deixo aqui os elogios, 80S diretores
e atletas doJPapanduva FC, os quais ..

muito tem feito;'pelo espor
te daquela região.

Torneio. de Férias, da CME
Ontemeexta-feíra tivemos a reunião das equipes que

irao participar do torneio de férias, promoção d& CME, 08 qusis
serão realizados nas quintas e sexta-feiras no Ginásio dos espor-�

tes, serão disputados nas mudalidades de futebol de salão, Han-
debol (mas e fem) voleibol {mas e fem) e basquetebol, espera-se
a colaboração' de todos os esportistas, para o bom desempenho
deste torneio.

MAJOR· VIEIRA NOS ESPORTES LUIZ ALFREDO

Domingo, tivemos em nosso campo a l.a partida de fu
tebol do .800 de 1978. Defrontaram-se Major Vieira contra o Pos
to Texaco de Gmotuhas. O jogo iniciou por volta das 16 horas,
e logo no começo notcu que o time �majorvieirense, apesar da
ausência de alguns valores, iniciava.o jogo com' grande dísposí
ção, não tardando muito a acontecer o 1.0 gol. Logo após o ti.
me canoinhense ameaçou reagir e buscar o empate, mas ficou
somente na vontsde , pois nosso time tocava a bola com catego
ria e no fioal do jogo tivemos no placar 5 tentos a 1 pare a

equipe me j orvietrenae. Os gol"! foram marcados por: Ji'lávio, Júlio,
Flávio, JÚ!lO e Lauro para Major Vieira Esporte Clube. Está de
parabéns Il equipe local, e nossa diretoria agradece a todos que
compareçam DO campo domingo atendendo nosso apelo para
prestigiar nosso time. Formou 8 equipe de Mej or Vieira com:

Nelson, Ozires, Chico, Wílmar, Edvino, Júlio. Osmar, Alairton
(Lauro), Flávio, Edemundo, Z'co,

Já para domingo dia 22 teremos um grande joga em

nosso campo, estarem 1S receb �ndo a visita da equip! lafento
,Juvepil do �as�ey Fergujon, clube campeão da cidade de Ca
ooiohas no ano de 1976. ESp�r4�JS e ·contam03 novamente" com
o apoio de todos neste domingo.

SOCIEDADE
Conforme foi sugestionado pera salvar-mos nossa equipe·

d� futebol, em .D.o deste j ornaI. anterior onde colocamos Um ar

tigo que e solução seria principalment! formar-mos, um! Socie
dade, avisamos q lle j ã está seodo e'studado todos os detslhes oa

ra ter ioicio a tehridl1 Sociedade e em breve se tudo correr �o
mo desej imos, estareIl! ')s iniciando a Sociedade, único meio que
achamo·s para salvar-mos e manterm09 nosla equipe de futebol .
Avisamos também a quem interessar que a Sociedade não lerá
formada, somente pelo· Clube de futebol e sim juntam�nte çom
a sociedade «28 de Junho».

'
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Nesta edição que antecede o dia 23 de janeiro, data
da fundação do município de Major Vieira. este eoluntats
pr�parou um pequeno relato sobre o, que era e o que é
hoje este município.

.

De início citaremos alguns fatos da hlstórla de MajorVieira. Temos .co�o patrono o Major Tomsz Vieira, sendo
ele um dos primeiros colonizadores desta Iocalldade, onde
também dedicou-se ao comércio por longos anos, poste
ri�rm�D!e passanrío a residir em Canoinhas cidade da qualfOI o pnmeiro Prefeito.

'

Nos .fi�� do século passado ílxaram residência, .em
caráter dellnitívo, 03 primeiros habltantes desta localidade
sendo alguns: Joaquim Borges de Ltma, Teodoro Bueno d�
Oliveira, seguind� por Luciano José de Paula, Otavio Fer
nandes de S��Zl, Gustavo Knolt, Augusttnbo Morais dos
Santos, Bleutérío Sampaio dos Santos, Polidório de Oliveira
Franco e outros.

A

Pela "Lei n:o �95 de 21 de Ianelro de \924 da Superln
te�dencia ,�uniClpat de .Ou�o Verde (hoje município de Ca
noíuhasj, foi criado o dlstrlto de Colônia Vieira. Sua ínsra
Iaeão ocorreu no m.esm� ano. 1.0 coletor - Joaquim Gon
çalves dos Santos, cidadão que desde sua mocidade residiu
em Campina dos Santos, homem .simples, porém de grande.
hon.radez e trabalho. tendo posterlormants exercido o cargo
de Juiz de paz e Sub-Delegado de Polícia. ,

1." Sub-Delegado de Polícia: Leopoldino Carvalho, o

qual desempenhou eficientemente suas Iunções por longos
anos .

.

'

.

1.° lntenden�e distrital: Luiz Dàvet filho: 2.0 intendente
dístrltal: Julio 810i da Costa: 1.0 agente do Correio: Maria
Ramos (m�is conhecida. por Martqulnha Ramos); 1.° escrivão
d� paz: VICtor Fernandes de Souza, tendo este exercido
diversos �a�gos públicos, a quem Major Vieira muito deve;
sendo o UDICO das autoridades do município que ainda há
pouco deixou de viver em nosso meio.

Entre outros queremos ressaltar pessoas que já não
estão conosco, mas que suas imagens ainda permanecem
em nosso pensamento: Pedro Maron, Francisco dos Santos
José Pereira do Vale, Pedro Allage. O distrito de Colôni�
Vieira conseguiu seus primeiros representantes na Câmara
Municipal de Oanoínhas no ano de 1947, sendo: Argemiro

, yieira Borges e Vitor Fernandes de Souza.
Pela Lei n." 633 de 23 de janeiro de 1960, da Assem

bléia Legislativa do Estado de Santa Catarina, foi criado o

município d. Major Vieira, constituído por mais parte do
município de Oanolnhas. De acordo com essa lei o muni.
oípío tem os seguintes limites: I

OESTE: Foz do Rio Vermelho por este acima até SU9.

nascente; daí em linha reta de 8 km até li nascente do Rio
da Paca; por esse abaixo até 1000 metros antes de cruzar

a estrada de rodagem que demanda a Serra do Lucindo e

deste ponto em linha reta de �800 m'etros até a estrada de
São Sebastião-Pulador em linha reta 2700 metros até a

estrada Nascentes do Ribeirão Raso e em linha reta de 73[)0
metros até li nascente do rio Toldo.

Major
21.01-1978

Vieira
. .,. .-

eruverssno

comemora

Emancipação
seu 17�o

Politicade
NOR rE: Em llnha reta. de 34:0[) metros até as nascan,

te s do rio Tira-Fogo e em Iinh a rdtl 3.!51 m atros até a

cabeceira do rio Palmltal e por este abstxo até li Foz do
rio Canoinhas.

I

L�SrE: Até li Foz do rio da. Serra por este aclma
até SUl nascente na Serra do Luclndo, por esta no divisor
das águas em Ilnh 1 reta e seca até as nasce ates do rio
'I'amauduá e por baixo até a Foz do Rio Vermelho.

Ficou o município integrado a comarca de Oauotnhas
com os seguintes limites:

LESTE: Com o muulcípío de Três Barras.

,
SUL: Com o município de Papanduva e \fonte Castelo:
OESTII: Com o' munlotpío de SantlJ. Cecília.
NORTE: Com o município de Canoinhas do qual foi

desmembrado.

Instalação: 23/01/1961.
O município teve como seu 1'.0 f»refeito provisório o

cldadão Pedro Allage Filho que exerceu seu cargo por 30
dias, sendo substituído palo cidadão João Válter Graboskt
também prefeito p-ovísórto qu s eX:3rCElU o mandato de 1.0
de marco de 6 t a 12 de outubro do mesmo ano. Em 1.° ds
outubro de 19tH, foi eleito prefeito Munlcíp II o cidadão An
tonio Maron Becll, assumíudo o cargo a 12 de outubro do
mesmo ano o qual exerceu até 3 � de j suetro de 1956. Em
03 de outubro de 190") realíze-se as etelçõ es. na qual foi
eletto o cidadão Sebastlão Gr�in Costa, o qual assumiu em
31 de janeiro de 1936, exercendo até 31 de janeiro de 1970.

E.m 1� de [sueíro de 1959 foi eleito prefeito, munlelp al o

cídadão Mtguel Maron Bectl, assumindo em 31 de janeiro
de 197J exercendo SU':lS fUfJ.ÇÕ'H até 3l de janeiro de t973v
Em 15 de novembro de 1972 foi eleito prefeito Municipal o

�ida.dão Odilon Davét, assumindo em ,31 de janeiro de 1973,
tnfelíz ne ate morrendo em pleno mandato no dia 08 de
julho de 1973, depois de BU!3 morte assumiu o seu Vice Vitor
Borges que exerceu SUIJS Iunçõ es de pretelto até o dia 31
de janeiro de 1976. .

Á. Primeira Leglslatuéa: Era composta d�s seguintes verea
dores: Sebastião Grein Costa, Otacílio Florentino de Souza
Walter Henning, Evaldo Pereira, Odilon Davét,' Marcelino'
Ruthes, Ayres José Schadeck (mandato de um ano).
2.& Legislatura: Gilberto Grochovskí, Carlos Karvat, Teodo
ro Barranktsvez, Miguel Maron Becil, Eurico 'I'remel, Odilon
Davet, Wálter Henníng (mandato 4 anos}.
3,a Legtslature: Cláudio Gadottí, Lindolfo Cordeiro, Cezárío
Koaskl, Miguel Maron Becíl,

-

Eurico TremeI, Aleixo Zabu
doskí e Guido Davet.
4.· _Legl8Iatura: Oezáelo K03.Skl, Henrique de Barros Neto,
Joao Alfredo Borek, Albino Canchoroskt, Aloacir Veiga,
Afonso Sobz sk, Augusto Papes e Pedro Celeste Maron.
5.a Leglslaura: Wilson Geanemann Costa, Roberto Werka,
Augusto Papes, Vallrtdo Veiga, Jair Dlrschuabel e João Ba
tista Ruthes.
6.& Legislatura: Adir Francisco Veíg a, Nereu José Henning,
Miguel Schumacher, Luiz Ferreira 'I'arres, Sezefredo Pau
lltski, Augusto Papes e Oezário Koaskt.

, Em 1968 com os incansáveis esforços do prefeito Se-'
bastião Greín Costa e outros cornpauhetros. foi criado o

Ginásio Normal desta cidade, hoje' Escola' Básica Luiz Da
veto Sua inauguração deu-se no dia 03,03/1958 pelo profes
sor ·Dráusio Uelestino Cunha. inspetor regional daquela
époia.

Funciona atualmente a Escola Básica Luiz Davet son
a direção de Therezinha de Jesus CUb1S e conta com' mais
de 300 aluaos da 1.& a 8 & série. Além da Escola Básica e

xistem no interior escolas estaduais e 8 escolas municipais
com um total de 800 alunos apr'oximldamente. 1977 foi o

B R_E__H_B_MB_m�E__�B�_E__B__
_

'

'

H
II .

'
" II'

- -
II Honrados por termos contado com vossa II
- �
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ano da instalação do 2.° grau de Habtlítaeão Bàsíca em

Oonstrução Civil, funcionando na Escola Básica Luiz Davet,
curso particular sob a m snuteneão e orientação da FUN
PLOC. O guia espiritual da população é Frei Abel Sehneí
der, que muito tem feito para li integração do município.

AGR lPECuARIA: Com a colaboração da Prefeitura
Municipal foram instalados em Major Vieira 03 escritórios
da AQARESC. CA.FASC e COOPERNORTE. Na pecuária pre
domina a criação de bovinos com um rebanho de 10.000,
cabeças entre 5.47 proprietários.

Na agricultura se destaca o plantio de soja" feijão,
milho, batata-Ingtêaa, tabaco, etc" com o aumento de safra
nos últimas três anos de aproximadamente 500,%'.

A extração da erva mate também tem destaque no

município. ,

INDÚSTRIAS: Conta o município atualmente com 7
serrarias e 5 olarias, 2 moinhos de cereais e 3 tatonas.

COMÉRC[O: Existem 26 casas comerciais, sistema de varejo,
duas farmácias. dois, açougues, um posto de gasolina e 2
borracharias.

, SAÚDE: Conta o município com um hospital' em cons

trução e um posto de saúde municipal.
E�ERG[A: Em 09 de março de 1968 foi .ínaugurado

a Energia Elétrica pela CELESC.
-

TRAlI(SPORl'E: O município é servido por uma empresa -de
ônibus coletivos funcionando em diversos horários. Outros
transportes são efetuados por melo de caminhões, camío
netes, tratores. automóveis, usando-se atnda como meio de
transporte de uma grande parte de colonos a carroça com

tração animal. ' ,
�

.

SOCIEDADE: Existe somente uma sociedade iegal
mente eonstltuída com denominação Sociedade Recreativa
Esportiva 28 de Junho fundada em 28 de junho de 1964,
tendo atualmente como presidente o sr. Guido Davet con-

, 'tando atualmente com mais de 100 sócios.

PREEfEITURA. MUNICIPAL: Acha-se dividida em di
versos setores 'e são os seguintes os seus respectivos OCU-.

. pautes: Secretárlo; Arnaldo Pereira dos Santos, Tesouraria:
Pedro Veiga Sobrinho. DNE1R: Vilso:p Granernann costa.
Ftscalização: Ivüázío Coelho. todos sob It", responsabilidade
do atual Prefeito Municipal Claudio Gadottl, '

Junta do Serviço Militar: Funciona como presidente
o sr. Prefeito Municipal, sob a oríentação do Capitão Osval
do Conrado Narloch, delegado da 13.& Delegacra de Serviço
Militar tendo ainda como secretário o Sr. Pedro Tiska.

CÂMARA MUNICIPAL: Presidente: Augusto' Papes,
Secretário e assistente- das comunicações permanentes; 00-
letoria Estadual: Atual Coletor Aleixo Zabudoskí; Cartório:
Tabelião de Paz. Sebastião Grein Costa. Delegacia ode Po
lícia: TItular Sgto. Antenor Maria Mendes. Empresa de Cor
reios e Telégrafos: Agente: João Maria Bueno.

Habitantes: 10,001) aproximadamente, com base no

último recenceamento em 1970. Área: 732 km2. Altitude: 760 m,
clima temperado.

.

,

Ríquesas: As principais fontes são: madeira, criação
de bovinos, extração de erva mate e agricultura que está
sa desenv@lvendo em ritmo ac�lerado pelo sistema da ,téc
nica. Estradas: possue o município atuálmente. 765 km de

,estradas municipais e H km de estradas estaduais, pelai
quais são feitas o escoamento da produção do município.

Texto e Reportagem de �F�.\NCISCO KRISAN '

'\',
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II POVO AMIGO DE" 'MAJOR VIEIRA.:, 'II,'
.

'

'-
li Obrigado pelo apoio que nos deu; Obrigado por ,ter nos II
_ ajudado a crescer; Obrigadó por sua amizade. Que esta "II
I data de anivers.ário do Município, sej a (j sírnQolo de todas

'

I
= as realizações futuras e de um entrelaçamento de' nossa ==
I amizade. II
II Mensagem da ,

II
�' --
� Oficina Mecânica e Borracharia de Carlos F. Mük E'

I ,Major Vieira - se I
m__� __m�mmm�_m��_� m���_B� _

�E�B�__��_m�EBmEm_m��_�m _
� -
H 'Passam-se o� meses e·.os anos, e a cortesia dos amigos, II
Em fregueses e funcionários de nossa firma mais se' 'afirma e 11\

II mais nos une. II
II, A você Major Vieira, nesta data de aniversário de Eman· II

II cipação Política, as nossas homenagens. I
- e
B 'Ser:rarias e ,. Beneficiamentos de Madeiras ,II
- E
II de A ntonia Maron Becil II

I '

. �ajor Vieira - se
. I

_Bm B_�B�Bm m�mmBE_R_�BmM__



eORREIO DO NORTE

'Cooperativa
de

Agro-Pecuária
Canoinhas Ltda.

Rua Jeio Alllge, S/D.o - :,CaDoinhu-SC
CGC 83.192.294/0001-28

Assembléia Geral Ordinária

Edljal de Convocação
De acordo com o Estatuto Social, ficam convocados os

Senhores Associados da Cooperativa Agro.Pecuária de Canoinhas
Ltde., em pleno gezo de seu! dírettos Aasoeíaís, para a Aeaembléia
Geral Ordinária a ser realizada no dia 19 (dezenove) de fevereiro
de 1978, na Sede Social sita à Rua João Allage s/o.o' Canoinhas-SC
às 8:00 ho�as em Primeira Convocação com o mínimo de 2/3 d�
leUI AnOCladof', às 9:00 em Segunda Convocação com o míaimo
da m��ade � �ai8 um de seus Associados, as io:oo horas em
Terceira e ultima Convocaçio, com a presença de no mínimo de

1� (dt.z) de! StU'. Associedol, na qual havendo número legal será
dIscutIda a seguínte:

ORDEM DO DIA

1 - Apresentação, discussão e julgamento do Relatório de Ativi
dades, Balanço Geral, demonstração de Sobres e Perdas e

demais documentos relativos 80 exercício de 1977. "

2 - Apresentação, discussão e julgamento do Parecer do Con
selho Flscal, sobre os documentos relacíona-íos DO item D.U 1.

3 - Eleição do Conselho Fiscal para o período de 1978/79.
" - ASluntos Gerais.

NOT�: Pari efeito do Cálculo de quorum para instalação
I da Assembléia, esta Cooperativa tem (103) Asssociaclo9.

CaDoinh88 se, 16 de janeiro de 1978
I

LUIZ FERNANDO FREITAS - Presidente

1!l1I:::IIJ:II:IIII:::::IIIIIIC::::::I:I::::::::�::::.=::::II:II::::::1:::1::::::111::111::::::::
.:

..

I ÓTICA CONFIANÇA II
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ii Oculos r ; para o
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li Artigos com garantia de qualidade. ii
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Registro
NEREIDA C. CÔRTE, Ofi�l-11
do Begtstro Civil do 1. o Distri
to de Canoinhas, Santa Catari
na faz saber que pretendem
casar-se:

Franeisco Jacobowski e Jorgina de
Fátima Pereira, ambos solteiros, do
miciliados e residentes em Marcílio
Dias, deste Município. Ele, operário,
nascido em Guarani Mirim, Municí
pio de Massaranduba, deste Estado,
em 4 de outubro de 1954, filho de
João Jacobowski e Christine Wied
mann Jacobowski. Ela, do lar, nas
cida em Bugre, neste Município em

14 de janeiro de 1962, filha de Osny
Caetano Pereira e Maria Madalena
Pereira.

Civil -
21.01.1978

Antonio Cotoskt e Ana Burgardt,
ambos solteiros, Ele, operário, nas

cido em Porto União, deste Estado,
em 18 de fevereiro de 1944. residen
te na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná, filho de Martins Cotoski e

RICiESA 'ESPORTE CLUBE
Edita'l de Convocação
CONVOCAMOS todos os só

cios do RIGESA ESPORTE

CLUBE, matores de 21 (vinte e

um) anos, em pleno g('ZU de

suas prerrogativas para 8 AS·
SEMBLÉIA GERAL que realí
zsr-se. á, no dia 15 (quinze) de
fevereiro de 1978, às 17:00 (de ..

zes se te) horas, D8 sua Sede Sa

cia], para deliberarem sobre a

seguinte ordem- do-dia: 4

- ELEIÇÃO DO CONSELHO
DELIBERATIVO

.

GESTÃO 78/80.
'Três Barras, 16/janeiro/1978

'Emilio Gazzaniga Netto
Presido do Conselho Deliberativo

Anastácia Cotoski. Ela, professara,
nascida nesta cidade, onde é derní

cílíada e residente, nascida no dia

19 de ,; julho de 1950, filha de Nico

lau Burgardt e Ana Probst Burgardt.

Editais
Benicio Cardoso e Maria Donina

de Lima, ambos solteiros, domicilia
dos e residentes no Bairro Slo
Cristovão, desta Comarca. Ele, ope
rário, nascido em Serra da Boa Vis
ta, .dístrito de Poço Preto, Municfpio
de Irineõpolis., deste Estado, em 23
de abril de 1958, filho de Antonio
Cardoso e Maria Alves Martim. Ela,
operária, nascida nesta cidade em

1.0 de janeiro de 1942, filha de dena
Maria ,rtosa de Lima.

Valfrides Neves e Marilda Novak,
ambos solteiros. Ele, tratorista, nas-,

cido em Bonsucesso, Estado do Pa-:

raná em 6. de julho de 1954, resi
dente em Encruzilhada, deste Mu

nicípio, filho de José Neves e Júlia

Neves. Ela, do lar, nascida em Pa- I

ciência dos Neves, neste Município
em 2 de outubro de 196', residente

em Paciência do Rutlno, deste Mu

nicípio, filha de Joaquim Novak e

Martilla Scholtz Novak.
.

João Ildefonso Hanemann e Maria

Saléte Antonowicz,' ambos solteiros,'
domiciliados e residentes em Tau ..

nay, neste Município, Ele, lavrador,
natural de Canivete, distrito de Bela

Vista do Sul, Município de Mafra,
deste Estado, em 8 de março de

1953, filho de Affonso Hanemann e

Clotilde Hanemann. Ela, do lar, nas
cida em Taunay, neste Município
em 14 de janeiro de 1956, filha de

. Díonísío Antonowicz e Charlotte

Henníng Antonowicz.

Sebastião Ozaner de Souza e Ber
nadete I udka, ambos solteiros. Ele,
operário, nascido em Serra dZi 80a
Vista, distrito de Poço Preto, Muni

cípio de Iríneópolís, deste Bstado
em 11 de Ievereíro de 1957, filho de
João Maria de Souza e Idarcy Al

ves de Souza. Ela, do lar, naacida
no lugar São Pascoal, Municfpio de

Irlneépolls, deste Estado em 12 de
abril de 1956, filha de Paulo Ludka
e Iolanda Prestes Ludka.

Oanolnhas, 13 de janeiro de 1978

NEREIDA C. CÔRTE
Oficial do Registro Civil

Comunicacão
, ,

A Direção do Colégio «Sagrado Coração de Jesus»

comunica aos interessados que os Documentos Escolares

para a Matrícula na Faculdade, serão expedidos somente

até o dia 28 de janeiro do corrente ano,

'A DIREÇÃO,

"Estou entre todos vocês. mas estou só.

porque sou excepcional". Ajude-me na APAE.

• I
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E 1 9 6 1 - 23 DE JANEIRO -
/ 1 9 7· 8 3

M �
M �'

t 17 anos de Emancipação �
� �
k �

t Nesta data histórica de nosso Município, irmanados no desejo dá ver Três Barras �
t· continuar na trilha do progresso em que caminha hoje, cabe a nós do Poder Executivo, deixar a �
� �
.Ito

cada cidadão que com sua parcela de trabalho, colaboração e amizade, participou do desenvol-
�

t vimento de nosso Município, o nosso agradecimento e a nossa saudação. =
t .

Nossa mensagem é d� otimismo 8 de confiança, pois acreditamos que do esforço �
!to de cada. um, depende o 'futuro de nossa Três Barras. '�
�, �
�1S iii
k "Contínuemos nossa tarefa. Procuremos produzir mais 8 melhor. Demos nossa Oti
�

� �
� parcela de contribuição, e Deus olhará por nós �
� �
�

\ ," ,
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Foto Stndi.o Canoinbas
Serviço de reportagem de casamentos e aniversários, Fotos de

crianças, Posters, Painéis decorativos para seu lar e escrítõrío.

Serviço para amadoras.:
, '

'

Rua Barão do Rio Branco, 754 (próximo a Casa Trevisani)

CORREIO DO NORTE 21.01.197'8
--------------------������--------------------------------------------------------------------------------------------------�

�===================================�======,�
,

OTICA CONFIANÇA
Laboratório E�pecializado
Lentes de Conteto

Armações Necionets e Importadas
Praça Lauro Müller - Canoinhas

� .... ..J
•

�=============================�=============*

Fotocópias?
O Cartório do Registro Civil, de Nereida C. Côrte instalado

,

'

no Forum, acaba de receber a mais moderna "FOTOCOPIA

DeRA" Automática que tira fotocópia' dupla face e simples
de qualquer documento em diversos tamanhos.

Em apenas 5 segundos

DR. ZENO AMARAL FILHO
_ CIRURGIÃO DENTISTA _

CONSULTóRIO: Rua 12 de SetembrO. _' esquina cem travessa
15 de Novembro (próximo à Igreja Matriz,
ao lado da Associação Comercial) .

_ Fone 22-0960 -

IMPRESSOS EN' GERAL (em uma ou mail côeea)

Serviço rápido e perfeito

IMPRESSORA OURO VERDE 'LTOA,

,
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Registro Civil

EDITAIS
Maria Góss Glinski, Oficial

do Registro Civil do Distrito de
Paula Pereira, município e Co
marca de Canoínhas, Estado de
,Santa Catarina, faz saber que
pretendem casar:

ALCEU DOS SANTOS e MARIA
SALETE DE SOUZA. Ele natural
deste Estado nascído em Bela Vista
do Sul no dia 17 de setembro de
1946, operário, solteiro, domiciliado
e residente neste dístrlto, filho de
Euclides dos Santos e de Juvelina
dos Santos. Ela natural deste Es
tado nascida neste distrito no dia
7 de fevereiro de 1956, doméstica,
solteira domiciliada e residente nes

te distrito, filha de Licinio L. de
Souza e de Ecilda Pereira de Souza.

Apresentaram os documen
tos exigidos pelo Código Civil
art. 180. Se alguém tiver co

nhecimento de existir algum
impedimento Iegal, acuse-o pa
ra fins de direito.

Paula Pereira, 9 de janeiro' de 1978

MARIA GóSS GLINSKI
.

Oficial de Registro Civil

JACIRA EMILIA PAUL COR

R�A, Oficial do Registro Civil
do Distrito de Pinheiros. Co
marca de Canoínhas, Estado de
Santa Catarina, faz saber. que
pretendem casare.

ALBANO SENN FILHO e EVA
NlEJELSKL Ele natural deste Estado
nascido em Ttmbostnho, no dia 17
de fevereiro de 1957, agricultor, sol
teiro, domiciliado e residente em

Timbozinho, filho de Albano Senn
e de Maria Base Senn. Ela natural
deste Estado nascida' em 'I'imbosí
nho, no dta 4 de j unho de 1959, do
lar, solteira, domiciliada e residen
te em Timbozinho, filha Antonio
Niejelski e de Brandina Niejelski.
Se alguém souber de algum

impedimento, oponha-o na for
ma da lei.

Pinheiros, 11 de janeiro de 1978

Silvete Darci Paul Cardoso
Escrevente Juramentada

Leial Assine! Divulgue!

Correio do Norte

UNGER & elA. LTDA.
INDÚSTRIA - 'COMÉRCIO - -EXPORTAÇAO

Telef.: Escritório 23-1770. Loja 23-2014

25 1952/1977 25
Ind. de Talhas e Pontes Rolantes Elétricas, Exaustores, Ciclones, carrinhos

para movimentação de carga, serras circulares e taqueiras ,

Esquadrias "UNGER" - Janelas de correr, basculantes, max , ar, portas, gra
des para muro, portas de rolo, gradeadas e portas de correr, em ferro simples
e perfilado. ESQUADRIAS EM' ALUMINIO _ Portas simples e de correr, ja-

nelas de correr, basculantes, max. ar e box para banheiro ..

DISTR,IBUIDORES EXCLUSIVOS DA LINHA COMPLETA

DOS MOTORES '''VVEG''.

Completa secção de vidros a preços diretos da fábrica.

IJOJA "UNGER", a mais especializada da região, em peças para locomôveís,
caldeiras e maquinários industriais. Cabos de aço, pregos, parafusos de todas

as bitolas. Canos e conexões para água e pressão, fechaduras e ferramentas

em Geral.

Rua Des. Costa Carvalho, 41 e 44 _ ,UNIÃO DA VITÓRIA _ PR.
,

R,epresentante em Canoinhas: WALDEMAR KNÜPPEL

Rua Major Vieira, 360 _ Fone, 22-0336 �- Canoinhas - Santa Catarina.

'I., ------�I---------------------,

I

I

,

« NA ESPREITA»

Quem será?
- PEDRO A.! GRISA -

. Ele ia indo pela estrada do destino, ela vinha, vindo pe'
lo caminho da. existência. Um dia se encontrara.

- Bom dia . Como vai você '?
-- Melhor não precisa, nem quero. ,E você?
- Satisfeito com á ·v�k:la .. Também não precisa ser melhor.
- Pois é, quando vai bem demais não pode melhorar, só pode

piorar
- E',a crise?
- A' crise é pa ta quem vive em estado crítico. Eu já aprendi

a dobrar o corpo conforme o vento. E: o espírito também.
-. Ê verdade, nada melhor que uma chuva depois da seca.

Nada melhor que um lindo sol} após alguns dias de nebli
na e chuvisco.

- Realmente, só sabemos COMO é bom ter saúde, quando es

tamos de cama, presos por uma moléstâa ,

- De fato, após caminharmos pelo deserto é que vemos co ..

mo é magnífico o esplendor da natureza, o verde das árvo..

res, a maciez da grama, a festa colorida das flores', o en

canto de uma flor singela.
--'- Por isso a crise é melhor forma de vaíorãaar o tempo da

fartura e da fortuna.
'

,

- Diria eu que nem a fortuna nem a fartura são essencíaís
para sentirmos o sabor da vida e vivermos o encanto da
existência.

- Do que é Ieâta a Felicidade?
_. De simplicidade e naturalidade, no arrancar das, máscaras

e no desmoronar das poses.
s:

Súbito. os dois emudeceram, surpresos, os' olhares se

olhando. Ele sorriu ao sorriso dela. As mãos se estenderam e

houve um caloroso aperto-de-mão. A Felicidade navegando
no oceano criado entre os dois rostos.

'

Era o 'primeiro encontro, que _ repetido - construí
ria o Grande Encontro, vitalizando a fellcídade nascente.

, Muitos olhos apagaram seu brilho, mas há inúmeros
que ainda são espelhos límpidos. O mundo não é tão mau as

sím. Ou você é?

----------------------------------------_.--------�

Fina Residência

VE'NDE-SE
Situada à Rua Barão do Rio Branco, n. o 191, num

dos mais belos locais, com vista panorâmica da cidade 250 m2
.
de área construída, sendo alas de estar e jantar conjugadas,
com lavabo social azulejado, até o teto, 3 quartos e BWC com

pleto. azulejado até o teto, uma suíte acarpetada, com armá
rios embutidos,' penteadeira com tampo em mármore, ramal
telefônico e Ibanheiro privativo completo, copa, cozinha com

pleta com pia inóx e armários em fórmica,' exaustor; e azule
jada até o teto, dependência de empregada com banheiro pri
va t�vo, área de serviço com cozinha americana, garagem, e

abrigo. '
..

Permanecem na residência, mais 2 armários embu
tidos de imbuia, 2' armários de banheiro em fórmica com tam

po em mármore e telefone.
,

Tratar pelo telefone 22-0210, no período da manhã,
.
ou em Joânvílle pelo telefone 22-2149.

.
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CGC 83.166.033/0001-33

;�edação, Composição e' Impressão:
.Rua Paula Pereira, 765 _ Fone 22-0379

'

Canoinhas _ Santa Catarina

Proprietário: Aroldo Carneiro de Carvalho

Diretor: Rubens Ribeiro da, Silva

COLABORADORES:

Papanduva: Esmeraldino M. Almeida
Três Barras: Paulo A. Frank ' ,.

,,'

I (

Major Vieira: Francisco Krisan
Monte Castelo: Lidio Seccon
Canoinhas: Glauco J. Bueno e Pedro A. Grisa

. .... �

30 anos a serviço da Comunidade



NOTAS ESPARSAS
Houve uma verdadeira A Fábrica de Papel Ca- 0..:1:""

I resiuencia e exerce a sua pro-troca-troca de gerentes de noínhas Ltda. anunciando a físsã tI issao con ratado. lpela AG_'1..-

hca�lcosE,�m ?o�sa cifd�de. Na inauguração de seu novo com- RESC.
aixa conomica, ou; premo- plexo, em construç:ão no. vizi- xXx

vido o sub Rossel; no BB, Fer- nho muníoípío de Três. Bar-
;

nando foi \promovido para ras, para março. ipróximo. O Deputado: Aroldo Car-
Crícíúma, enquanto ainda' xXx

valho que partícípou ativa-
aguarda-se o seu ..substituto;

I mente do 1. o Encontro das
no BESe, Mário. foi para a Em nossa cidade, passan- Associações de Sindicatos Ru-
agência de ' :P o União, 'sendo do suas férias, o sr. Alzair raís do Estado fOL homenageá
substituído pelo sr. ILO MAT- Barcelos, filho do sr , Elízeu do sálbado último com um

TOS, que provém de São Do- Barcelos, residindo já há' 14, churrasco oferecido pela alta
mmgos, oeste catarinense e I anos no Rio de Janeiro. direção do FRIC4SA e realí-
no Sul Brasileiro, SELIVINO I xXx zado na chácara da firma

para a vizinha cidade de União, Da o Leonor S G k f
Dambroskí, ali presentes ou-

d Vitóri b tít id
. ross op tros convidados. O ilustrea 1 orla,

,

su s 1 UI o pelo
t agora residindo em Enseada;sr

o, ELMLRO PE�RY, !bom I 'esteve em nossa cidade reven-
parlamentar após r�torna.r

gaucho, que vem de Maraví- � do. familiares
.

' para Ita:pema onde esta vera-

lha, também, no oeste o A to- I' ' ,e amigos. neando esteve em Florianópo-
dos, as nossas boas vindas" xXx 'lliS tratando de altos assuntos
'com votos de bom d�empenho : O conceituado advogado do nosso .município e hoje de
em suas novas funçoes o ; dr. Saulo Carvalho, \30 anos

novo aq�I se e�contra para

xXx I em nosso meio. Exatamente compromisso SOCIal.

! dia 13 de janeiro de 1947, num I xXx
Movimentadíssimo este, churrasco de aniversário do A AMPLA realizou maisúltimo fim de semana em nos- I sr , Silvio. ,�ayeT ele aqui abor- uma importante reunião . agosa cidade, além do 1. o. Encon- d:va, ::ecem forp:�a?o, afim ra no vizinho municfpi� detro das Associações dos Sindi- I de chefiar o escrítórío do ad- .

Trê Barr 5 a f'
,

ItíJ..' '

,
S I as . eIra u Ima.

cates Ruraís do nosso LEstada, ,
vogado dr o Aroldo Carvalho,

'

dos mais positivos e as honro-
.

então eleito Deputado IEsta- xXx
sas visitas .dos srs. Drs. Fran- ,dual.,. Radic?u-se em nosso O sr. Daton ,p�i.xer atual
cisco de, Assis e

o se� fil�o, Ve- con�I�Io, aqui consorciou-se, gerente do Bradesco em Itajaí,
reador em Flortandpolís, En- -:par�ijelpando sempre das prin- em férias juntamente com

genheiro dr. Francisco de As- : cipaís atividades de nossa ter- sua família deverá visitar o

s�s �ilho, Presidente da, A.�E� : ra1 propugnand�) sempre pelo �,lOrte do Paraná, �€1PlOis Foz
NA jovem \ de nossa capital, I .nosso desenvolvimento. ao Iguaçu e Assunção.
dr. Juscelio Cbsta, sua esposa

'

xX
e filhos Murilo, Marilda, esta I,

x xXx

COm soo noivo e Beatriz. O sr. Gabriel Seleme, Amanhã um .joão de bola
, ,

agora residente em Palatina, no Dítão reunindo .o IMAZA,
xXx '

em férias em nossa cidade, fez campeão do. torneio Mario J.

Felizmente choveu, ali- uma visita de cortesia ao Pre- Mayer e Bangú de Curitiba.
vianda em parte os prejuízos

I feito Therézío Netto.

de nossa lavoura, cujo 'levan- xXx
tamento, para as' provídên- Esteve em nossa cidade,cias cabíveis, deverá ser feito 2:. a feira últâma, o engenheiro
por técnícos da Secretaria da 'dr. Friedrich Scultetus, visi
Agricultura, conforme tele-I tando 0' local da construção
grama recebido pelo, sr o pre-; da nossa Estação Rodoviária
Jeito Therézio. Netto. I Municípal, ele que a projetou.I '

I·, xXx xXx

AROlDO CARNEIRO DE CARVALHO

Residência:
até às 9:00 horas da manhã
entre 12:30 até 13:30 horas

Após às 2:00 horas
Telefone: 553-1061

Gabinete da Câmara Federal:Retornou de sua lua de
mel, o técnico agrícola Clau
dio J. Ribeiro da Silva, se

guindo já 4. a feira para BOITl
,Jardim da Serra onde üxou

o grupo Fuc'k liderado

pelo sr o Niceto Fuck, aoele
rando a construção de sua no

va fábrica na localidade de

ISerrito.
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.� ALVARO MILLON & FILHOS ® �
�' �.
� '�
iN Concessionário da 'Mercedes·Benz do Brasil SIA �
� �

.

�� Dep.arlamenlo de Veículos Usados �� MODELO f ' ANOjFABRICAÇAO �
� 1 L-608D/35 c/carroceria 1975 �
m 1 L-608D/35 c/Fu,rgão Isotérmico '. 1973 �

',� 1 L-1113/42 c/3.o eixo e carroceria 1970 �

� 1 L-1111/42 c/3.o eixo e carroceria 1969 �
§j 1 L-1113/48 cj3.o eixo e s/carroceria 1977 �
� 1 LS-1519/42 c/semi reboque ,carga seca 2 eixos 1977 �

� Veículos Revisados· e com garanlia de �
� 6 meses ou 10.000 kms. : . .�
� �
� �
� Finiancia,men,lo ie,m até 24 mieses �
� �

: ACEITA·SE TROCA �
� �

� BR.476 · Km. 223 - UNIAO DA VITÓRIA·PR. �
� FONES (0425) 23-1211 �
� 23-1893 �
� . ,23-2572 �
� �
������������������m������������������m

Pela. manhã: das 9:30 às 12:00 hs.
Pela. tarde: das 14:30 às 18:00 hs.
Telefone: (0612) 223-9395

21-01-78
N° 1454

XXXI
'�

�'lWMe.

"
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A FUNPLOC saúda seus

Estudantes e Professores
tA Direção da Fundação das Escolas do Planalto Norte

Catarinense -, FUNPLOC, ao se aproxímar o. reinício das
atividades escolares, relativas ao ano letivo de 1978, quer -
de público - saudar estudantes 'e professores o

,Estamos de casa nova e preparamos um espírito novo

para o. ano que nos espera o Unidos. todos trabalharemos pelo
engrandecimento de nossa Terre. e pelo desenvolvimento de
nossa Gente. Contando com o apoio das autoridades munici

pais, estaduais e federais, queremos levar .adíante com todo o

empenho e toda 8, coragem, a nossa nobre missão, semeando
o saber e colhendo a salbedoria, num trabalho democrático e

fraterno.

Contando com a colaboração generosa dos Professores
e o interesse dos estudantes, com o esforço e a dedicação de
todos, a Dlijl'eção da FUNPLOC vai desenvolver todo. seu tra
balho com empenho e fraternidade, para que todos se sintam
bem e bem Ipossam cumprir o seu dever e tenham um ano de
plenos sucessos.

Voltaremos a conversar, por ora seguem aguns avisos
de interesse de nossos estudantes.

reíro;

2.a ÉPOCA DA FACULDADE
.Por determinação do Diretor da Faculdade de Ciências

Administrativas de Canoinhas _ Dr. ZAIiDEN EMILIANO
SELE'MtE, fica estabelecido:

1. o _ As inscrições, para Q:':; exames de 2. a Élpoca do
Curso de Admínístração, estarão abertas de 01 a 13 de Ieve-

2. o ,� As provas serão realizadas de 13 a 17 de feverei
ro) no horário das 19,30 às 21,3'.0 hs, segundo o. que segue:
1. Q SÉRIE: 13/02 - Teoria Econômica

14/02 ._ Matemática. I
15/02 -. Português

·2. a 8ÉRIE',: 13/0.2 - Legislação Social
14/02 '_ Estatístíca
15/0.2 - Matemática II
16/02 - T.G.A ..

3. a SÉRIE: 13/0.2 - Contabilidade de Custos
14/02 - Administração de Pessoal
15/02 - Administração de Mateníal

MATRíCULAS D'A FACULDADE
As matrículas para a l ." série da Faculdade, aprova

dos pelo Vestibular-78 serão realizadas:
Data: de 23 a 31 de janeiro;
ROTário: das 13,3.0 às 17,0.0 horas - das 19,0'Ü' às 22,30

horas, de 2.a a 6. a feira.
Data: de 1. o a 20 de fevereiro;

, ' ,

NOTA: os classífícados que não se matricularem até
o dia 31/01/78 serão considerados desistentes, e serão convo
cados os excedentes, segundo a ordem de classificação.

2. a _ 3 a
e 4 a SÉRIES

As matrículas para as três: últ,imas séries do Curso de
Administração, da Faculdade de Ciências Administrativas de
Canoinhas, serão realizadas:

Horário.: das 13,30 às 17,.00 noras - das 19 00 às 22 �10
boras, de 2. a a 6. a feira. '

"

CURSO TÉCNICO UE SECRETARIADO
T:este de Seleção piara aI. a Série
Para � 1. a série do Qurso Técnico em Secretariado ha-

verá Test.e de Seleç\ãlo? segundo o que segu.e:
Inscrições para· o Teste:
Data': de 1. o a 13 de fevereiro;
Horário: idem "matrículas da .Faculdade"

MA�'RíCULAS DO SEClRETARIADO
1. a SÉRIE': de 14 a 2.0 de fevereiro'

, ,

2. a e 3. a SÉRIES: de 1 � o a 20 de fiev,ereiro.

Pr�çO's � Fac�ldad8 - matrícula Cr$ 70Ü',On (setecen
tm cruzeIros) .- maIS .09 (novel)\ parcelas de Cr$ 50.0,00 (qui-
nhentos cruz,mros) .

'

. gecreta�iado. - matrícula Cr$ 500,0'0 (quinhentos cru-
zeIros) - maIs 09 (nove:) parcelas de Cr$, 3.00. 00' (trezentos
cruzeiros') lo .'

NOTiA: Todas as taxas de matrículas serão. pagas em
banco.. \

Dr. ZAIDEN EMILIANO SELEl\'lE _. Presidente
I

PEDRO A. GRISA - Coordenador


