
Therézio
de

e Fábio,
,

administracão
,

A profícua e dinâmica admínistração de THEHÊ,Z,IO
e FABIO, completará dia 2 próximo, quínta-teíra, um ano de
governo.

Mesmo com a difícil situação financeira encontrada,
com muitas dívidas, o saldo de um ano de trabalho é dos mais
positivos.

A. capacídade já conhecida de admínístraçã-, pública,
de 'Therézío, aliada a experiência empresarial de Fábio, pos
síbííítou o esperado êxito, ambos, trabalhando perfeitamente
entrosados. ,

Partiu-se para o p�anejamento, olhando-se os ínú
meros problemas do interior e cidade, tudo se fazendo com a
devida parcimonia e prioridade. Os veículos a gasolina foram
aos poucos substttutdos por óleo diesel, aproveitando-se no ..

vamente as bombas da 'Prefeitu[fa instaladas no. almoxarâfa
do, então abandonadas, comprando-se os combustíveis, díre
tamente, sem intermediários. Os trabalhos começaram mais
cedo, sempre com a presença de Therézío e FáJbiO', às 7 horas,
na oficina, na distribuiç:ão das tarefas, sob o comando do sr.
Boleslau Kwienci.en e sua experiência que voltou a trabalhar
para a Prefeitura. Depois os despachos e atendimentos, no
Gabinete, para viagem de serviços pelo nosso interior, no pe.
ríodo da tarde.

Também perfeitamente entrosada com o Governo
Estadual, consegulu-ss srubstanciais auxílios, mediante vários
convênios, principalmente nas áreas. da educação e transpor
te. ;?\ r';Fffi�fl'l �'IIlJ�ll."l

No setor social, conseguiu-se um Núcleo da LHA e

FUGABEM, que muito deverão fazer pelas nossas classes mais
pobres.

.

O município, acreditando em seus jovens governan
tes, não obstante as dificuldades financeiras. do ano, cresceu
e se desenvolveu, quer na cidade e bairros; com muitas cons

truções quer no interior, com o aumento de área cultivada,
agora que estamos partindo firmes para as lides agrícolas,
abrindo uma nova frente de nossa economia.

No atual exereícío, também difícil, é de esperar-se
mais, com a necessária ajuda dos governos da União e Esta
do, para que a' nossa CANOINHAS readquira o seu bom con

ceito, aquilo que ela merece, junto as. demais comunas do
nosso Estado.

um ano

dinâmica

Agên"ia do B E S C em Major Vieira
O novel município de Major Vieira, no seu 17. o

ano de emancipação político administrativa, ganhou UH1

grande presente, a sua primeira agência bancária. o Banco
do Estado de Santa Catarina - ElE/S:C. Eis o telegrama, re
cebido a respeito, pelo Prefeito Therézi?' �ett?: "3,3/24.
Fpolis se TEL 2270' 41 2� 1450. :Com sa�Isfaçao lnformo que
o Banco Central do Brasil autorizou a instalação de uma,
aaêncía do BEBe no município de Major Vieira pt Sauda
çÕes Joa:-ge Konder Bornhausen. Presidente BEBC. Parabéns
ao sr. Prefeito Claudio Gadotti e seus munícipes.

Agradecimentos
, A Diretoria da Associação de Pais e Amigos .doa
Excepcionais de Canoinhas v�m de públi.CO agradecer a

Mercantil Industrial de Bsb
í

das Ca tar í.nens e Ltd�, a

doação de re f'r igerantes para a Festa de Na tal das c r lan

ças da APAE.

A Diretoria da Associação de Pais e Amigos do�
Excepcionais de Canoinhas acraàeCe. �e�horadamente. a

Diretoria da' Pia União de Santo AntonIo. Reverendas
lrmãs e c r í.a a ças da Casa Dr. Rolando Loure,nço Ma�ucel
li pela maravilhosa apresentação do Presepio VIVO na

Festa de Natal das crianças da APAE.

A Diretoria da Associação de Pais e Amigos nos

Excepcionais de Canoinhas vem de púb Lí o o agradecer aos
coaponen t es da Seleção Veteranos Botafogo e Santa ?r�z
Esporte Clube· e a todos os que de�am. a su� partICI
pação para a realização. dia 14.últImo. do J�go de fu·

tebol em benefício da APAE r eun
í

ndo as Seleçoas ct,e "":
teranos . Botafogo e Santa Cruz E. C, local e AmerIca

e Caxias F.Ç. de Joinville.

NascimentoCASAMENTO
Unem.se hoje pelos sagra

dos lutos mutrzmoniais, n_a,
Igreja São Carlos, em. �a_o
Paulo o médico vetettnarzo'

canoi�hense, dr, Oscar Ro
bert. Plau, filho do sr. Os ..

car Pfau e exma. sra. Leny
Plau, com tJ srta. Neuza ,Ca
valheiro, filha de Jandyr Soa
",. Cavíllh,i,o e Thereza a.r
cex Cavíllheiro. Os nossos

melhores cumprimento"

Encont,.a- se em festas des

de o dia 13 p.p. o lar do ca

sal asma" e Maria Cecília

Brey, residentes em Pelotas

(R.S.) com o nascimento de

um tobusto garoto. que na

Pia batismal recebe,á o nome

de Leonardo Leopoldo. Al

meiamos muitas felicidades
ao Leonardo e a seus pais,

Assinatura Anual: Cr$ 200,010 Número Avulso: Cr$ 5.00
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o jantar de
de Fernando

despedida
Rocha

,

Conforme já anunciamos, a Associação
Comercial e Industrial de Canoinhas - Acre

'promoveu um jantar de despedida em. home
nagem ao gerente do Banco do B�asII, sr.

FEIR:NANDO ROCHA, agora promovido para
a agência de Criciúma.

O encontro bastante concorrido, foi
realizado 5 .

a feir�, dia 19, no Clube Canoi

nhense, prestigiado por autoridades, em'pre
sáríos da indústria e agricultura, comercian

tes e seus colegas ibiancátios, presentes tam

bém o Dep. Aroldo Carvalho e advo�adb do
Banco Central, dr. Orty de Magalhaes Ma-

chado.
.

tSaudou o homenageado, num ambien e

de grande confraternízação, O' Presidente do

nosso Legislativo, Vereador HENRIQUE
KRZESINSKI, depois 0' advogado dr. IllL
TON RITZMANN, Presidente da ACTC, ?um
bonito e aplaudido 'pronunciament�" dizen

do do reconhecimento'de toda Canoínhas, pe
lo muito que Fernando ajudo,: �m nosso pro
gresso. Um discurso, sem dúvida, perfeito,
desde o exórdio à peroração.

gm seguida o Prefeito THErRÉZIO

NETTO, em nome do Munícípío, ofereceu uma
lembrança ao homenageado, uma placa, cons
truída em madeira, trabalho de .artezanato,
com uma cuia e bomba de chimarrão, uma de

nossas riquezas, com os seguintes dizeres, em

placa de prata: "AO CIDAJ)ÃO CANOINHEN

SE" FERNANDO ROOHA, A NOB8A GRATI-,
DÃO PELOS RELEiVAN'TIES SERVIÇOS
PREISTADOS NA GE:Rt:NCIA. LOCAL DO' BB

E NOS!SA HOM)EtNAGEiM, DEi TODOS OS CA

NO]NIHENSE8, QUE: EISIPElR1.AMOS R:EIPRE'
SENTAR NtEISTEt M'O'MEINTO DEI D'E/SPEDI
DA. CANOINHA8, 19' D'EI JANE:IRO DIEi 1978.
BENEDITO TH. DEI CAR;VALHO. NE�TO .

PREFE:ITO MUNICIPAL.
.

Encerrando, falou O' homenageado, sa

tisfeito e comovido, seguido de bom e descon
traído papo na boite do canoínhense .

Eis o. discurso de Fernando:

"Feliz é o homem que cumpre alegre
mente as obrigações de cada dia".

Senhores, retorno agora, prazeírosa
mente, ao ano de 195'5" época em q_ue aqui
cheguei para iniciar a minha .carr�Ira como

funcionário do Banco do. Brasjl nesta nossa

TERRA DE, SANTA CRUZ,.

Vinha eu, de longínqua região do país,
bastante jovem, cheio de esperanças �. com

uma vontade ferrenha de fazer carreira na

profissão que acabara de ingressar.
De 5'5 a 78 23 anos se passaram. Mui

tas lutas, muitas 'ambições, muitas conquistas
profissionais foram feitas;. temores e. por
que não dizer, algumas tristezas surgiram,
porém, de imediato foram afastadas e O' enor

me saldo positivo dessas lutas, desse salutar
conViÍvio 'desses dtia-a-dia de 23 anos que mar

caram profundamente a minha vida, hoJ� �e
coloca ,com humildade e com a conSeIenCJR

do dever cumprido, diante de todos.

Pois ,bem, esta terra que me adotou
com tanto carinhO' e que hoje me despeço' conl
eno.rme saudade, foi O' cenário onqie se reali
zou grande parte dos meus objetivo�, por
quant0' aqui soliCLirfiquei a minha earreI�a pro
fissional e constitui a, minha, família.

Na �gência local do Banco. do Brasil,
galguei todos os 'postos possíveis" vindO' a ser

o seu Gerente, cargo que durante os últimos

12 anos venho exercendo, graças a excelente

colaboráção recebida de toda a class�' empre
sarial do. povo em geral e bem assam pela
confi�nça que em mim foi depositada pelos
altos Dírígentes dessa nossa Gasa, o Banco do
Brasil.

Meus prezados concídadãos, a homena

gem que hoje estou recebendo dos Benhcres,
sensíbílízou-me de maneira marcante e em

minha lembranç� per�anecerá,dura:r:te t?
dos os dias, de minha vída. Porem, nao seria

justo guardá-la só para mim. Com o consen

timento do Povo de Canoínhas ,e com [usto or

gulho, eu a transfiro. para as, I?essoas r�almen
te merecedoras de tais honrarias: a minha es ..

posa e aos meus filhos, pelos incentivos que me

,
transmitiram por um número incontável de

vezes, aos meus superiores hierárquicos, ,�
meus colegas, de trabalho, ao meu companheI
ro de administração (

Sr . �lfredo G?Ilherme
Knüppel e ao nosso ,emIneD:te Diretor, o

Exmo.. Sr. CeI. Walt'er Perachí Barcellos, sa
bídamente g-rande amigo de Canoinhas e in
cansável defensor dos altos interesses desta
nossa Região.

Guardarei as melhores recordações de
'Canoinhas do seu lhano povo, dos meus cole

gas, dos S�nhores Ernpres�r!i.os, _� dessa Asso

cíação Comercial e Industrial, tão bem repre
sentada pelo seu Presidente, O' nosso amigo
Dr. Hilton Ritzmann.

Graças ao bom Deus, não levo comigo,
ressentimentos ou decepções.

A minha nomeação para exercer o car

go de gerente na filial de Criciú�a, não mar

cará ponto final nas nossas amizades, nem

determânará o meu alheíamento a tudo que
diga respeito a essa nossa 'boa Terra. Contí
TIuarei Canoínhense e vibrarei por tudo que
possa contribuír para o seu progresso e en

grandecimento. Em qualquer parte em que
esteja, contem com este amigo. Sempre esta
rei ao inteiro dispor de todos.

Queremos, eu e minha famílía, agra
decer a todas as atenções que nos foram dis )�'Pensadas e desejar aos que aqui vivem e lab: u

tam, muitas felícídades e justo progressü.1,,'
,

Finalizando, quanto a mim', merS..!ê da
bondade de Deus, posso, parodiando, ;.f'i:e:petir
as palavras de 8ão Paulo:

. "Cbmbat� / o bom
combate, completei a carreira, guarri1fei a fé".

, MUJitCi: Obrigado.

Discurso do Presidentet Legislativo:
Meus senhores,

Cumpre-me, na qual' ,�ade de Presí
dente da Câmara de Veread- Jes de Ganoinhas' ."" ,

o honroso dever de saudar, nesta noite memo-
rável, o eidadão canoinhrnse' honorário SR.
FERNAfNlDO ROCHA, a qu �m, por singular
coincidênClia, saudei, em se são solene da nos
sa Cân1ara, realizada em 1 72, quando. da ou

torga do título de "Cidadão' honorário", por
força do D:ecreto Legislativo n.o 4, de 16 de

junho de 1972.
A nossa palavra, hoje, é dê homenagem,

é de reconhecimento público, mas é de despe
dida. Deliberação superior, da alta direção do
Banco do Brasil Si/A .,

transferiu o Sr. Fer
nando Rocha de Canoinhas para Crnciúma,
nO' Sul Catarinense.

(continua Da 3.a página)
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, Fina Residência

VENDE-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 suite acarpetada, com armá
rios embutidos, penteadeira com tampo em mármore, ramal
telefônico. e /banheiro 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
vat�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 rórmíca com tam
po em mármore e telefone.

\ Tratar pelo telefone 22-0210, no período de, manhã;
ou em Joinvílle pelo telefone 22-2149.

BASILIO HUMENHUK & (IA. LTDA.

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

e usados de qualquer marca.

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:

Camionete Pick-úp 1961 4x4 - cinza

Camionete Rural 1975 4x4 - laranja
Pick-up 4x4 1973 - amarelo tarumã

Variant 1975 - Bege
Brasilia 1976 . branco

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

Rua Vidal Ramos, 293 - Fones 22-0268, 22-0468, 22-0024

AS Relações Humanas � (1)
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cura a paz está errado. Isto é e- Jgoismo, e o egoísmo e.tá matando
muita gente no mundo todo. Será
que o povo nao teme mais a Deus,
só acredltaudo em si ou nos seus

e nunca acreditando que somos uma

só família em Cristo.

Basta um pequeno erro de alguém,
para já pensarem em ver esta. pes
soa no abismo, nem lembrando que
esta pessoa pode ter praticado mui
ta cousa boa, mas nunca as cousas

boas são lembradas, somente lem
bramos do mal, pelo próximo pra
ticado, se oiharmos em nós mes

mos, veríücamos que também erra

mos. As vezes até as mentiras que
dizemos podem ser prejudiciais a

alguém, porque queremos ser sem

pre as vttímas de alguém e nunca
sermos os próprios carrascos. Sem
'pra só se nota 8 dor de si mesmo,
mas 8S dores dos outros ninguém

lembra que também pode existir,
assim não adianta toda a luta dos
pastores das igrejas, ou as pala
vras do Santo Padre o Papa, nós
nunca procuramos DOS entender de
maneira certa. O que adianta aque
las palavras nas campanhas das
fraternidades, se muita gente ainda
não sabe o que é fraternidade, ou

pensam que aquelas palavras são
somente para aquele. dias de fel
,tas de fim de ano, depois palsam
a ignorar o próximo, achando que
só sua opinião que eltá certa, nlo
se importando com nada mais e

para agravar o ódio passa a cor
roer o espírito destas pessoas" fa
zendo com que se cometa muita.
coisas erradas e pensar que está
certo, isto são algumas dai coisa.
que acontecem todos 08 dias DO

. mundo todo, será que um dia sere

.

mos diferente?

A gente andando por aí, nota o

procedimento das pessoas em rela
ção a outras. Por pequenas coíaas
vivem se matande, às vezes sem
motivos ou por motivos banais. Tem
pessoas que ttes.m com ódio mortal'
de outros; não dando oportunidade
de explicação piara qualquer caso
assim achando 'que o certo é sem�
pre estar contra alguém, nunca a
chando que o outro deve dar uma

explicação. Por estas simples cou
sas, se vê que a própria humani
dade está indo em caminho errado,
será que nunca vamos parar de
ofender o nosso Criador'? Fica sem

pre a pergunta: quando é que 08

povos irão se entender? Porque
sempre que alguém procura fazer
algo por alguma amizade ou por
alguma paz, é sempre entendido ao

contrário, porque acham as pessoas
que nunca se deve receber favor,
porque asslm pensam que ficarão
devendo sempre algo a outrem, a

chando sempre que este que pro-

REGISTRO CIVIL

EDITAL

A. A. BREY

No Departamento de Veiculos Usados
de Miguel'Procopiak· Comércio . de
Veículos Ltda�, você encontrará
para pronta entrega:

MIGUEL PROCOPIAK tOM. DE VEicUlOS LTDA.
Concessionário General Motora do Dra'sil S. I.

Rua Major Vieira, 289

l\larca

Pick-up Cheurolet
Pick-tcp Cheorolet

Pick-u-p \f illys
Brasilia
Cheuette

Ano

1977
1974
1976
1976
1974

I

Maria Góss Glinski, Oficial
do Registro Civil do Distrito de
Paula Pereira, município e Co
marca de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, faz saber. que
pretendem casar:

ALCEU GOMES CORREIA e SOE
LI FONSECA BUSKO. Ele, natural
deste Estado, nascido neste distrito
no dia 26 de junho de 1948, profis
são operário. solteiro, domiciliado
e residente neste Distrito, fUho de
Olívio Correia e Maria de L. G. Cor
reia. Ela, natural deste Estado, nas
cida. neste Distrito no dia 11 de se

tembro de 1956, profissão doméstica,
solteira, domiciliada e residente nes
te Distrito, filha de João Busko e
Osvaldina F. Busko.

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

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

Paula Peretra. 14 de janeiro de 1978

.

MARIA GóSS GLINSKI
Oficial de Registro Civil

Canoinhas .'
. Santa Catarina
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Potentemotor Peinn: de 4 CIlindros
Con versar de torque a força do motor é utilizada'

de acordo com a recossaece de trabalho
Reversão hIdráulica instantânea. muda o senüao
frent�-ré com um SImples toque no pedal trIplo

otoporcionendo excepCIonal tepoez na operação
Oire�o hidráulica. elimma o esforço do operador
Pceicionemento adequado dos comandos malar

.

- " - faCIlidade de operação
Assento regulavel proporCIona segurança e meo:

,

conforto para o operador
Caçarnba de 0,76 m'l(1 ?) grande cececcede

de carregamento
GarantJa Massey Ferguson

.
"

Reven�edor para Canoinbas e Região

Com. e Iode «8VUADE&K» Ltda.·
Rua Caetano Costa, 1122

Fonel DDD (047.7) 22-0557 e 22-0357
. CANOINHAS - se



. Discurso do Presidente do Legislativo, Henrique Krzesioski
(continuação da l.a página)
Depois de 22 anos de convívio entre

nós; depois de haver casado em nossa terra'
dep?'is do ,nas?imento de dois filhos do casai
�qUI em CanOlnha?; depois de haver prestado
a nossa terra serviços Inexcedíveis FEHNAN
DO R<?CHA vai deíxar-nos por imIJerativo da
sua brilhante carreira profissional.

'

A nossa Cblenda Câmara exnressão
mais Iegítíma do povo canoinhen�e ag\ü está
para o reconhecimento público e p�ra procla
mar a. pe�ene gratídão do: nosso povo àquele
que fOI alem do cumprimento do seu dever
na prestação de serviços à nossa comunidade
e aquâ deixou marcos indeléveis, da sua pas
sagem pelo Planalto Norte. Catarinense: aí
está o edifício sede do Banco do Brasil em
nossa cidade, obra vinculada à diligência e à
operosidade de Fernando Hocha; aí está uma
das mai� ?omogeneas e categorizadas equipe
de bancários, formada na escola do admirável
gerente S:r: FEHNANDO ROCHA; aí está o
desenvolvimento agro-.pastoriil-industrial de
toda a área da jurisdição do Banco do Brasil
SIA de CANOINHA8, fruto do esforço da nos
sa gente, mas p�trocinada pelas inspirações
e pela alta capacidade desse nordestino adrní-

28-01 ..78
N.& 1455

Ano XXXIrável - FERNAN:DO ROCHA � que às carac
�ter:ísticas da sua Igente, juntou toda gama de
influências que colheu no Sul, ao qual deu
tanto de sua dedicação e de seus esforços.

Toda Canoínhas gostaria que Fernando
Rocha continuasse aqui; influindo no desen

volvimento comunitário, patrocinando o

nosso progresso e defendendo os' nossos

interesses nas áreas do nosso principal es

tabelecimento de crédito. Mas somos forçados
a compreender que ele já deu muito de si pelo
nosso progresso e que a sua carreira profissio
nal n'ão pode recusar. mais esta promoção.

Praza aos céus que o.descortino dos di

rigentes do Banco do Brasil, dê-nos um suces

sor à altura do sucedido!
De nossa parte, em nome de todos os

senhores vereadores, homenageamos o emi
nente amigo e formulamos votos de Ielícída

des, extensívos à excelentíssima família.

Não esqueceremos, jamais, e eu parti
cularmente, o conterrâneo honorário, amigo
Fernando que bem o sabemos, também não
nos esquecerá, pois' se ele é cidadão honorá
rio e nasceu em Estado distante, esta é a ter
ra natal de sua dedicada companheira e ins

piradora, e a. terra dos seus, filhos!

A 3C�O N�T�E C E N D O - • - • -

Responsabilidade J. M•. e C. 8 J.

* E as menininhas de Cal
noinhss foram para Itape

ma afim de aproveitar o sol
e acabaram apreueitando
mesmo é a chuva.. Por isso
mesmo o Togami veio embo
ra tão cedo.

Ou será que a saudade de

alguém daqui bateu forte,
heim Togami?
* Por falar em praia, Sil-

oan« embsrceu quinta fei
ra para Imbituba. Saudedes,
saudades, saudades é o que,

Régis está sentindo.

* E a vüm» também dei-
'xando o Gilson com .ui

tas saudades. Ela está pas
sando alguns dias na praia,
e ele pede: Volte logo .

* Após passar um final de
semana antindo um bem

sol, a Soli está conosco no.

oamente.

* Passando alguns dias n.
City, Liliane Perreirs. Vol

te sempre.

* Também as ménininhas
de Pato Branco estavam

aí. Muitos meninos ficaram
encantados.

* E a Silvinha aguarda �n-

ciosa a chegada do Car
naval, pois com ele o Junior
também virá.

* E para hoje a noite na"
da melhor que' a boate do

Canoinhense. Vá lá .

* E a fusão do Clube e do
Elite, como é que fica?

* Parece troça, parece mss

é verdade, patente que II

gente nunca esquece de quem
esquece da gente.

* E o carnaval está aí pe-
dindo passagem.:É a testa

do Brasil, e o Brasil é sem.

pre uma festa. Festa conscien
te no trabalho, nas respon
sabilidades do St;U povo, ávi
do pelo gigsnte que está de
sabrochando para um futuro
promissor. Vamos aproveitar
uma das maiores festas bra
sileiras 'irradiando alegria,
amizade e muits tulia para
depois dos três dias uoltar
mos ao trabalho, procurar com
o nosso esforço tornar O nos

so Brasil num gigante maior
do que fá é.

..

* E. o Grêmio dando um

toque especial no nosso

Carnaval. Ele espera contar
.

com você para um concurso

de Blocos. Participe, incentive
e crie seu bloco para, o con

curso que e Grêmio XV de
Julho esta, á realizando.

* Maria Clara Wendt à

graça de menina teste
[ando uma idade muito bonita,
seus 15 anos, completados no

último dia 20. A você J.HlJria
os cumprimentos de todos.

,

* Também Márcia Ribas
Athanazio no mesmo dia

20 apagando outra velinha.
É isso aí J.llárcia, turabéns,

* Uma festinha muito gos-
tosa aconteceu no Club

no último domingo, onde re

cebendo seus amigos J.llarilin
.
festejou seus 15 anos.

* E os coleguinhas char»
mosos andando por aí.

Entre eles O Tonho. Parabéns.

* Dificilmente Marcos Mu-
rera esquecerá estas férias

em Itapema. Ou melhor a

linda moreninha que conquis
tou seu coração.

Noticias Majorde Vieira
Escreveu: Francl'sco KrlsaD

Hoje e aman.(5ã o
Grande �odeio

. Confo!me foi divulgado pO! esta coluna e pela
Rídlo Canomhas, realiza-se hoje e amanhã o 2.V
Grande Rodeio Crioulo de Major Vieira, numa promo
Cão do CTG Lago Azul e para o brilhantismo do
mesmo m�itas firlI!lls doaram troféus, as quais trans
crevo abaixo: Olaría Roberto Werka Posto Atlantic
Oficina de Carlos Muk, Casa Come�cial de Suzan�
Borges, Miguel Maron. Valdemiro Kícheleskt, Antonio
Maron, Apolinário Tiska, Daniel Adamchéskl, Olaria
de Simão Maron. Valfrido Rodrigues. Arnoldo Ma

!;hado! Irmãos Malicheski, Roberto Muller, �indolfo
\..iO�delro, Marceliuo Ruthes, Augusto Pape, Mário
Ichlkawl, Gentil Kraus, Acaresc, Miguel Romaniv,
Sebastião Costa. Alvaro Dias. João Batista Ruthes,
sendo um troféu doado por cada firma, A todos a
Comissão agradece por intermédio desta coluna.

Novo médico em Major l/ieira
Desde o último dia 15 já está com residência

fixada em nosse cidade o novo médico' dr. Vicente
�.zaru. O mesmo atenderá 2 dias por semana no
Sindicato dos Trabalhadores Rurais. e 2 dias Dor
semana no Posto de Saúde, atendendo ainda em seu
consultório particular instalado em frente a Socieda
de «28 de Junho». A coluna deseja ao dr. Vicente
boas vindas e multa alegria em nosso meio.

grande interesse de nossas autoridades tudo conse

guiremos - parabéns povo de Major Vieira e para
béns sr. Prefeito Municipal.

Esportes
Domingo tivemos mais um jogo disputado em

nossa cidade, em caráter amistoso, defrontaram-se a

equipe de Major Vieira x Massey Ferguson, time da
cidade de Canoínhas sendo um dos melhores na ca

tegoria Infanto Juvenil dessa cidade. O jogo teve
inicio por volta quase que ã8S 17 horas e no inicio
notava-se que o time canoinhense tinha mais domí
nio da bola. por ter armado um blequeío no meio
de campo. Mas logo o técnico majorvieirense tomou
inteligentes providências, anulando o meío de campo
canoínhense e logo acontenceu o 1.° gol majorvíeí
rense. Logo após este gol o time local não encon

trou dificuldades para marcar mais 2 gols. terminando
no placar 3 tentos a 2 para a equipe de Major Vieira.
Os gols malorvíeírenees foram marcados por Ores
tes, Júlio e o outro tento foi contra, jogou nossa

equipe com: Nelson, Chico, Paulo, Ozires, Edvino,
Osmar e Júlio. Alvaro, Zico, Orestes e Sílvio. Para
béns ao time local que vem progredindo com o pas
sar dos jogos e que este ano ainda não conheceu
uma derrota.

Já foi estudado pela diretoria e ficou quase
certo bastando apenas o auxilio que é necessáro
para ser comprada ao time de Major Vieira, um jogo
de camisas novas contendo as cores da bandeira do
muníeípio. Para isso será preciso a Diretoria arreca

dar fundos e espera-se que não falte a COlaboração,
bem como a diretoria irá ter que fazer algumas
promoções.

Notas diversas
Na semana passada muitas Iamíltas majorviei

renses estiveram nas praias de Camboriú, entre elas:
Clandio Gadotti e Iamílía, Guido Davét, João Batista
Ruthes e família.

Desde o Iníeío deste ano, este jornal está sen

do entregue aos assinantes de nossa cidade todos os

sábados a partir das 12 horas também é mais uma

vitória do nosso bom amigo assinante eleitor.

llvC'RA tará Cadastramento
A partir do dia LV de fevereiro o INCRA vai

fazer novo cadastramento dos Imóveis Rurais em

todo País. Em nosso muntcípíe o jovem Francisco
Altair Schiessel fez um curso em Mafra para traba-:
lhos como chefe da Unidade Municipal de Cadastra
mento. Também outras pessoas estão fazendo o cur-

80 de monitor entre elas o sr. Apolinário Tiska,
Presidente dos Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Major Vieira.

\

Agência do BESC para
t-taior Vieira

Para a alegria do povo majorvieirense será

brevemente instalado a agência do BESC em nossa

cidade. Em dias atrás o sr. Prefeito Municipal rece

beu comunicação que o Banco Central havia autorí ..

Z�do a instalarão de uma agência bancária em nossa

Cidade. Ola 24 novamente o Presidente do BESC re

meteu um telegrama ao sr. Prefeito o qual transcre
vo na integra - Florianópolis Tel 2245/24-14,30 - Satis
fação informo que o Banco Central autorizou a ins

talação de um&. agência bancária nesse importante
Município pt saudações Jorge Konder Bornhausen
Presidente BESC.

É isso aí gente, é o nosso município crescendo
a passos largos ao desenvolvimento, muita coisa foi
feito e muito ainda está para Ber feito, mas, com o

Tchau!!!

Aniversariantes da Semana
Dia 02 - a Sra. Hetwig ,sp,

do sr. Antonio ·E. Kohler; os
srs. Inocente Tokarski, Milton
Humenhuk e Adelmo Bollsut;
os meninos Glaucio t» do sr.

(iuilhe»me Lohse e Andreas
Carlos' f.o do sr, Eitor C.
Costenaro.
Dia 03 - as sras. Rosi es'

do sr., Luiz Fe,nando "l'e;/(:.� .

e Zagala esp. do sr. S�Vío
Siqueita; o sr. Severo fSenc-
zuck. .

/

Aos aniversariantlfls n()sSos
parabéns.

Dia 28 , a sra. Maria esp.
do sr. Xaxter Komochena; o

sr, Adilson Zaniolo; o jovem
José Adir Padilha.

Dia 29 " a sra. Marion
Luzi esp, do sr. Osni Pacheco.

Dia 30 - o sr, Guinther
Gerseltz.

Dia 01 d6 fevereiro III a Sra.

lanete esp. do sr. RaPhael
Boeing; O jovem !vivaldo Roe
der Filho; a menina bldialci
de f'átima f.a do sr. Alcides
Pires.

Aniversários
Dia 24 aniversariou o jovem Hélcío Veíga, re

sidente nesta cidade.
Dia 25 a sra. Irene Krauss comemorou idade nova

Dia 26 o sr. Pedro Terres completou idade nova.

Dia 28 aniversaria a srta. Ana Maria Krisan' e Jonas
Guedeti.
Dia 29 aniversaria o jovem Luiz Alfredo Gonçalves.
Dia 30 a srta. Roseli Franco.

A todos os aniversariantes os sinceros para
béns da coluna.

Assodacão dos Municípios do Planalto Norte (atarinense - AMPLA
•

Aniversário
BALANÇO PATRIMONIAL En" 3112, 1977

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

ATIVO PASSIVO

Ta,nbém aniversaria, hoje,
dia 28, a s7'ta. Ana Ma,ia
Ziemann, residetlte em Curi
tiba, a qual se encontra em ,toS

so nteio revendo fafniliares e

amzgos.

A' . I.
t l'an'lverS'flr'lan e a mela-

mos muitas alegrias e feliz
estada em '�zossa cidade.PASSIVO FINANCEIRO

Exigível
Obrigações a pagar

ATIVO FINANCEIRO

Diaponível
Caixa .

Banco Brasil S/A
Blinco E8tado C/Movo
Banco Estado C/Prev.

0,00
1.081,95
30.584,86
2.708,01

7.290,00

Prefeitura Municipal de Canoinhas

Aviso de Licitaç�o
A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Canoinhas,

leva a9 conhecimento dos interessados que se acha aberta a. TOMADA
DE PREÇO - EDITAL n.O 02,78 para «somente mão de obra» para exe

cução de calçamento de rua com paralelepipedos, com prazo de entrega
das propostas até as quinze (�5J horas do dia (10 dez) de fevereiro do
corrente ano. (10.02.78} no Gabinete do Vice Prefeito Municipal. Cópias da
referido Edital e maiores esclarecimentos serão obtido. junto a referida
Comissão.

'-

Canoinhas, 26 de janeiro de 1978.

HUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente da Comissão

SALDO PATRIMONIAL

Não exigível
Patrimônio liquido

34.374,82

Realizável
Anuidades de Exercícios Anteriores 70.246,00

167.478,82
, 70.24.6.00

ATIVO PERMANESTE
Deu8 móvei8

Veículos
M.áquinas escritório
Móveis e utensHIos
Almoxarifado

TOTAL GERAL

64.380,00
7.290,00
1.8:15,00
6.643,00 70.148,00

174.768,82 174.768,82

Benedito Th. Carvalho Netto - Presidente da AMPLA I

bilá.io Coelho - Secretário Executivo - CRC·8236



,

CORREIO DO NORTE,
28.01.1978

3

Agro-Pecuária
Canoinhas . Ltda.

Cooperati va
de

I
III

Rua Jcio Allage, s/n.o - Canoinhas-SC

CGC 83.192.294/0001-28

Assembléia Geral Ordinária

Edlfol de Convocação

II

III

De acordo com o Estatuto Social, ficam convocados os

Senhores Associados da Coeperativa Agru-Pecuário de Canoinh as

Ltda., em pleno gozo de seus direitos Associais, para a A\sembléia
Geral Ordinária a ser realizado no dia 19 (dezenove) de fevereiro
de 1978, na Sede Social sita à Rua João Allage s/o.o Oencmhae-S'C,
às 8:00 horas em Primeira Convocação com o mínimo de 2/3 de

seus Associados, às g:OO em Segunda Convocação, com o minimo
da m!tade e mais um de seus' Associados, 88 10:00 hnas em

Terceira e última Convocação, com a presença de no mínimo de

10 (dez) de aeus Associados, na qual havendo número leagal será
discutida a seguinte:

'

OHDEM DO DIA

1 - Apresentação, discussão e júlgamento do Relstórto de Ativi

dades, Balanço Geral, demonstração de Sobres e � Perdas, e

demais documentos relativos ao exercício de 1977.

2 - Apresentação, discussão e julgamento do Parecer do Con

selho Fiscal, sobre os 'documentos relacionados no item 0,° 1.

3 - Eleição do Conselho Fiscal pare o período de 1978/79.
4 - Assuntos Gerais.

NOTA: Para t>feito do Cálculo de quorum para instalação
da Assembléia, este Cooperativa tem (6\)3: Asssociado s.

Oanolnhas se, 16 de [sneíro de 1978 2

LUIZ FERNANDO FREITAS - Presidente

Empresa Indl. e Comi. Fuck S.A.

ii

�I
I

I�

CGCMF 83.!88.�19i0001·93

Assembléle. Geral Extraordinária

Editai de Convocação

Ficam convocados os senhores acionistas desta sociedade ,

. a se fazerem pre Sentes a assembléia geral extraordinária, a rea

lizar-se no dia 10 de f sveretro de 1978, às 17 horas, em sua se

de social a Av. Ivo D'Aquino da Fonseca, 1013, nesta cidade de

Cancíahas, afim de deliberarem sobre a seguinte,
ORDEM DO DIA:

1.0) - Adaptacio dos Estatutos à Lei n.? 1.404 cle 15/12/76;
2.°) ,- Eleição da Diretoria e Fixação da Remuneração; 2

Canoínhss, 16 de janeiro de 1978

Estevão Francisco Fuck - Diretor Iodl. CrF 233 467 289-00

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

Empr�sa
.

Indl. e ComI. Fuck S.A.
CGCMF 93.188.219/0001· 93

Assembléia Geral Ordinária

Edital de Convocação

Ficam convocado] os senhores Acionistas a s e reunirem

em Assembléia Geral Ordinária, na sede da sociedade, q Av. Ivo

D'Aquino da Fonseca, 1013 - Canotnhes-S'C - no dia 28 de fe ..

\
vereiro de 1978, às 17,00 horas, para delíb srar em sobre a seguinte

� ORDEM DO DIA:

1.\\) - Exam«, discussão e aprovação do R�latório da Dir e tor ie ,

Balanço Geral, demonstração da Conts de Lucros e Per

da8 e'\�arecer do Conselho Fiscal, referente ao exercício social

flocern\10 em 31 de Dezembro de 1977.

2.0) - Outros assuntos de Intsres se Social. 2

" Canoínhas, 16 de j �nairo de 1978

Estevão Fr�ncisco Fuck - Di:tetor Indl. CPF 233467289 00

----------------------------------------------------

Prefeitm�,ra M'unicipal de Canoinbas
\, .'

Aviso de Licitacão
�

A Comissão de Licitação da Prefeitura Mun.clpal de Cs

noính ss. leva ao conh 'cimento dos ínteressados que se acha 6 b er

ta 8 TOMADA DE PR�ÇO - EDITAL 01/78 para fornecimento

de 100.000 (cem mil) paralele píp edos (pedras para calcemento)
com o prazo de entre ga das pro posts s até as 15 (quinze) horas

do día 9 (nove) de fevereiro do ccr r e nt s ano t09.02.78) no Ga

binete' do Vice Prefeito Municipal. C6pi8� do referido Edital e

maiores esclarecimentos serão obtidos junto a referida Comissão.

Cancinh as, 18 de janeiro de 1978

Hugo· Antonio Peixoto - Presidente dti Comissão de Licitação

Rigesa E.C.
Edital de Convocação
CONVOCAMOS todos os só

cios do RIGESA ESPORTE

CLUBE, maiores de 21 (vinte e

um) anos, em pleno gnz') de
suas prerrogativas pua a AS·
SEMBLÉIA GERAL que. reali
z sr-se-á, no dia 15 (quinze) de
fevereiro de 1978, às 17:00 (de
zessete) horas, na sua Sede So

cial, para dehbere rern sobre 8

sPlguinte ordern- do- dia: 3

- ELEIÇÃO DO CONSELHO
DELIBERATIVO I

GESTÃO 78/80.
Tr�s Barras, 16/janeiro/1978

I ,

Emilio Gazzaniga Netto
Presido do Conselho Deliberativo

,-
I·.;,. " '-.�

Jacó, João (arara & (ia. S.A.
(;.G.C.�83.187.69010001-67

.

Assembléia Geral Extraordinária

Edital de Convocação

Ficam convidados os Senhores acionistas da Firma

JACO, JOÃO CARARO & ClA. S.A., com sede à Rua

CeI. Albuquerque, n." 936, na Cidade de CanoinhasjSC,
para reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária, a

realizar-se no dia 12/02/78 (doze 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.? 6.404 de 15 de dezembro de ·1976.

2.0) Assuntos de Interêsse Social. -

Canoinhas, IOde janeiro de 1978

ANTONIO CARARO Diretor

.

Extraviou-se
THOMAZ THEODOROVITZ

FILHO. declara para os devi

dos fins que extraviou o Cer

tificado de Propriedade e de

mais documentes do veículo

marca. Jeep Wíllys, ano d@ fa

bricação 1951, cor branca, Chas
sis n." 3J93676, Cilrndros-Dé,
Plses C 1\-3237. 1

Os mesmos ficam sem efeito

por h s ver requerido a 2.a via

PERDEU-SE
ROLF DIETRICH SIEMS, de

clara que perdeu o Certificado,
TRU e Bilhete de' Seguro do

veiculo Carman Guia, placa
CA·3087. 1

Os mesmos ficam sem efeito

por haver requerido a 2.a via.

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

Edital de Convocação

Documentos extrevisdos
BENVINDO BARUFFI decla

ra pua os devidos fins que
extr .rviou sua Carteira Nacío

naI de Habilitação e Car te ir a

de Identrdade. 2

As mesmas ficam sem efeito

por h sv. r requertdo li 2a via.

Ficam convidados os Senhores acionistas da firma

JACO, JOÃO CARARO & eis, S.A., com sede à Rua

CeI. Albuquerque 936, na cidade de Canoinhas S.C., con
vocados para reunirem-se em Assembléia Geral 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.

3

4:

{

Fixação dos honorários da Diretoria

cio de 1978.

Eleição do novo Conselho Fiscal.

Outros Assuntos de interêsse da Sociedade.

2
,

para o exerci-

Canoinhas s.e., 10 de janeiro de 1978.,
ANTONIO CARARO - Diretor

...

',/,' "

', .... ,;!i-.J.h • ..u.-,),,· '\,t.Io,�, ,,-

COZINHAS (:OMPONíVEIS

TODESCHINI
- sofisticadas --_" auancadas

J
.

úteis

Venha conhecer as vantagens e as condições de pagamento em

KOHLBECK &
I
(IA. LTDA.

Rua Vidal Ramos, 1146 - Fone: 22-0536 - Canoinhas-SC

- "
• , ,,"_'�f;-

®oniias
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AMPLA
.

solicita
.

A Associação dos Municípios do Planalto Norte Cata-
rmense -_AMPLA, conaclenttzada com o preenchimento da
Declaraç.a? do MOVImento Econômico para o exercício de
1�78, .

solieíta a cooperação de todos os agricultores dos Mu
DICípIOS de Canoinbas, Irineópolis, Itaiópolís, Major Vieira,
Monte Castelo, Mafra, Papanduva, Porto União e Três Barras
� co�pare�erem em suas sedes, munidos de documentos de
ídentíücação - Matricula da Propriedade no INCRA ou Ca
dastro de Propriedade no INCRA.

A todos que atenderem a presente solicitação, os
nOS808 agradecimentos.

Canoínhas, 25 de janeiro de 1978

Benedito Th. Carvalho Netto - Presidente

OrgaDiza�ões
AlesS8ndra Ltda.

V E N' D E
Casa de. Alve.n�ria com área de 100 m2, abrigo para carro, sita à

�ua MaJor VIeIra - esquina com Joaquim de Paula Vieira, residên
CHi em excelente loealízação.
Apartamentos em Camboriú, 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.

'

Ediílcto Emperatrlz, Av. Atlântico, esquina com, a Rua Dois Mil -
frente para o mar - ótima localização.
Terreno com 8�0 m2, loc!lliz�do à R�� Uruguai, perto da Cooperati
va Agrícola. Ótíma Iocallzação. Faeílíta-se com pequena entrada e

suaves prestações.
Terrenos no Bairro Industrial, próximos ao asfalto, com/ área de
300 m2 �- ótima Ioeslízação.
Brastlta ano 1976, cor marrom, em ótimo estado.

Compra terreno, dando como pagamento Volks 1972 e o restante
em dinheiro.

Temos ótimos veículos da linha Volkswagen rodados somente em

asfalto.
'

Procure-nos, nós temes o negócio certo para você.
Rua Major Vieira, 433 (anexo a PROJEPLAN) - V!ltOINH4S .. se

NEREIDA C. CÔRTE, Ofkhll
do Begístro Civil do 1. o Distri
to de Canoinhas, Santa Catari ..

na faz saber que pretendem
casar-se:

Eduardo Erzinger e Anità
Gluckoski, ambos solteiros, do
miciliados e residente! em Far

tura, deste Muoicípio. Ele, la
vrador, natural de Fartura, des.
te Município, nascido em 9 de
feverei'ro de 1950, filho de Luiz

Erzinger ,e Maria Erzinger. Eh,
do lar, nasci "18 em- Fartura, des
te Município, em 20 de feve
reiro de 1946, fi.lh� de Evaristo
Gluczkoski

-

e ElizQ Erz.nger
Gluczkoskl.

Guilherme José Anastacio
de Souza Filho • Maria Ju
rema Dombroski, amb is sol

teiros, nascidos, domiciliados e

residentes nesta cidade. Ele, pi
loto civil, nascido em 15 de

julho de 1956, filho de" Gutlh-r
me José A nastacio d@ Souz \\ e

Emma Schultz de Souza. Ela,
do ler, nascida em 1.0 de maio
de 1959, filha de Clemente Dom
broskí e Janete Humenhuk
Dombróski.

Canoínhas, 24 de janeiro de 1978

NEREIDA C. CORTE
Oficial do Registro Civil

Registro Civil

1948 30 ANOS

Editais

Rua João Sabatke, 374

Caixa Postal, 294
89460 - CANOINHAS - SC

Affonso Rohrbacher

Construção Civil

Lixamento de assoa

lhos em geral

Leia! Assine! Divulgue!

Correio do Norte

1978
----.t3

Basilio Bumenbnk . & ;�� Cio. Ltda.
Rua Vidal Ramos, 203 - Fones, 22-0268, 22-468 e 22-0024 -- CANOINHAS

reiro;

FUNPLOC avisa estudantes
A Fundação das E'scÜ'las do. Planalto Norte Catari-'

nense - FUNPLOC avisa aos estudantes que p�ovidenciem,
dentro dos prazos abaixo discriminados, suas inscrições ou

matrículas, com brevidade, a fim de evitar atropelos de úl

tírna hora e outros problemas .

Todas as taxas de matrículas deverão ser pagas no

BJ�SC, Agência de Canoinhas-BC, antes de efetuar a' matrí

cula TI a Secretaria da FUNPLOG.

,ESTUDAR ÉI A MEL,HORl FORMA DE INVESTIR, e

nós queremos lhe proporcionar o. melhor ensino.

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

Administrativas de Canoinhas - Dr. Z,AIDEN EMILIANO

SELEM/E, fica estabelecido:

l. o _. As inscrições, para Q:':; exames de 2. a Época do

Curso de Administração, estarão abertas de 01 a 13 de feve-

2. o _ As provas serão realizadas de 13 à 17 de tevereí

ro, no. horário das 19,30 às 21,30 hs, segundo O' que segue:

1.° SÉRIE: 13/02 _ Teoria E:conômica
14/02 _ Matemática I
15/02 _ Português

2. a SÉRIE: 13/0.2 _ Legislação Social
14/02 _ Estatística
15/0.2 _ Matemática 11

16/02 _ T.G.A.

3. a SÉRIE: 13/0.2 _ Contabilidade de Custos

14/02 _ Administração de Pessoal

15/02 _ Administração de Matertal

MATRíCULAS DA FACULDADE

As matrículas' para a l.a série da Faculdade, aprova
dos pelo Vestibular-78 serão realizadas:

Data: de 23 a 31 de janeiro;
'Ho.rário: das 13,30 às 17,00 horas -_ das 19,00. às 22,30

horas, de 2.a a 6.a feira.

Data: de 1. o à 20 de fevereiro;
NOTA: os classtificados que não se matricularem até

o dia 31/0.1/78 serão considerados de�stentes, e serão. convo

cados os excedentes, segundo a ordem de classificação.

2. a _ 3 a
e 4 a SÉRIES

As matrículas para as três últimas séries do Curso de

Administração, da Faculdade de Ciências Administrativas de

Canoinhas, serão, realizadas:
.

Horário: das 13,3'0 às 17,0.0 horas _ das 19,00. às 22,��O
horas, de 2.a a 6.afeira.

CURSO TÉCNICO UE SEC'R,ETARIADO

Teste de Seleção piara a L. a Série
Para aI. a série do. Curso 'I'écnico em Secretariado ha-

verá 'Teste de Seleç\ã'o) segundo o que segue:

Inscrições para o Teste:

Data: de 1. o a 13 de fevereiro;
Horário: idem "matriculas da Faculdade"

MA�RiCULAS DO SEORlE,TAUIADO

l. a SiÉRIE: de 14 a 2.0 de fevereiro;
2. a e 3. a SÉRIES: de 1. o a 20 de fevereiro.

Preços - Faculdade _ matricula Cr$ 700.,00 (setecen
to, cruzeiros) - mais .09 (nove), parcelas de Cr$ 500,00. (qui
nhentos cruzeiros) .

Secretariado. _ matrícula Cr$ 500,00 (quinhentos cru

zeiros) - mais 09 (nove) parcelas de Cr$ 300.,00. (trezentos
cruzeiros) ,

.

NO'tA: Todas as taxas de matrículas serão. pagas em
banco.

Dr. ZAIDEN E,MILIANO SELEIHE - Presidente
PEDRO A. GRISA - Coordenador

-

============�=============================.======

.:. Cartaz do (ine Jubileu .

-:� dI�
=========================================. t

Hoje às 20,30 horas, f
A mais bela e grandiosa produção do cinema Gaúcho com ur,o gran

de elenco: TEIX�IRINHA E MARY TEREZlNHA em: �
CARMEM, A CIG.ANA - colorido - e�n�Ul�'8 livre

Amanhã às 14 horas em matinê e 19,30 e 21,30 hor ls
Teixeirinha e Mary Terezinha em:

!

CARMEM, A CIGANA - colorido - ce'J�sura livre
Entre li intriga e o ciúme, explode o amor, transformando 88 lágri
mas em Ieltcídade. Carmem, a cigana, é. mais do que I

bm filme.
É um 'espetáculo que ficará na saudade.

==

Segunda, Terça, Quarta e Ouínta-telra, às 28,30 horas

Teíxeírlnha e Mary Terezinha, dois grandes artistas num filme que
.

toda a Iamílía deve assistir:

CA�MEM, A CIGANA - cotor+ío - can sura livre

A partir de sexta-feira, dia 3 de fevereiro, às 20,30 horas

O DIRIGÍVEL DE HINDENBURG - color ido

Atenção: Colabore com o seu Cinema, apresente 8 sue Carteira de
Estudante ou Identidade Militar.

-_.============================'l
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Registro Civil

Editais
,.

.�

,

Rita F. Schiessl, Escrivã
de Paz e Oficial do Regis
tro Civil do Distrito de Fe

lipe Schmidt, Município e

Comarca de 'Canoinhas,
faz saber que pretendem
casar:

ORLANDO BENTO com IOLANDA
DO ROSÁRIO; ambos solteiros, ds
míciliados e residentes nesta vila.
Ele, operário, nascido em Matos
Costa aos 20 de outubro de 1953,
filho de Antonio Bento e dona Ja
eira dos S. Bento. Ela, do lar nas
cida em Paula Pereira a08 Ó de fe
vereiro de 1955, filha de dona Ade
laide Martins.

FLÁVIO Z�NUSKt com ZORANDI
DE FATIMA GONCIAROSKI, ambos
solteiros, domiciliados e residentes
nesta víla, Ele, operário, nascido
em Felipe Schmidt, aos 31 de julho
de 1950, filho de Amadeus Zenuski
e dona Helena Zenuskí. Ela. do lar,
nascida em VaUnhos a08 31 de a

gosto de 1960, filha de Miguel Gon
cíoroskí e dona Maria Goncíoroskí.

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

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

Felipe Schmldt, 25 de janeiro de 1978

RITA F. SCHIESSL
Oficial do Registro Civil

-
I

dOr.......Dlngo
.

ImazaG_ E_ recebeu faixas
fiada pelo dinâmico Advogado Neuztldo Fern,anries,8 fim: de l�ver

8 conhecimento da F.C.F. e C.R.D.� o nome do Presidente da

L.E.C., nomeado pelos clubes devidamente legais com aquelas
entidades. Nomeação esta que cedeu com inteiro apoio ?O Sr.
Prefeito Municipal @ também do público em geral. O Presidente

provisório dà L.E.C. será Neuzildo Fernan.des e Vice P�esident�
Gilberto Zaziski os mesmos dirigirão 08 trabalhos na L.E.C. no

prazo de 60 dia�, sendo que no final deste prazo haverá eleições
da diretoria que irá comandar os trabalhos por três anos, dare
mos maiores detalhes na próxima edição.

Em tarde festiva para a SUB torcida, o G. E. IMAZA r e

cebeu a visita do Bangú' de Curíttb i, bicampeão do Campeonato
Autônomo daquela cidade. Naquela oportunidade os atletas e di
rigentes do IMAZA receberam as faixas de Campeão do Torneio
Mário Mayer, bem como também foi entregue ao Capitão de SUB

equipe o bonito Troféu Mário Mayer, o qual foi entregue antes
do jogo, pelo filho do extinto homenageado, o jovem Dr. Luis
Alfredo Mayer, teve também presente na oportunidade, o Sr. E j
gar Mayer, gerente da Casa Mayer sendo que os mesmos tam
bém receberam faixas dos Diretores do IMAZA, como reconhe
cimento pelo apoio dado ao Esporte Canoinhense.

Depois de todas as homenagens, as quais e trazar sm o

inicio do jogo, tivemos às 16,30 horas o pontapé inicial e com os

primeiros movimentos dando a' impressão d@ que o IMAZA iria
tranquilamente chegar a vitória, mas ficou só naqueles movimen
tos, sendo que até o final do primeiro tempo o jogo se equilibrou, só
que o IMAZA aproveitou a unica chance qu � teve no jogo aos 23 mino
do primeiro tempo, quando o centroavente Ferpa, chutou de lon
ge lem chances para o arqueiro Jsnguínho. Mas ainda no pri..
meiro tempo a equipe visitante perdia a oportunidade de empa
tar, quando Djalma surgiu sozinho na área e chutando rasteiro
na saida de Irã, mas a pelota tocou na trave, safando-se o IMA
ZA. só que no segundo tempo a €quipe visitante forçou mais �

conseguindo o empate a08 27 minutos, numa largada de Irã, bem
aproveitada pelo centro-avante Coelho. Mas antes disso já os

visitantes perdiam um gol certo, aí que o IMAZA só não perdeu
porque 8 sorte lhe ajudou. No mais foi um jogo' fraco tecnica
mente, sem muitas motívsções, somente um pouco .

mais movi
mentado por parte dos visitantes que correram bastante.

SÚMULA DO JOGO
G. E. IMAZA 1 x 1 Bsngú de Curitiba, dia 22 de janeiro

de 1978. Gols: Ferpa aos 23 minutos do primeiro tempo para o

IMAZA @ Coelhe aos 27 minutos do segundo tempo para o Ban
gú. Cartões amsrelos para Rubecs do IM.'\ZA e Jairo do Bsngú,
por trocas de ponta-pés; para Marina do Bsngú por reclamação.
As equipes formaram assim: IMAZA. com Irã, Lulsão, ,Nenão,
Djair, Rubens e Salgado, Valdir � Roberto, Tostão, (Darci), Ferpa,
(Ratinho) e MariCJho. O Bangú com Jangutnho, (Male), Jairo, Lau
ro, Baríco e Valdir, Paulinho, Marino e Márcio, Djalma, Coelho
e Dema. Arbitro João Maria Guimarães, auxiliado por Gilberto
Zaziakl e Jorge Krauss, com renda de Cr$ 4.806,00.

Na preliminar de aspirantes houve a vitória tranquila do
Blngú pelo escorre de 4 tentos 8 zero.

I'

Jogos de férias
Teve inicio na quinta-feira, no Ginásio dos Esportes, os

LOs Jogos de Férias, os mesmos se esteDder�o até fev�reiro, .sen
de que participam meis de 12 equipes, mcstrando assrm o Inte

resse dos esportlstas de Canoinhas. Na evolução dos Esportes de

quadra, elogiável também é o desempenho. do Presidente ds

CME e de seu diretor de Esportes, que muito lutam para qu�
tenhamos sempre boas promoções.

A. BREY

Prefeitura Municipal de 'Canoinbas

SERViÇO DE MELHORIA
ColocaCão de mete fio de concreto Da Rua Almeida Car

doso, entre as Ruas Barão do Rio Branco e Rua Equador.
l.0� ALMERINOO NUNES
frente 30,00 ml 8 Cr$ 35,00, p/ml Cr$ 1.050,00
2.°) ANTONIO MARON BECIL
frente 22,00 ml a Cr$ 35,00 p/mI

. Cr$ 770,00

3.0) EMPRESA INDL. E COML. FUCK S.A.
frente 22,00 ml 8 Cr$ 35,00 p/mI Cr$ 770,00
4.0) ESPOLIO DE LORIVAL BURGARDT
frente 19.00 mI 9 Cr$ 35,00 p/ml Cr$ 665,00

TOTAL Cr$ 3.255,00
,

(Três mil duzentos e cinquenta e cinco cruzeiros)

Canoínhas, 19 de janeiro de 1978 .

Benedito Therézio de Cerualh» Netto - Prefeito Municipsl
Fábio Nabos Fuck - Diretor Administrativo

João S. Andrade - Fiscal do D.O.P.

DOCUMENTOS
EXTRAVIADOS

PEDRO CESAR DO PRADO
declara para os devidos fi as que
extraviou os seguintes docu
mento-: Título de Eleitor, Car
teira de Reservlsta, Certidão de,
Casamento e Carteira Nacional

'

de Habilitação.
Os mesmos ficam sem efeito

por haver requerido a 2 a via.

LEC ferá nova Dlreç60
Seguiram nelta semana até a capital,. uma comitiva che-

•,..,..:'��y··:··:�l··I. .: .,.' -:; ,.
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Motor Perkins, Diesel, de 6 cilindros - 95 C V.
Injeção direta.

Filtrooe ar seco, de grande eficiência.
Transmissão com çon versor de torque, reversão

hidráulica instantânea e caixa demarchas mecânica.
Embreagens e freios direcionais controlados

por ala vancas rnanuais.
A celeradormanual e pedal oeseceleteaor.

Chassi superdimensionado, de grande resistência.
Barra de tração' oscilante.

VálvulÇl adicional de controle hidráulico.
Tensionamento hidráulico das esteiras.

Protetores dos rofetes.
Proteções laterais do motor.

Equipamento para uso florestal, opcional.
Garantia Massey Ferguson.
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Fique do lado domais t rte.
Mas e

IRevendedor para Vanoinbas e Região

Com. e Ind. «8CBIDECI,. Ltda.
Rua Caetano Costa, ;1122

Fones DDD, (0477) 22-0557 e 22-0357
CANOINHAS - SC '
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"
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pe�1
O amante Jesus, manso Cordeiro

de Deus, apesar de ser eu uma cria-
.

�j, tura miserável e pecadora, vos ado-

no período d � 3 ro e venero a Chaga causada pelo
.

e.À.
peso de vossa Cruz que dilacerando
vossas carnes. desnudou os ossos
de vosso Ombro sagrado e da qual
a vossa Mãe dolorosa tanto file com

padeceu.
2 Também eu, Ó aflitíssimo Jesus,

me compadeço de V ós e" do fundo
-- Diretor do coração VOI louvo, vos glorifico,

vos agradeço por esta Chaga dolo
rosa de vosso Ombro em que qui
zeste carregar vossa Cruz por minha

,

salvação. Ahl pejos sofrimentos que
padecestes e que aumentaram o e

norme peso de vossa Cruz. vos ro-·

go com·muita humildade, tende pie
dade de mim pobre criatura peca
dora, perdoai 08 meus pecados e

conduzi-me ao céu pelo caminho da
Cruz.

(Rezam-se 7 Ave Marias e acres
centa-se: «Minha Mãe Santíssima,
/ímprímí em meu coração as Chagas
de Jesus Cristo Crucificado». Indul
gência de 300 dias cada vez. «O

.
dulcíelmo I Jesus, não sejais" meu
Juiz, masjmeu Salvador». Indulgên
cia de 100 dias cada vez).

COlégio Comercial
de Canoinbas
EDITAL

O Diretor do Colégio Comercial de Canoinhas co-
.

.

,
,

mumca que no penado de 1.0 a 10 de fevereiro do cor-

rente, estarão abertas as inscrições para o teste de sele
ção pI La série do Curso Técnico de Contabilidade.

O teste .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

ríodo de 08 a 10 de fevereiro.

a 28
As matriculas serão realizadas

de fevereiro.

Taxa de matricula Cr$ 500,00

Oração
A" Chaga do
Ombro de Jesus
Perguntando São Bernardo ao Di

. vino Redentor. qual era a dor que
sofrera mais, e mais desconhecida
dos homens, Jesus lhe respondeu:
«Eu tinha uma Chaga profundís

sima no ombro sobre a qual carre
guei minha pesada Cruz; essa Cha
ga era maia dolorosa que as outras.
Os homens não a conhecem. Honra
pois essa Chaga e farei tudo o que
por ela me pedires».

ORAÇÃO

Nihil Obstat
21-IV -942

MODs. João José de Azevedo
Vigo Cap.

N.S. -- Quem quízer obter graças
do Coração de Jesus, prometa es

palhar esta devoção. Hoje mando
imprimir um milheiro destes folhe
tos, em ação de graças por um

grande benefício recebido.

Eugênio Karpen e Família

Canoinhas, 13 de janeiro de 1978

ZAIDEN EMILIA,NO SELEMIi!

DISCOS
•

Docomento extraviado
. ADELMO ::DE LIMA declara

par a os devidos fins que extra
viou sua Certeira Nacional de
Habilitação.
A mesma fica sem efeito por

haver réquerido a 2.a via.

asa

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

r I L I A L: Rua Vldal Ramos 184

MATRIZ�: Rua Paula Pereira 648

Fotoc6pias?
O Cartório do Registro Civil, de Nereída C. Côrte, instalado

no Forum, acaba de receber a mais moderna "FOTOCOPIA

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

Em apenas 5 segundos

UNGER &. CIA. LTOA.
INDÚSTRIA - COMÉRCIO· - EXPORTAÇAO

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

25 195,2/1977 25
Ind , de Talhas e Pontes Rolantes Elétricas, Exaustores, Ciclones, carrinhos

para movímentaçâo 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. ESQUA�RIAS EM· ALUMINIO -. Portas simples e de correr, ja-

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

DISTR,IBUIDORES EXCLUSIVOS DA LINHA COMPLETA
.

,

DOS MOTORES ''"WEG''.
!

Completa secção de vidros a preços "diretos da fábrica.

I,OJA "UNGER", a mais especializada (la região, em peças para locomóveis,
caldeiras e maquinários industriais. Cabos de aço, pregos, parafusos de todas

as bitolas. Canos e conexões para água e pressão, feehaduras e ferramentas
em Geral.

Rua Des. Costa Carvalho, 41 e 44 - UNIÃO DA VITóRIA - PR.

R,epresentante em Canoinhas: WALDEMAR KNÜPPEL
. r •

.

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

,----------------- !' ",' ,,�,. I ! ',j • •

'.
1>;; '" ,

21-01-1'78

Coral Empreendimentos e

Participlções S. A.
CqCMF 82899352/0001· 95
Capital Autoriz do
Capital Subscrito
Capital Integralizado
Assembléia Geral

CANOINHAS ,. se

Cr$ .7.000.000,00
Cr$ 6.584.290,00
Cr$ 4.951.680,00
Extraordinária

Ficam convidados os Senhores Actontetas da Coral Em
preendimentos e Psrnctpaçõ ea S.A., para se reunirem em ASilem
bléís Geral Extraordinária, à realizar-se no dia 30 de janeiro de
1978, às 15:00 horas, ns S�d@ Social, sita à Rua Vida1 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$·' I
10.00Q.000,OO.

2. Reformulação dos Estatutos Sociais para adaptação à Lei 6404
de 15i12/76.

3. Criação do Conselho de AjmiuiEltracão e elerção da seus res·

pectlvos membros.
4. Outros assuntos de interesse da sociedade.

Canoinhas. 12 de janeiro de 1978. 1

HILTON RITZMANN Diretor PresIdente

•

anan
(onhe�a�a em. nossa Loja
Novo carro para a Família

,

Espa�o e· Conforto!

Mallon Cia.&
(anoinhas - se·
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FOTOCÓPIAS XEI\OX
Serviço instantâneo e perfeito

Instalação moderníssima.

Procure no escritório de Derby Carlos Ulhmann, na

Praça Lauro Müller, 251 _ Canoinhas - Santa Catarina

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

Dra. Zoé Walkyria Nativid.ade Seleme
-.CIRURGIÃ DENTISTA-
..
_ CIC 005589159/DEP _'

Clínica dentária de senhoras e crianças.
- Especialização em Odontopediatria _.

I

HORA MARCADA - Praça Lauro Müller, 494 - Fone 22-(3461

DR. ZENO AMARAL FILHO
- CIRURGIÃO DENTISTA -"

CONSULTÓRIO: Rua 12 de Setembro - esquina com travessa
1'5 de Novembro (próxim€> à Igreja Matriz,
ao lado da Associação Comercial) .

- Fon� 22-0960 -
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CANOINHAS
C.'G.C.M ..F. 83.188.110/0001-56 - CAJN'OINHAS _ se.

RELATÓRIO DA DIRETORIA

« F R I CA S A »
DE:MEC - RPJ 1.00/75/001

28 -01 - 78FRIGORíFICO

Senhores Acionistas
Dando cumprimento_ às dísposíçóes legais e estatutárias, temos o prazer de
submeter a apreciaçao de V. S. as, O nosso Balanço Geral encerrado em 31 de

?�tul?ro <:le 197?, bem como a correspondente demonstração de resultado eco

nomIco_'�InanceIro do exerqíeío findo naquela data, acompanhado do parecer
d?s Auditores Independentss , Assim sendo a Diretoria permanece ao inteiro
dispor de V. S. as" para esclarecim.entos adicionais que julgarem necessários .

Canoinhas-SC, 31 de outubro de 1!)77.

J1 - Exigível a Curto Prazo
1.1 - Fornecedores .. .. ..

1 . 2 � Diretores e Acionistas
1. 3 _. C. Correntes Credores
1. 4 - Comissões a Pagar
i. ,. 5 - Títulos a Pagar ..

1. 6 - Salários a Pagar ..

1 .7 - Imp. e Taxas a Reco-
lher

" .

1. 8 - Dividendos a Pagar ..

1. 9 - Instit. Financ. (Nota
n. o 3,)' .•.... ',' ..

1. 10 - Encargos Financeiros
1.11 - Imp. de Renda a Re-

colher .. .. .. .. ..

PASSIVO CIRCULANTE'
O�� - Exigível a Longo Prazo
2 . 1 - Inst. Financ . (Nota

n .? 3) 7.244.312,57
2.2 - Encargos Financeiros 503.658;96
2.3 - Imp. de R'enda a Re-

colher
" .. 77.377,50' 7.825.349,03 PARECER DOS AUDITORES

PASSIVO REAL 28.324.575,96 Examtnamos o balanço patrimonial em anexo, levantado em :11 de outubro
,

'

,

de 1977, e a� respectivas demonstrações de resultado econômico-financeiro do exer-
03 - Não Exigível , cicio findo naquela data. Nosso exame foi efetuado de acordo com as normas de auditoria
3. 1 - Cap. Subscrito (Nota geralmente aceítas e, �on�equen�emente incluiu as provas n.os reg�stros contábeis, e outros

n. o 2) ...:4.080.0010,00 proceàimentos de audítoría que Julgamos necessários nas círcuustãnctaa.

(--_.) Cap. a Integralizar .. .. 46.122,81 Em noss a opinião, o balanço patrimonial e as demonstrações do resultado econô-
mico-financeiro acima releridos, representam adequadamente, a posição patrimonial e flnan-

(=) Cap. Integralizado.. .. 14.033.877,19 ceita do FRIGORíFICO CANOINHAS S/A., em 31 de outubro de 1977, e o resultado de 8ua8

(+) Aumento Cap. Autoriza- operações corre!"pondente ao. exercíci? findo naquela dat�, de acordo com os princípios de

d/AGE' 10 09 77 contabilidade geralmente aceitos, aplicados com untíormídads em relação ao exerciclo an-
O pt , ,- .'.

.

terior, exceto quanto as depreciações efetuadas parcialmente quanto as taxas e bens, con-
(Nota n. o 21) .. 3.0:00.000,00 sideradas por valor inferior no montante de Cr$ 1.585.ó39,02 embora a indústria tenha tra-

(.----) Aumento Cap. a Inte- balhado em regIme operacional normal. '

gralizar .. .. .. .. .. .. 2.100.000,00 14.933.877,19 Joinville, 22 de dezembro de 1977.
3.2 _.- Reserva de Cor. Mon. 614,72

AlílHT _ SE:RVI'ÇOS DE AUDITORIA LTDA. _ Reg. DgMElC RAI 74/116-PJ
3.3 -- RESERVAS LE.GAIS CELSO MORE.IRA LOPES 'WILLIANI KOHLER
3.3 .. 1 - Reserva Legal DL

Reg. Auditor Independente D,EMEC Bel. Ciências Contábeis (ORC-SC) 134P'

_����12����'·ici��_· 39_._0_8_4,_8_3 n_A_I_-7_4_/�1�-�!cr.�n��rR�. Eoooom��CREPn.03677.aRe���_

BALANÇO PATRIMONIAL

01 _. Disponível
1.1 - Bens Numerários
1. 2 - Depôs. Banc. à Vista
02 - Realizável a Curto Prazo
2.1 - ESTOQUES (Nota n. o

11) I

•• •• •• •• •• •• ••

2 . 1. 1 - Matéria Prima
.. ..

2 . 1. 2 - Produtos Acabados
2 , 1. 3 - Materiais Divs .

2 . 1. 4 - Material de Embalo
2 . 1. 5 - Material de Exped.
2.11.6 - Criação Suín os

Granja .

2.2 - CRÉDITOS
2.2.1 - Contas a Receber

Clientes .. .. ..

(-) Títulos Descont. . .. ..

(-) Prov. Dev. Duvidosos ..

2 .2 . 2 - OU'EHOS CRÉ,DITOS'
2 .2.2. 1 - Bcos ,c/Vinculada
2.2.2.2 - Adiant. a Empre-

gados .. .. .. ..

2.2.2.3 - Cheques a Cobrar
2 . 2 .2. 4 - C'. Correntes . ..

2. 2 . 2 . 5 - Tit. a Rec. .. ..

2.2.2.6 - IRF Ret. p/Terc.
2 . 3 - VALORES E: BENS .

2.3. 1 - Depós , a P. Fixo ..

ATIVO CIRCULANTE
03 - Imobilizado
3 . 1 - IMOBILIZAÇÕES TEiC ..

NICAS
Valor Histórico ..

.. .. ..

Valor Corrigido ....
(--) Depreciação .. .. ..

3.2 - IMOBILIZ,AÇÕES FI�
NANOgIRAS

Eletrobrás .. ..
.. .. ..

R.eflorestamento .

Fundesc
.

Partici
..p. em Outras Empresas

ATIVO REAL
.

04 - Resultado Pendente
4:. 1 ,_ Despesas Diferidas
1. 2 - Juros e Cor. Monetá-

ria BRDE; .... I"

4.3 - Manut. Cap. Giro Ne
gativo (Nota n. o 5) ..

4.4 - Fomento a Suinocul-
tura . ., .. .. .. ..

4 . 5 - Projeto g�pansão de
Aves

.

05 - Compensaçãn
TOTAL DO ATIVO... .. .. ..

, I

i '

A DIR,ETORIA

ENCERRADO EM 31 DE OUTUB.RO DE 1977
ATIVO

276.139,93
417.9'54,11 69'4.094,04

9·1.0.548,6.0
4.138.125,12

riO.2,14,94
275.798,98
64.755,54

1.1ip4.510,00 6.683.915'3,18

10.948 607,29
3.090.197,30

1 ü4. 229,1ü
I

7.69.4. 18.0,89

1 fl3 . 028,83

160,6'66,15
52 583,04

401.415,26
218. ['99,10
5.443,00 1 .036 . 73,5,�8

451.560,000 �,5. 866.429,45
16.560.523,49

ie. 832.451,88
11 .20'5.864,91

251 927,76 23 ..786.389,.03

257.517,74
70.062,81

t!:76.401,58
202,951,00 1.006.933,13 24.793.322,16

41.353.845,65
-,,----

1. 879,'04

713.305,15

508.9'81,89

771. 0117,67

21. 533,33 2.016.717,08
8.548.274,11
51.918.836,84

PASSIVO

8.210.759,08
733.387,66
282.476,82
147,5.08,64

4.720.772,49
329 380,24

1. 990.855,21
23.4'6\9,9.0

3.717,740,43
265.498,96

7'7.377,50 2'0.499.226,913
20.499.226,93

1

S/A

pital ..
.. ..

.. ..

3.5 -- Lucro a Disposição As-
sembléia .

04 _- 'Compensação
TOTAL DO PASSIVO .. .. ..

.' �. '
...�.

14.43'2,06

57.977,97 15.045.98'6,77
8-.548.274,11

15,1 .918. 8-36,84

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, que soma Ati

vo e Passivo a importância de Cr$ 51. 91.8. 836,84. (cíncoenta e. um milhões,
novecentos e dezoito mil, oitocentos e trinta e seis cruzeiros e oitenta e quatro
centavos) .

Ganoinhas-SC, 31 de outubro dê 19,77.

ROMANO MASSIGNAN ,- Diretor Presidente

ANTONIO IAGHER - Diretor Gerente

JOÃO NILO MAFRA - Diretor Gerente

AGENOR CHRISTOFOLI - Dir. Superintend.
VITOR A. N. RORATO - Diretor Gerente

LOURIVAL JOSÉ DIRIE�EC.K - Contador - G.R.G.-Se. 80.00

DEMONSTRATIVO DE; RESUL,TADO EM 31/10/77

01 - Renda Operacional �ruta . .. ..

1.1 - Venda de Produtos .. ..

1. 2 - Revenda de Mercadorias
02 - Renda Operacional Líquida ..

03 - Custo dos Produtos Vendidos

G4 - Lucro Bruto .. .. .. .. ..

05 - Despesas com Vendas .

5. 1 - Comissões a/Vendas
5.2 - I.,C�.M ...

'

.... ".

5 . 3 - PIS, :S/Faturamento
5 . 4 - Provisão p/ Deved. Duvidosos
5.5 - Despesas de Armazenamento
5 Ali - Outras Despesas ." .. ..

06 - Gastos Gerais .. .. .. .. .. .. .. ..

6 . 11 - Honorários da Diretoria
6.2 - Despesas Administrativas ..

6.3 - Impostos e Taxas Diversas ..

6 .4 - Despesas Financeiras,
07 - Depreciações e Amortizações '

7 . 1 - Depreciações .. ..
..

.. ..

7 . 2 ,� Amortízações (Nota N. o 4) .

08 - Prejuízo Op.eracional .. .. ..

09 - Rendas não Operacionais -

..

9 . 1 - Financeiras .. .. .. ..

9 . 2 � Participações .. .. ..

9.3 - Eventuais (Nota N. o 5) .

10 - Despesas não Operacionais ..
'

..

] 0.1 - Prejuizo na Venda Bens de Uso
1'1. -- Lucro Líqüido Antes do IR .

12 - Reversão de Provisões .. .. .. .. ..

1,2.1 - Provisão p/Dev. Duvidosos
13'- Provisão P/I.R .

14 -- Resultado a Distribuir ..

14 . 1 ,_ Reserva Legal .. .. ..
..

..

14.2 - Dividendos a Distribuir
14.3 - Saldo a Disp, da Assembléia

69. 54t, .843,55
69.14:3.474,11

404.369,44
69.547.843,'55

6'0,476.229,61;
9.071.613,94
6.01'7.219',45

154.70,7,6'5,
1.816.516,3'3
515.592,57
164.229,10

1.839.6167,68
1.526.50'6,12
6.69'1 .432,56'

340.000,00
2.432.166,56
109.902,84

3.815.363,16
355.456,90
251. 927,76
103.529,14,

(3.998.494,97)
4.1156.°151,27
1 .'076. ü6i5,23

896,72
3.079.189,32

10.487,00
10.487,0,0

14"'.169,300
101.465,30

101.465,30
154.755,00

93.879,600
12.431,73
23.469,90
57.977,97

NOTAS E.XiPLICA�IVAS
NOTA N.·1 _' Os estoques foram inventariados pelo preço médio de aquisíção e

pelo custo de fabricação, ambos abaixo do preço de mercado.

NOTA N. 2 - O Cepítal Social está representado por 11 080.000 ações ordinárias e

3.000.0GO de ações preferenciais, todas no valor de CrS 1,00 cada uma. Pela A.G.E. de 1069.77
foi autorizado um aumento do capital em 3000.000 de ações preferenciais.

NOTA N 3 .:._ Instituições Financeiras - Foram classificados neste título 08 em

préstimos contraídos junto ao BROE para fazer frente a ampliação efetuada pela empresa.
Contudo, quanto as SUM finalidades, os empréstimos estão assim dístrlbuidos:

Finalidade Curto Prazo Longo Prazo
Capital de Giro 3.277.740,70 2.;i79.094,OO
Investímentos 439.999,73 4865.218,57

TOTAL 3,717.740,43 7.244,312,57
NOTA N. 4 - Amo tlzações - No período foram amortizados Cri 103.529,14 refe

rente as despesas pré-operacionais do projeto de ampliação.
NOTA N. 5 - Capital de Giro Negativo - O capital de giro foi calculado de acordo

com o DL n. 13,;j8 e demais legislação em vigor sendo que o saldo para futura compensação
com contas de reserva é de Cr$ 508.931,89.

NOTA N._6 _ O conceito de curto prazo corresponde 80 período de até 180 dias,
tanto para o realizável corno para o exigível; acima disto considerou-se como sendo longo prazo.

,

Canoinhas-SC, 31 de outubro de 1977.
,

ROMANO MASSIGNAN - Diretor Presidente
-

,

AGENOR CHRISTOFOLI - Diretor Superintendente
ANTONIO IAGHE,R - Diretor Gerente

VITOR A. N. RORATO - Diretor Gerente
JOÃO NILO MAFRA - Diretor Gerente

LOURIVAL JOSÉ DREVEC:K - Contador - CRC-SC'-80DO



CoaREIO O(J NORTE 28-01.1978

Casa da (rianca
,

Irês Barras,
«São João
elege'u .

nova

Bat�sta » de
Diretoria ..

Realizou-se no dia 1 �/ 12/77 8S 20,00 hs, 8 eleição da nova
Díretcrla da Casa da Criança «São João Batista», que passa a
reger 08 destinos daquela cess.

.

A Diretoria ficou assim constituída:
Presidente de Honra: Renato Simão Hernsndez
Diretor Fr@i Teobaldo Luz
Presidente Gebrael Boulus EI Kouba
Vice-Pre�i ieote Jacozinho Haschsl
1.0 Secretário A'ri Pereira
2.° Secretário Jamili Uba
1.0 Tesoureiro José Jenzura
2.° Tesoureiro Walfcido da Silva Lima
Conselho:

,

Presidente: Ione C. dp. Souza
Membras Odilon Pazda

Antonio F.· Tsunoda
Maria de Souza Uba
Lilia Ferreira
Maria Aparecida Luz

.

'
,

Acir Streit
,

Willy Sudó skí
José Felicio de Souza /

Oscar M. Casas

Estamos certos que a nova Diretoria tudo farã para que
aquela entidade continue a amparar os meninos ali residentes,
dando-lhes sempre o melhor possível.

A Diretoria anterior e a que agora assume aproveita a

oportunidade pua dirigir agradecimentos a todos quantos. tenham
de uma forma ou de outra, colaborado para a assistência daque
las crianças, e esperam continuar 8 merecer o apoio para attvt
dades assistenciais 808 menores ali abrigados,.

Agradecimento especial: Em nome da nova Oiretoria fica
aqui um agra�eciment() espectal .e Diretúria. do Gr�mio X.V. deJulho de Canoinhas, Da pessoa do Jovem Sérgio Scopel e 9 Direto
ria da Casa da Criaoça «Rolando L. Malluceh», pela doação dos
bancos escolares feita à Ca88 da Cria nçs São Jcão Batista,

\

Agradecimento
Familiares de

Haroldo Hedler
profundamente consternados com seu falecimento, ocor�ido
dia 19:último, em São Paulo, agradecem 88 m8nif�st8çõ.@s "de
pesar recebidas, ao Pastor Verner Hoefelmann pela assístên
cia espiritual, e a todos que o e companharam até sua mo- '

rada :eterna e compareceram ao Culto Religioso em sus
:

memória.
A todos, sua eterna gre tidão

PreFeitura
Decreto N. 03/78
Benedito Therézto de Carvalho

Netto, Prefeito Municipal de

Oanoínhas, Estado de Santa Co ..

tartns, no UeO de �U'lS atribui
ções legais,

DECRETA

Art. 1.0) - Fica homologado
o perecer de 05.01.78 (cinco de

janeiro de 1978) exarado pele
Comissão constltuíds pela Por
taria n.? 117/77, referente ao

E1itsl de Tomada de Preço D.O

18/77.
Art. 2.° Este Decreto

entrará em vigor Da data de sua

publicação revogada! a8 dispo
sições em contrário.

Gs binete do Prefeito Munici

pal de Canoínhas, 16 de janeiro
d� 1978.

Benedito T. de Carualho Netto
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e

publicado no Departamento Ad

ministrativo, na data supra.

Fábio Nabor Fu,k
Diretor de Administração

Vice Prdeito Municipal

Municipal (anoinhas

Decreto N.' 04/78

de
a Lei 1.344 de 23/12/76,

DECRETA

Art. 1.. - Fica alterado o

artigo 19 do Decreto n.O 25 de

14/06/77, �que o valor base do

metro quadrado do terreno, se
rá de�Cr$' 156,00.
Art. 2.° - O:presente Decre

to vigorará a partir de 1.° de

janeiro de 1978, revo�sda8 as

disposições em contrárío.

, Gabinete do] Prefeito! Muni
cípal de Canoinhas, em 20 de

janeiro de 1�78 .

Benedito T. de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Este Decreto. foi registrado e

publicado no Departamento Ad

ministrativo, na Gata supre.

Fábio Nabor Fuck
Diretor de Administraçio
Vice Prefeito Municipal

Bvnedito Ther ézo de Carvalho
N e tto, Prefeito Municipal de Ca_
noinhss, Estado de Santa Cata
rina, no us o de suas s trfbutções
legais e de acordo com o arti

go 197 'da Lei n.? 1.149 de

·25/04/74, combinado com o ar

tigo 1.0 da Lei ti.o 1.241 de

09/04/75,
DECRETA

Art. 1.0 - Fics declarado em I
regime de tempo Integral o car

go em Comissão de_� Assessor \

de Gabinete, ocupado' por Hugo
Antonio Peixoto.

Art: 2.° - As vantagens fi
nanceiras serão devidas a partir

de 1.° do corrente.

Art. 3.° - Este Decreto en

trará em v.igor na data de sua

publicação, revogadas as dispo.
síçõee em contrário.

Gabinete do Prefeito Muni ...

cipal de Canoínhas, em 19/01/78
Benedito T. de Carvalho Netto

Prefeito Municipal
Este Decreto foi registrado e

publicado no Departamento Ad
ministrativo, Da data supra.

Fdbio N.abor Fu,k
Diretor de Administração
Vice Prefeito Mnnicipal

Decreto N. 05/78
Altera Dispositivos

.

Benedito Therézlo de Carva
lho Netto, Prefeito Municipal
de Canotnhes, Estado de Santa
Catarins, no uso de suas atrí

buicõe� leg&is, e de acordo com

Foto Studio Canoinbas
. . .

/
.

-

Serviço de reportagem de casamentes e aniversários, Fotos de

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

Servifo para aDruaderes.

"Rua Barão fie :Aio Brange, 754 (ipr�mQ a €}asa Trevisa:ni)

Chegou, o
.

ALMANAQUE DO PENSAMENTO 78'

na Impressora Ouro Verde Ltda.

, .'� .

Retroesca� deira
,/'

.

",)
"

v

\

Única máquina nacionalcom Cfeslocamento lateral
Escava nas mais difíceis situações.

Ciclos rápidos possibilitam elevada produção.
Controles hidráulicos convenientemente localizados.
Estabilizadores verticais deslizantes de acionamento

hidráulico e atuação independente.
Rotor de giro totalmente hidráulico.

- A Icancemáximo a partir do centro de giro: 5, 16mm.
Maiorângulo de posição de descarga: 1900.

Altura de descarga: 3,33m.
Grande variedade de caçambas, para asmais,

variadas aplicações.
GarantiaMassey Ferguson.

Fique do lado domais forte.
-,

ergu n'

;- -,.,.".,I r- f
I, J. r -, � • �'.'

Revendedorlpara Oanoinhas' e Região

Com. e lod. «SCHIDlel Ltda».
.

Rua Caetano Costa, 1122
Fones DDD (0477) 22-0557 e '22-0357

CANOINHAS SC

@$
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NOTAS ESPARSAS
o nosso amigo advogado

dr. Orty de Magalhães Ma
chado e sua exma. esposa da.
Aydê Machado, após passarem
várias semanas entre nós se-

. -
'

guirao agora para uma tem-

porada em Itapema carnaval
.

,

em Florianópolâs e depois o re-

torno para o Rio de Janeiro.
.

xXx
Faleceu de mal súbito em

São Paulo, onde residia, o sr.

Haroldo Hedler, sendo seu cor

po trasladado para a nossa ci- ,

dade para sepultamento no

Cemítérío Municipal.
xXx

Retificamos a nota do ani
versário de emancipação polí
tica administrativa de Três'
Barras, quanto ao seu primeiro

, Prefeito, que foi o sr. Emília-
110 José Uba, de saudosa me

mória e não Getúlio José Uba,
110SS0 particular amigo, e as-'
sessor jurídico, na Secretaria
dos Transportes.

xXx
. Feijão Planalto, o novo

produto industrializado da

Cooperatâva Al'gr opecuária,
numa bonita embalagem, des
tacando-se mais uma vez o

bom trabalho
I

dos atuais diri

gentes da cooperativa, srs.

Luiz Fernando Freitas, dr.
.Alfredo Scultetus e Agenor
Christófoli .

mica Federal, ex-gerente da
agência local e famoso zaguei
ro do Santa Cruz, passou uns

dias em nossa cidade, a servi
ço, quando foi cumprimenta
do pelos seus ãnúmeros ami

gos, relembrando-se as gran
des jornadas do nosso time, en
tão profíssíonal .

xXx
Também retornou ao líto

ral, onde está veraneando, o

Deputado Arolde Carvalho,
acompanhado de sua exma.

esposa, Divayr Zaníolo Car
valho, após vários dias em

nosso meio.
xXx

Grande churrascada de
carneiro hoje à tarde, nas

barrancas do Iguaçu, em Pau-
. la Pereira, pela despedida do
.sr . Orlando de Souza, que vai
transferir-se para a vizinha ci
dade de União da Vitória,
afim de trabalhar com seu

sogro, empresário Alvaro Mal
lon.

xXx
Renê Milto Bauer é o no

vo gerente do BB, que vem

substituir o sr. Fernando Ro

cha, com a difícil responsabi
lidade de manter a posição da

agência de Canoinhas, 12. a do
Estado. Com as nossas boas

vindas, os nossos votos tam
bém de bom êxito em sua mís-

xXx são.
O Prefeito Therézlio Net- xXx

to, a serviço de sua adminis- O Major Guido Zimer-

tração: esteve em Florianópo- mann, destacado ofi.cial de

Iis, seguindo na tarde de do- nossa briosa Policia Militar,
mingo e retornando na noite com curso de especialização
de 3.a feira. . nos Estados Unidos, agora no

xXx comando do nosso 3. o BTL,
O sr. Wallace Borba, ago-,

em virtude do afastamento d.o

ra Inspetor da Caixa Econô- CeI., Edson que vai partícipar

de um novo curso em Porto
Alegre.

xXx
O sr. Oldemar Mussi rea

lizando viagem ao exteríor,
a serviço, devendo visitar' Cara
cas; Porto. Ricc e depois a Eu
«.pa.

xXx
O sr. José Gulíari, Presí

dente da Federação Catari
rense de Futebol, acompanha
do do cronista esportivo Pedro

.�,� ·pes esteve uomíng» cm nos-

sr. cidade, con :; fi:� especííí
co, segundo disse de resolver
a situação da LE:C, .o que não
aconteceu por motivos óbvios.
aproveitando então, para as

sístír o encerramento e entre

ga de prêmios do torneio do
interíor, realizado em Bela
Vtsta do. ToldO'. Os presidentes
dos clubes da 1. a divisão, os

maãores interessados, nem si

quer foram avisados e nada
foi programado por quem de
direito.

FrigorífiCO Canoinhas S.A.
FRICASA

CGOMF, 83.188.110/0001-56

Edital de Convocação
Assembléia Geral Ordinária

Convidamos os Senhores Acionis
tas, para a Assembléia Geral Ordi
nária, a realizar-se no dia 28 de
fevereiro de 1978, às 10,00 horas,
na sede soeis} da Empresa, sita à
Av.' Senador Ivo de Aquino, 1330,
para deliberarem sobre a seguinte

ORDEti DO DIA
1.° Apresentação, discussão e apro

vação do Balanco Geral encer

rado em 31.10.77, bem como o

demonstrativo da conta luc ros
e perdas e parecer dos auditores
independentes;

2.° Eleição dos membros do conse
.

lho de Administração;
3.° Fixação da remuneração dos

Admíntstradores.

Canoinhas, 2� de janeiro de 1978

AVISO
Acham-se a disposição dos Senho

res Acionistas, N � SEDE DA EM
PRESA, os documentos a que se

refere o artigo' 133 da Lei 6.404 de
15/12/76. 3

. Frigorífico Canoiabalil S.A. - FBIIASA

Ag�nor. (bristófoli { Diretores
Joao Ndo Mafra

��*����������������������������������g
� .

�
� �

e ALVARO MALtON & FILHOS ® !
. = Concessionário da 'Mercédes-Benz do· Brasil SIA �
� �

� Departamenlo de 'eículos Usados �
� �
� MODELO ANO/FABRICAÇ'ÃO �
§i 1 L-608Dj35 c/carroceria 1975 �
§j 1 L-608D/35 e/Furgão Isotérmico 1973 �
§j 1 L-l1l3/42 c/3.o eixo e carroceria. 1970' �
§j 1 L-1111/42 c/3.o leixo e carroceria 1969' �
� j

�,
�

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

1977 �
� �
� 'eículo's R'evisad;os e c�om· g,ara:nlia. ,de �
�.. �
� 6 me's·es ou 10.'oloio Il:ms.

'

�
� �
� F

�
� iOiancia:menlo lem a.lé 24 mie:ses �'
� �

� ACEITA-SE TROCA,
'

�
� �

� 11.476 - Km. 223 - URIAO DA 'ITálIA-PR. �
� FONES .(0425) 23-1211 �
� 23:-1893 �
� � 23-2572 �
� �
�������������������������������������m

EDITORIAL
Ao assumir C mais importante cargo eletivo munâcí

pal, o prefeito Therézio Netto não acredit�va em milagres, se
gundo o que traduzimos em suas declarações datadas daquela
.época . Percorridos quase doze meses desde sua ascenção a

chefia do Poder Executivo canoinhense, mesmo que observa

da através das vértices mais radicais, a admínístração The..

rézio Netto-,Fábio Fuck não atentou contra os. ângulos ante...

riormente demarcados. Tanto na prática como na teoria, os

"mílaares" não existiram, bem conforme patenteara C man-

datário político municipal. f

Entretanto, se milagrosas realizações do atual go
verno de fato inexistiram, igualmente inexistiram as aberra..

ções executivas. A conjuntura governamental que por hora

rege os destinos municipais, democraticamente. eleita em no

vembro de mil novecentos e setenta e seis, soube traduzir em

progresso a confiança nela. depositada naquele pleito. O coe..

ficiente dela emanado é reconhecido pelo desenvolvimento
substancial encontrado pelas ruas da cidade, pelas estradas

interioranas, pela conquista -humana da maioria populacío..

nal. I

A dinâmica executiva desenvolvida pelo poder ope
racional, em termos de análise, é uma verdadeira fac-simile
dos mais diversificados métodos empresariais, comumente

empregados na média e grande empresa, e que, numa feliz

empreitada, trouxeram os resultados mais surpreendentes e

concretos possíveis, constítuíndo numa prova cabal que C ra

cíooínío administrativo é um inegável precursor do governo
político. ,

·Cultuamos o método administrativo empresarial por
hora executado no governo municipal, e que, aliado a políti
ca, capitalízou, resultados, altamente positivos ao bem estar
civil das terras de Santa Cruz de Canoinhas. O povo, em con

sequência, tornou-se mais afável; já não teme as tenebrosas
facetas ,irrompidas no passado, quando a inocência era viola
do a olhos nus, sem que se pudesse contestar, uma vez que o

contesto geraria novas violações.
'

Mas agora, inconcebível seria, nestas alturas, a guí
sa de mero parecer editorial, proceder a um balanço político
do ano que se. encerra. Porém, é permissível acrescentar que
tudo vai bem neste "reino da Dinamarca", mesmo que as di
ficuldades constituam sério agravo :à normalidade admínís
trativa da conjuntura a quase um ano empossada. No entan

to, a satisfação dos munícipes concorre para o .lucro auferido
no decorrer do ano governamental que logo será encerrado,
quando "milagres" não foram realizados, mas, comodamente,
e com a maior idoneidade, a casa foi e vai sendo colocada em

dia, quando a maior recompensa é a do dever cumprido e do

perpétuo' acatamento dos conterrâneos.

Fernando Luiz Tokarsiki

Calouros o Trote
O DIRE,TóRIO ACADIÊMICO SANTA CRUZ D!E CA

NOINHAS - D'ASCCA e a FACUL,DADE DE: Cr�NCIA8 AD
MINISTRATIVAS DE GANOINHA,s organizam C TROTE DOS
CALOUROH-19'78.

. . ,

O T:ote é uma tradição nascida com o ensino supe
rior. E o batismo que introduz o estudante na vida acadêmi
ca da Faculdade que pretende cursar. Ninguém pode ficar
isento deste batismo que é motivo de orgulho para todo ca

louro .

Diversas modalidades de Trote já foram desenvolvi
das ao longo. da tradição universitária. brasileira. Nos últimos
anos luta-se por um trote mais humano, e mesmo as Univer
sidades Federais - através de seus DOEs - Diretórios Cen
trais de iElstudantes - têm desenvolvido novas formas de
trote.

Para este ano, a FUNPLOC, a Faculdade de Admí
nístração e o DIASCGA também irão tentar uma forma dife
rente de trote, mantendo os elementos mais tradicionais.

S'erá buscada uma maior partícípação da Comuni
dade canoínhense e· o desenvolvimento. do espírito universi
tário.

,

Com a colaboração de ex-alunos e os acadêmicos ve

teranos o TlROTE'-1978 será fora de série, inclusive: com uma

surpresa espetacular. Veja a seguir o roteiro de seu Trote,
Galouro-19'78 da Faculdade de Cíêncías Administrativas de
Canoinhas.

DIA 22-02-19-78
Às 19 horas, última reuníão da Comissão de Trote.

. . :r-:esta reunião serão escaladas as diferentes equipes
e dJstnbuldos os trabalhos e dadas as instruções finais.

DIA DO TROTE 25-02-78
íR!OTEIRO
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Às 13, horas _ na Nova Sede da FUNlPLOC - recep'�

çao dos calouro� p'�los veteranos, corte de cabelo.s, depenagem
f, venda de banes.

Às 15 horas -- saida das Equipes de Pedintes, a fim
de arrecadar mantimentos, roupas, dinheiTo. e outros donati
vos] em benefício dos menos favore·cidos pela sorte.

. ÀS. 1_�, horas ,_..., após o retorno das Equipes de Pedin-
tes - Procts/ao d� Ofertas. Saída da FUNPLOC, decendo pela,
RobertO' Helke ate a Praça Lauro lVruller, em frente à Prefei
tura entrega das Oferendas aos' representantes dos Clubes de
ServiçO' Locais.

ÀS 19 horas -, Chopp, dQ DAS'CCA'na FUNPLOC.


