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DOIS CINOINDENSES EM DESTIQUE
o conhecido Diário, Popular de Curití

ba, após pesquisa, apresentou os melhores do
ano passado, aparecendo como. Homem de
Vendas do A;no, ° empresário Marcos Olsen,
com a seguinte justificativa: "Não foi difícil

. para se encontrar o Homem de Vendas, de 19'77.
A pesquisa feita pelo Diário Popular sempre
encontrou o nome de Marcos Olsen em todas
as sondagens. '

Responsável pela direção da
Comercial Importadora Olsen, uma das reven

dedoras Ford em nossa capital, teve urna

participaç-ão direta no sucesso encontrado pe
la.sua empresa no corrente ano. A Olsen ba
te recordes de vendas dos veículos, Ford, COl.l1-

provando, desta maneira, o acerto de nossa

escolha. FIca comMarcos Olsen, portanto, as

honras de Homem de Vendas".

Outro canoinhense escolhido, JOÃO
BOMPEIXE, Estudante do Ano, com a se

guinte entrevista do homenageado: "Nunca é
tarde para estudar. Eu com 5,6 anos estou re

cebendo o diploma de Bacharel. em Direito.
Concluindo um curso que sempre povoava a

minha mente: ter um dia um diploma de um

curso superior". Essas palavras são. do Estu
dante do Ano, João da Cunha Bompeixe, que
formou-se em Direito este ano pela Universi
dade Católica do Paraná Bompeíxo nasceu

em Canoínhas . Sua primeira profissão foi
E'xpedkionário na campanha da Itália, onde

chegou aO' posto de sargento comandante de
urna peça de morteiro. Ficou 8- meses no cam

po de combate, participando das batalhas de '

Monte Castelo e Montese. De volta ao Brasil,
deu baixa da FAB, casou e foi trabalhar no

Banco INlacionaI do Comércio (hoje Sul Brasi
leiro), chegando ao cargo de Contador. Com

ML1RCOS OLSEN -

25 anos de serviço aposentou-se e resolveu es
tudar. Começou o C'urso de Direito na Facul
dade de Curttíba. Porém nessa época comprou
um táxi e teve que deixar a escola no término
do 1. o ano. Ficou 9 anos' parado. Em 11974
pediu transfer-ência para a Católica disposto
a receber o canudo. Pela manhã eu estuda
va e a tarde trabalhava. Agora pretendo mon
tar meu escritório de advogacía".

Os nossos cumprimentos e parabéns aos
dois homenageados, extensivos aos seus fami
liares.

Um Corpo Ild inistracão Dinâmica
de Bombeiros
da Policia
Mil/itar em

nossa cidade
O Comandante da Polícia

'Militar do Estado elaborou U1TI
•

plano de expansão para o COl-

po de Bombeiros, a ser exe··

cutado no: corrente ano) COlTI

instalação prevista nos muni

cípíos de ,CANOINHAS, Caça
dor, Araranguá, São Miguel
do oeste, Concórdia, Joaçaba
e Brusque.

Informações dão conta

que o material para equipar
as estações será adquirido o

mais \btreve possível e a prepa
racão de seus efetivos terá íní-
". ,

cio ainda no corrente mês de

janeiro. Boa noticia, sem dú
vida e que esperamos seja con

cretizada com a -maior urgên
cia.

obra, ao
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A Diretoria do Jardim
comunica que as matrículas p a Jardim estarão abertas
a partir do dia IOde feverei

Fina Residência

VENDE-SE
Situada à Rua Barão do Rio ranco, n. o 191, num

dos mais belos locais, com vista panorâmica da cidade, 250 m2
de área construída, sendo alas de e ar e jantar conjugadas,
com lavabo social azulejado, af' o t to, 3 quartos e BWC com

pleto azulejado até o teto. uma íte acarpetada, com armá
rios embutidos, penteadeira co mpo em mármore, ramal
telefônico e /banheiro privativo om I eto, copa, cozinha com

pleta com pia inóx e armários m fór ica,'exaustor e azule

jada até o teto, dependência emprega a com banheiro. pri
vativo, área de serviço com ozinha ame' ana, garagem, e

abrigo.
.

Permanecem na r sidência, mais 2 armários embu
tidos de imbuia, 2 armários de banheiro em fórmica com tam
,po "em mármore e telefone.

Tratar pelo telefone '22-02'10, no período de. manhã,
ou em Jotnvílle pelo telefone 22-2149. 2

NO.Departamento de Veículos Usados
de liguei Procopiak �omércio de
Veículos Ltda., você encontrará
para pr entre

Ano
lf)77
974

19
lf)76
ior«

Marca

Pick-up Cheorolet

Pick-'tp Chevrolet

Pick-up , Willys
Brasilia
Cheoette

MIGUEL PROCÓPIAK COM. DE VEicUlOS LTDA.
eoncessionárlo Deneral Motora do Brasil S. I.

Rua Major Vieira, 289
-'

. Santa CatarinaCanoinhas

. BASILIO HUMENHUK & (IA. LTDA.

I Revendedor

1948
FORD I·

197830 ANOS
Fazemo! sempre a melhor oferta em veículos novos FORD

e usados de qualquer marca.

DISP IBILIDADES DA SEMANA:

Camionete Pick- 1961 � - cinza
./

Camionete Rural 1 �4x4 - laranja
Maverick 74 - cupê rata antares

Brasilia 1976 - branco

Adquira seu veículo usado com a mínima entrada.

Veículos inteiramente revisados, de boa procedência,
aos melhores preços da região.
Vjlidte-nos sem compromisso, em nossa loja à •

Rua Vidal Ramos, 203 - Fones 22-0268, 22-0468, 22-0024

Oração ao

Divino Espírito Santo
Espírito Santo, Tu que me

esclareces em tudo, que ilumi
na todos os meus caminhos
para que eu atinja meu ideal,
Tu que me dás o Dom Divino
de perdoar e esquecer o mau

que me em; que em todos os
, insta es de minha vida estás
com' 0', quero neste curto díá
logo agradecer-te or tudo e

confir ar uma ez mais que
não qu o separ -me de Ti.

04-02-1978

meus irmãos
tua.

A
.

pessoa deverá fa2íer esta
oração trê dias seguidos, sem

fazer o pe ido. Dentro de três
dias será lcançada a graça,
por mais diíícíl que seja.
Public r assim que receber

a graça

Publicada por ter recebido
uma graça.

A.A.B.

,.
, AVISO

ESPORTES

DAVET avisa 'seus clien
tes e amigos ue, ten o díssoi
vído a firma" GA .\fIZAÇAO
RECORDE LTDA:." i1.'(-1 fun
cionava com escrít ia na rua

Felipe Schmidt, O (antiga
Loja Favorita), aten-
der normalmente es-

critório na Praç Lauro Mül
ler, '5,32, Fo.ne 22-0200, ao 1ado

I da Loja (Fontana M6veis),
contando com a preferência de
todos.

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 Oâmara Federal:

Pela manhã: das 9:30 às 12:00 hs,

Pela tarde: das 14:30 às 18:00 hs,
Telefone: (0612) 223-9395

Apresentamos a tabela da Fúce Final do 1..0 torneio de

Férias, promovido pela CME que teye. seu pr?SsegUlmento nesta

quarta, quinte e sexta-feira. Na proxrms edição daremos todoll

os resultados deste torneio.

09/02/78 - Quinta-feira
Botsfogo x BESC • Voleibol
AABB X AREP - F. de Salão - Veteranos

Botsfogo x ESSO . F. de Salão • Grupo B

AREP x BESC - F. de Salão - Grupo A

10/02/78 � S "xta-feira

Botafog i x ORGA - Basquete
AREP x ORGA - F. de Salão - Vetennos

AREI' I

x ORGA - F. de Salão Grupo B

Botsfcg.i x BESC • F. de Salão - Grupo A

16/02/78 - Quinta-feira
ORGA x AABB - Voleibol
Botaf. g I x AA8B - F. de Salão - Veteranos

BESe . x ORG � - F. de S slão - Veteranos

Operério x AREP � F. de Salão > Grupo A

17/02/78 . Sexta-feira
x BESC - Voleibol
x OaGA - F. de Salão - Vetsranoe

x AABB - F. de- Salão - Grupo A

23/02/78 • Quinta-feira
B taf g' x AAB3 - Volpibol

Bctstogo x ORGA - F. de Salão • Grupo B

A ABB x Botsf-gc - F. de Salão - Grupo A

'2.4/02/78 - Sexta-feL 61

ORG f\ X A ABB - Basquete
Botaf go X BESC � Handebol
ORGA x Bohfogo - F. de Salão - Veteranos

Operário x Bote fogo • F. de Salão - Grupo A

OBS. Observar os dias dos jogos desta semaDa; seria

realizados ns quarta e na quinta feira.

2). As equípes participantes que até quarta feira não ti

verem recc lhído a taxa de inscrição, deverão fttze-Io, poís do

contrário perderão os pontos, que porventura tiverem conquistado.

Industrl�1 goleou equipe do Porto;

Em jogo sem motivação e quase sem público, o C. A. In

dustrial goleou 8 equipe de E. C. Bordin de Porto União pelo
elasticc placar de 5 tentos a zero, com três gols de Boy um de

Brito e um de Adalberto. A eqnípe visitante Dada mostrou de

fut ..boI, tal vez o calor tenha colaborado para este péssimo jogo,
'até mesmo o Industrial que goleou, Dão f- z uma boa partida. No

s-gur.do tempo ainda se via um pouco mais de e�pen�� por

parte de equipe' do Industrial, mesmo porque a equipe VIsitante

colaborou com sua fragilidade Deste desempenho, para que a e·

quípe da casa chegasse fácil a esta goleada. Sem muítos c�men- .

tartes, foi um jogo fraco, o qual não agradou o pequeno publico
que compareceu no Oitão para prestigiar o C. A. Industrial.

SÚMULA. DO JOGO '

.

C. A. Industrial 5 x E. C. Bordin O, domingo dia 29/01/78 .:
G01.: Boy a08 26 do ).0 tempo e 4 e 14 do segundo tempo, Bri

to 808 26, Adalberto aos 36 mino do 2,° tempo para o C. A. In

dustrial. Nãu houve cartões. As equípes formaram assim: C. A.

Industrial com 'I'íco, Celso, .Zezo, Antônio e Amilton, 008 Anjos,
Albari e Romeu, Ca bactce, (Adalberto) Boy e Milton (ante). E.

C. Bor Jín com Ildernar, Pedro, José LUIS, Antônio Célio e Ortts,
Oshí Alftedo e S :lul, (João Hernani), Rosa, Zequinha e Ricardo.

, .

A arbttrug sm esteve a cargo de Francisco Lessak, auxtlisdo por
Alceu Muíbre tz e Mário Müller, tedes com bom tr abalho,

Aguarderno s para o dia 12/02/78 o sensaetonal jogão en

tre G. E. IMi\ZI\ e TUPI da cidade àe Joioville, numa Irrejada
promoção d � G. E. I�.�ZA pera o estádio n.uatcípe l.

A, BREY

Rua João Sabatke,- 374
Caixa ostal, 294

89461) - CANOINHAS - se

AABB
BES�
ARE?

Novena Poderosa ao

Menino Jesus de Pr ga
.

Oh! J2�US que disses . "Pede e r ece .rás, procura e

s ch srá-, b s t s e a porta se �brir ".
\

Por interm é-fto de Maria, se Sag ada Mãe, eu pato,
p -ocuro e vos: rr-g , que minha prece 'Sf" 8 ate dida. (Faça o pedido)

Obl Je su s qu � dissest- : "Tu io q . pedires ao Pai.' em
me U nome, ele concederá.

p l) r tn t e rmé i i O (j e Ms ri H S; D t ísim" . \,!� ,IS S ti g ( a j a Mie I

eu humildemente, Tr'go ao VOStiO Pai, m vosso nO(D�, qu e uunhs
o r s çã • s e ja ..uv da. (F's ça o pedi o)

Oh! J"�Uj qu!" diss es t-: O c'u e a t e r r s p "S.:Irão, mas

e minha ps Ievr s não passará.
Por íntermé dio de M&ria, Voss", Sagrada Mãe eu confio

qUE" minha oração s sj � ouví as. (Faça o pedido) .

Feça essa oração 9 dias em seguida, alcançando a graça,
deve publicá-la. A.A.B.

Documentos
extraviados

THOMAZ THEODOROVITZ
F'ILHO. declara pare os devi.

dos fios que extr vu.u o Cer

tificado e Prop e dade e de

mais doc meot do veiculo

marca Jce W' ly s, ano de fa-
brica çâo 1951, r branca, Chas-

sis n.? 3J936 Cüíudro s 04,
Placa CA-323

Os :nesmos Iicarn fID efeito

p'1r haver r equerf do 2.a visI
Chegou o

ALMANAQUE DO PENSAMENTO 78

na Impressora Ouro Verde 'Ltda.
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. b) 'C;0m recursos do M\Lnistério da Educação e Cul
tura construiu o Grupo 'Escolar de Jardim Esperança (2 sa
las de aula) .

C) Em convênio com a SE:C, está em construção o
G. E. da Agua Verde - Distrito Industrial n. 2, com 6 salas
de aula,

, d) Em convénio com o SIEC construiu a escola do
Pinho e está em construção a de 8ta.' Haide - ambas de [11-
venaria.

.

e) Com recursos exclusivos da, PM foram reformadas
as escolas de: Salto da Agua Verde, Serrito e Matão.

_ AUXÍLIOS: A ESCOLAR.ES:
a) A Prefeitura Municípal dlstrlouíu material esco-

lar, para os mais necessitados; .-

b) proporcionou bolsas de estudos a inúmeros estu
dantes de li. o e 2. o Grau especialmente;

C) proporciona ainda transporte de alunos.
.

- 'EM. CONVÊNIO COM O MOBRAL foram desen-
volvidas atividades em 13 classes de Alfabetiz�eão e em 2 de
Educação Integrada, num total de 220' alunos.

'"

Em 15/11/77, foi implantada Classe de Alfabetização
Funcional na ZUG'MAN S/A., com 26 alunos.

.

Além díssó foram proporcionados cursos de treina-
mento de mão de obra e desenvolvidas atividades culturais -
já do conhecimento do púiblico, bem como torneios esporti
vos ..

-_ ENSINÇ> SUPERIOR): Dentro dos parcos recursos

financeiros, contríbuíu com Cr$ 150.:000,00 da subvenção da
FUNPLOC, 50% da verba prevista para 19'77. Além, disso,
buscando pôr em dia as subvenções devidas a FU1NIPLOC pelas
administrações anteriores, efetuou transações no valor de
Cr$ 225.0'00,00. .

E agora, graças a colaboração recebida do Prefeito
Municipal, foi ampliada a verba para Móveis e Elquipamen
tos para a nova sede da FUNPLOC de 210 para 3010' mil cru
zeiros.

_. Irá colaborar ainda com a FUNPLOC no melhora
mento de rua e nivelamento de terreno e com brita para o

pátio. .

Aí estão algumas realizações do governo TH:ERÊZIO
FABIO. Nas próximas edições apresentaremos outras. Cons
tate e analise, desapaixonadamente, e você poderá constar
que, se os milagres, são hipóteses de lunáticos assustados, o

trabalho sério, corajoso, objetivo e planejado, constantemen
te avaliado, leva a resultados surpreendentes, confrontados
com outros levados a cabo de forma mais, improvisada.

Colabore, para poder criticar.
Critique, quando achar justo e apresentar dados ob

jetivos e soluções pensadas, racionais.

Notícias de
.
Monte Castelo

MERCÊS M. MAISTER

Esportes
A equipe do União Primavera (Prefeitura) esteve domingo. dia

29 PP. em Residência Fuck enfrentando ao Oenerva E.C. e conseguiu um
brilhante empate pela contagem de dois gols, vísto que a equipe da. Re-
sidência Fuck ser respeitado na Região. .

O União Primavera, recém-fundada jogou com: Vümar. Eluír, Mar-·
tínho, Renato, Ali nor,Zezinho, Lalo, Nelinho, Airto. Pelé,Reginaldo, Lole e Jair.

Parabéns aos atletas da Prefeitura que estão com cinco partidas
jogadas até o momento. vencendo três e empatando duas e não conhe
cendo derrota até a presente data.

Aniversariantes
Dia Dl de fevereiro o sr. Waldemiro J. Maister; dia 03 o sr, Jo

sé João Gonçalves; dia 06 a srta. Dorotea Orscz Gonçalves; dia 09 o sr.

Arthur Cezar Buezek.
A eles nOl80S parabéns .,

Casamento'
Hoje dia 04. será realizado o casamento dos jovens Antonio Ari

Siqueira e Oorotea O. Gonçalves, na Matr:iz São José Operário. Ac,s noi
vos !l0ssas felicitações.

lessandra

1 C�8a de madeira localizada a rua chick s, n, contendo 104 m2,
terreno com 600 m2, abrigo para carro, A. quartos, sala, banheiro ]a

drllhado, Atea de serviço, agua encanada, o' o estado de conservação.
OPALA cupê, 4 cilindros, duas portas, em "imo stado - ano 1973.

rasa de m!Hleira - terreno com 600 m2, e bom stado - centro da
cidade.

Compra Brasilia ano· 76 em bom estado.

Vende Volks 1300 ano 77, em ótimo estado.

Rua Major Vieira, 433 - Canolnhas ... se

Acontecendo ..... Responsabilidade J. M. e C.

* Nesta noite 'muita tulia I
com a chegada do carna

val.. E nada melhor que um

bom lugar- para se aioertir.
A 5.B.0. promete muito nes

tes 3 dias, Vá la.

* Outras pessoas porém
prêferindo o carnaual lon»

ge daqui. .Entre eles Doca,
Cuca e Bata.

* Em ritmo de Carnaval
vem aí a turma de lta ..

peme, Josiane, Soraia, Pedro,
entre outros; que após gosto
sas férias retornam pare cá.

* Leila trazendo um bron-
zeado, muito especial esté

conosco novamente. As sau

dades já eram muitas, prin
cipalmente do Bolha.

* Temhém Ana Zattar Pin
tando na citv novamente

trazendo muitas novidades.

* E 11 Vanêssa completando
mais um niuer lá em Bel»

neério Csmboriú felicidades.

* Sônia, Sttoinha e Rosân-
gela passaram dias muito

agradáveis num bem bolado
acempument». E isso aí.

* Beli e R.uth preparando-
se por a curtir sua nova

casa em Curitibe. Saudades
é o que sentimos desde já.

* Com esses dias de calor
hors ioel nada melhor que

um bom banho de piscina.·É
o que muita gente tem feito,
aparecendo sempre no Demo
crata.

* Cristina Batista por en-

quanto na saudsdes de
muitos menininhos, Ela que
está passando suas férias em

ItapiTubá deve, á voltar para
o início das aulas.

* Andréa no último dia 30

Aniversariantes da
. Semana,

reunindo alguns amigos
em suo casa em Itapema pa
ra festejar seus 15 anos. PaI'
rabéns.

* E o Nivaldinho também
de parabéns desde o dia

1.0 próximo passado.
* ALceu Romão dando um

giro novamente pela ma

te-cap agradando a muites
menininhas.
* Cessemiro M6tta' outro

carequinha entre nós. E
isso aí, mais um passo bem

dado, agora para a faculda
de.

* O Diretório Acadêmico
promovendo contatos pa-

re o baile dos Calou,ros no

dia 8 de abril p1óximo com

o g,upo musical Itamone,
que esteve aqui no bail�e das
debutantes do ano passado
numa bonita apresentação.
Esperamos que tudo de certo.

* Amar não é uma tarefa,
uma obrigação como tan»

I

tas outras no vaivem da vida
cotidiana.
Amor é um contínuo »ir pa..

ra-.

Sem hora marcada. O amor

verdadeiro não tem tempo: é

vida, encontro, crescimento a

toda hora. _j" ITchüu ...

Dia 04 • a sra. Waltrida
eso. do sr. Antonio Vailate;
a srta. Elza Maria Soares; os
jovens Nivaldo Roesler e Ciil-
filar Dambroski.

'

Dia 05 - a sra. Esmeralda
esp. do sr. Luiz Buchmann;
a srta. }Jaria Lucia Kohler,
Dia 06 - a sra. Eva est: do

sr, Severo Senczuk; o jovem
Fébio Toubia Sakr.
Dia ar - as S1 as. Ernéstine

esti. do sr. Vicente Novack;
.F, ida esp_ do sr. Jooino Iêoes
ler; e Maria Ida esp, do sr.

Sigfried Olsen; a srta. luete
J.l1adalena Botlaur, a garota
Carla Roberto Saclnneh;
Dia dos Gráficos
Dia 8 - a sra. Estér esp,

do sr. Félix R.udolT; os srs.:
Bernardo Metzger e Guilher
me /. A. de Souza; a srta.
Licêa l(ohler.
Dia 9 - aS srtes. lsabela

1.1IU1 ara e Rosana Ribeiro.
Dia 10 - a Vva. Chimene

Seleme, os sr s. rrancisco
'Bollauf,' Pastor Qunther Rue
ckert e Eitor C. Costenaro.
Nossos parabéns.

.FUNPLOC
•

aV1Sa estudantes

Encontra-se em testas o lar
do casal Ren.to (Bernadete)
Salomão, com o nascimento
de um robusto garoto, ocor

rido dia 26 último, na Maté, II
nidadt do Hospital Santa
C,uz, o qual na Pia Batismal,
receberá o nome de EDER;I
SON HENRIQUE.

A Fundação das Escolas do Planalto Nort� Cat�ri
nense __ FUNPLOG avisa aos estudantes que prOVIdenciem
ínscrições e/ou matrículas o mais breve possível, segundo as

datas abaixo discriminadas.
Todas as 'taxas de matrícula deverão ser pagas no

BEBe, só após o estudante ,efetuará a matrícula na Secreta-

ria da FUNPLOC.
EiSTUDAR É A MELHOR F'ORMA DE INVESTIR, e

nós q;eremos lhe proporcionar o melhor �nsino, onde todos

\Se sintam bem, cumprindo seu dever com hberdade e respon-
sabilidade .

Estude .e cresça com sua cidade.

2.a ÉPOCA DA FACULD�D��

Por determinação do Direto:r da Faculdade de Ciências

Administrativas de Canoinhas _ Dr. ZATDEN EMILIANO

SELE'MiE, fica estabelecido:
1 .

o
_ As ínscrições, para os exames de 2. a �poca do

Curse, de A inistração, estarão abertas de 01 a 13 de feve-

reíro; ,

rovas serão realizadas de 13 a 17 de tevereí-
9,30 às 21,3.0 hs, segundo o que segue:

Nascimento

2.0 -A

ro, no. horário da

l.Q SÉRIE: 13/02
14/ 02 - temática. I .

15/0'2 _ Port: guês
, 2. a SÉR:IE: 13/02 - Legis ação Social

14/02 _ Estatístfea
.

15/02 _ Mátemátí
16/02 _ T.G.A .. I ,

3. a SÉRIE: 13/02 _ ContabHidade
14/02 _ Administração
15/02 _ Administração

Horário: das 13,30 às 17,0. horas

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

Data: de 1. o a 20 de f vereiro;

s 19,00' às 22,30

CURSO TÉCNICO D'E SE:CR,ETARIADO

Teste de Seleção par a L. a Série

Para a 1. a série do urso Técnico em Secretariado ha

verá Teste de $eleç\ã'o, se ndo o que segue:

Inscrições para o este:

Data: de 1. o a de fevereiro;
matrículas da Faculdade"

MA3:RíCULA DO SECrRE,TAUIADO

1. a SERIE': e 14 a 2<0 de fevereiro;
2. a e 3. a S RIEIS: de 1. o a 20 de fevereiro.

Preços'- aculdade _ matricula Cr$ 700,.00. (setecen-
to. cruzeiros) _ ais 09' (novel) parcelas de Cr$ 50.0,00 (qui
nhentos cruz;eir s).

Secretariado - matrícula Cr$ 50.0,00 (quinhentos cru

zeiros) _ mais 09 (nove) parcelas de Cr$ 3.00,.00 (trezentos
cruzeirosr) •

COLE,GIO "M'AJOR: VIE[RA" (da FU�PLOO),
Curso -- HABILIT'A:ÇAO BASICA EM CONSTRUÇÃO CIVIL
realiz8f lnatrículas, co.m o Secretário ANALDO, na Prefeitura
Municipal, com expediente normal. As matrículas já foraD;l
iniciadas.

MAJOR VIE.IRA está de paraibiéns pelo seu desenvol
vimento acelerado. Seja você também uma força nO'va e con

tinue seus estudos o Colégio. Major V:ijeira terá O> m.elhor ensi
no prá você.
•

Dr. ZAIDEN E.MILIANO SELFJ\'IE - Presidente

PEDRO A. GRISA - Coordenador
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Cooperati va Agro-Pecuária
de Canoinhas Ltda,
Rua João Allage, s/n.o - Cano'

CGC 83.192.294/0001-2
Assembléia Geral Or, InArla

dUal de Convo ção
De acordo c o Estatuto Saci , ficam convocados os

Senhores Associados Cooperativa A ro-Pecuárta de Üanoính as

Ltda., em pleno gozo de eU3 direitos ssociaís, para a Assembléia
Geral Ordinária a ser real! do no di 19 (dezenove) de f�vereiro
de 1978, na Sede Social sita à a Jo o Allage s/n;o Canoínhes-S'C,
às 8:00 horas em Primeira Conv ão com o mínimo de 2/3 de
seus Associados, às 9:00 em Segua Convocação, com o mínimo
da metade e mais um de seus A socia s, as 10:00 horas em
Terceira e última Convocação, co a pres a de no mínimo de
10 (,dez) de seus Associados, Da u81 havendo legal será
discutida a seguinte:

1 - Apresentação. discussão julgamento do Relatóri o de Ativi
dades, Balanço Geral, d monstração de Sobres e Perdas, e

demais documentos reI tivos 80 exercício de 1977.

2 - Apresentação. díscussã e julgamento do Parecer do Con
selho Fiscal, sobre ós documentos relacionados no item n." 1.

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

NOTA: Para efeit do Cálculo de quorum para instalação
da Assembléia, esta Cooperativa tem (6D3) Asssoclados.

Canolnhas sc, 16 de [sueíro. de 1978

LUIZ FERNANDO FREITAS Presidente

Empresa Indl. e Comi. Fuck S.A.
CGCMF 83.188.�19iOOOl-93,

Assemblél� Geral Extraordinária

Edital de Convocação
'Ficam convocados os senhores acionistas desta sociedade,

8 se fazerem presentes a assembléía geral extraordinária, a rea-"
Iízar-se no dh lO de f rvereírc e 1978, às 17 horas, em 8 ue se
de social a Av. Ivo D'Aquino d Fonseca, 1013, nesta cidade de
Canntnhas, afim de deliberarem obre 8 seguinte,

O DIA:

}.O) - Adaptação dos Estatutos
2.°) - Eleição

Lei n. 15/12/76;
ação da Rernuneréêãe;

Canoinhas, 16 de janeiro de 1978

Estevão Francisco Fuck - D etor Indl. OPF 233 467 289-00

Empresa Indl. e Fuck S.A.
CGCMF 83.188.2 9/0001·93

Assembléia Ger I Ordinária

EdUal,de Con ocação
Ficam convocados os senhor-e Acionistas 8 se .reunirern

ém ,A8semb�éia Geral Ordinária, na s de da sociedade, à Av. Ivo
D'Aquino da Fonseca, 1013 - Csnoín as- se - no dia 28 de fe
vereiro de 1978, às 17,00 horas, para d Itb erarem sob r e a seguiote

ORDEM DO D

l.0) - Exame, discussão e aprovação do e lstór+o da Diretoria,
Balanço Geral, demonstração da anta de Lucres e Per�

das e parecer do Conse lho Fiscal, referente ao exercício social
encerrado em 31 de Dezembro de 1977.

2.°) Outros assuntos de Interesse Social. 1

Canotahas, 16 de janeiro de 1978

Estevão Francisco Fuck - Diretor Iodl. CPF 233467 289 00

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

Prefeitura Mooiei

Aviso de
I de Vanoinbas

--

acao
,

A Comissão de Licitação cefel r a de Ca-
noinhU, ll!:va ao conhectmentc dos nter e ssa s que se acha 'S b ?r
ta 8 TOMADA DE PR�ÇO - TAL 01/78 ara fornecimento
de 100000 (cem mil) paralelepipedos (pedra"� ra calçamento)
com o prazo de entrega das propostas até as (quinze) horas
do d�a 9 (cove) de' fevereiro do corrente 800 lOg, .78) no Ga
biuete do Vice Prefeito Municipal. Cópias do re fer do Edital e

maiores esclarecimentos serão obtidos [unto 8 referida Comissão.
t

Canolnhss, 18 de janeiro de 1978

Hugo Antonio Peixoto Presidente da Comissão de Licitação

Venha conhecer as vantagens e as condições de pagamento em

r

Rigesa E.C. Jacó, João (araro & (ia. S.A.
(;.G.d.�83.18 7 .690/0001-67

Assembléia eral Extraordinária
'Edital de

Edital e Convocação
CAMOS todos os só-

cios d RIGESA ESPORTE
LUBE maiores de 21 (vinte e

s, em pleno gozo de

rrogettvaa p l1'a 8 AS·
GERAL que reali

zar-s á, no 15 (quinze) de
fever iro de 197 , às 17:00 (de.
zesse e) horas, na sua..__Sede So
cial, para deliberare� 's�bre a

seg nte ordem- do-día: ' 2

LEIÇÃO DO CONSELHO
ELIBERATIVO
ESTÃO 78/80.

Três Barras, 16/janeiro/1978
Emilio Gazzaniga Netto

Presido do Conselho Deliberativo

1

FIcam convidados os Sen res acionistas da Firma

JACO JOÃO CARARO & CI . .A., com sede à Rua

Cel. Albuquerque, n." 936, n Cidade de Canoinhas/SC,
para reunirem-se em Assemb éia Geral U!!xtr�ordinária, a

realizar-se no dia 12/02/78 (doze de fevereIro de hum

mil novecentos e setenta oito), às 10 horas na :sede da

sociedade. no enderêço a ima,
P

para deliberarem "sobre a

, seguinte:

1.0) Promover alterao o dos Estatutos Sociais:de acordo

com a Lei n.? de 15 de dezembro de 1976.

2.0) Assuntos de Interêsse Social..

Canoinhas, 10 de janeiro de 1978 2

1
J.

Assembléia
Convidamos os S n ores Acionis

tas, para a Asse léia eral Ordi-
nária, a realizar- e no 28 de
fevereiro de 197 , às 10,0 oras,
na sede social d Empresa, SHª à
Av. Senador Iv de Aquino, 133G"
para deliberare sobre a seguinte

ORDE DO DIA

1.° Apresentaç o, discussão e apro
vação do alanço Geral encer

rado em 1.10.77, bem como o

demonstr ivo da conta lucros
e perdas parecer dos auditores,
independ ntes;

2.° Eleição s membros do Conse-
lho de ministração;

3.° Fixação da remuneração dos
Adminis adores.

Canoinha 24 de janeiro de 1978

VISO IAcham-se a disposição dos Senho
res Acionistas, NA SEDE DA EM
PRESA, os documentos a que se

refere o artigo 133 da Lei 6.404 de
15/12/76. 2

Frigorífico Canoinhalil S.A. - FRICASl

Ag�nor. (hrislófoli { Diretores
Jeão Nilo Mafra

ANTONIO CARARO - Diretor

Organizações Alessandra

\ ..
u I

o melhor lugar para o melhor negócio!

PRESTE ATENÇÃO:
o melhor imóvel, ou seja, o aill belo terreno de OaDoinhal

está à venda: quem não admira os errenos que dão ao espectador
uma visão ampla da cidade, com ch ira agreste de chácara, rodeado,
de árvores trutí eras, etc, etc, etc.

Existe ta ena? - perg ta o leitor.
_ Sim -- nós re ndemos, está dentro do perímetro urbano

com cerca de 23.00D,OO m2 (q e alqueire), próprio para lotear ou

para construir «uns vivienda» no elhor estilo. Vendemos todo o ter
reno ou em lotes de 3.200,00 m2. a conversar conosco e nÓI lhe
mostraremos. Você verá que rea ente' o melhor negócio do ano.

Também temos à vende:
'

-

_ Casa de madeira c/I00,00 m2 em terreno de 400,00 m2;
_ Casa de alvenaria com óti a localização; rua calçada: terreno pla

no todo gramado; e murad também; preço de .ocasião;
- Apartamentos em Florianó olís, da CEISA;
_ Apartamentos em Cambor (balneário) e em�Itapema,�de H. Schultz

Construtora e Com. Ltda.
- Corcel 76 GT, c/22.000 k . jóia.
- Corcel 77; aceita-se Volk em troca. Saldo financiável.

-:- Brasília 75; único dono; m ótimo estado de conservação.
- Volks 71, 1300; preço de oasíão.
- Fuscão 1600; motor c/15 00 km; ano 72.

130nitas -

ORGANIZAÇÕES ALESSANDRA
Rua Major Vieira, 433 ..... CANOINEIAS • se

_. auancadas
J

- úteis

� I ••

elA. LTDA.KOHLBECK &
Rua Vidal Ramos, 1146 - Fone: 22-0536 Canoi'nhas-SC

, -;



04-02-78
N.e 1456

Ano XXXI

Colégio' Comercial
,

.

de Canoinh'as
o Diretor do Colégio Comercial de Canoinhas

torna público que o expediente a Secretaria, em feve�
reiro, será pela manhã e à noite, para atendimento dos
alunos, para os seguintes eventos:

SEGUNDA. ÉPOCA: Serão realizado 10 de-
vendo os alunos fazere su s inscrições.

EXAME DE SELEÇÃO: Serão realizados o dia 12 de
fevereiro, às 9,0 oras, e o

resultado será conhecido ao nal da prova
MATRI�ULAS: Serão realizadas de 13 a

de 1978.

Não deixe para a última hora,
.Secretaria do Colégio Comercial, para
estudantil, �, participe do maior emp
dantil particular de nossa terra.

V á conferir.

Zalden Emiliano Seleme - Diretor

,rnparecendo na

er sua situação
endimento estu-

Convite
A Fanfarra do

ereial de 8noinbas

dia 04/02
dia 05/02
dia 06/02
dia 07/02

baile com

baile
baile
baile

s e a elas e estudantil, para par
«Rei Momo», nas; de

, com o seguinte programa:

22,00 horas;
22,00 horas;

às 22,00 horas;
às 22.0') horas.

sob a .responsabilidade do conjunto
O preço? será dos mais populares.

o som

«Máquinas do
Vá conferir..

A gradecimentos da Fanfarra do

Colégio Comercial de Vanoinbas
«O caçula com responsabilidade de veterano»

solicita
A Associação os Municípios do Plana o Norte Cata

rinense - AMPLA, con clentlzada com o pr nchimento da

Declaração do Movime to Econômico para,' o
.

exercício de

1978, solicita a coopera ão de todos os a icultores dos Mu

nicípios de Canoinhas, ineópolis, Itaió lis, Major Vieira,
Monte Castelo, Mafra, Pa anduva, Porto nião e Três Barras
8 comparecerem em sua sedes, muni os de documentos de

identificação - Matrícula a Propried 'e no INCRA ou Ca-
dastro de Rropriedade no NÇRA..

'

A todos que atend rem ai presente solicitação,' os
nossos agradecimentos. /

Canoínhas, 25 de jan iroh de 1978

Benedito T ) Netto - Presidente

.

Prefeitur a

Aviso

ai de Canoinhas

icitação
A Comissão 'de Li, tação da eleitura Muniüipal de Canoinhas,

leva a8 conhecimento dos nteressado que se acha aberta a TOMADA
DE PREÇO - ED!TAL n.o 02/78 para« m�nte mão de óbra» para exe

cução de calçamento de a com para.le eplp�dos. com prazo de e�trega
das propostas atê a8 qu ze (;5) horas o dIa. (10 dez) de fevereIro do

corrente ano. (10.02.7B} n Gabinet� do Vi Pr�feito �uni?ip81. Cópias .do
referido Edital e maior s esclareCimentos erao obhdos J unto a referida
Comissão.

Ca oinhas, 26 de janeiro de 1978.

H ao ANTONiO PEIXOTO - Presidente da Comissão

Prefeitura
Lei H. 1.417 de 27/01/78
Alterá o par
Art. 2.0 da lJ
20/!2/77 8

vidências

afo único do
i ° 1.416 de

Esquadrias
Santa Cruz S. A.

CGCMF, 83.188.789/0001·83

Assembléia Cieral Ordinária e Extraordinária

Editai de' (I·nvocicão
,

São co nvidados os senhores acionistas da Esquadrias
Santa Cruz SIA., para a assemblélíe g�ral ordinária e extraordi-
nária a alízer- se, cumulativamente, no dia 16 de março do ano

corrente 1978, às 15 heras em sua sede social, à Rua Expe-
dicionários, 3 nesta cidade de Cenoíuhes GSC�., que terá por
fim deliberar soo

Municipal de

,

Benedito Tho.
lho N�tto, Prd íto Mun;' !$l
!le Cauoí o has, E tado de Se e

C.tarine, faz.se e r qu s a Câ
.

mAU Municipal e cr e tou

sanciono a s!."guí te

C atsrtna, de confo mi jade com

o Artigo 1.0 da Lei n.? 1.418
de 27.01.78

DECRETA

Art. 1.0 - Fica suplemente
da, per conta do excesso de

arrecadação ve rífícado no mês
de janeiro 8 seguinte Dotação
orçamentária, na ímportâncts
de Cr$ 516.326,80.
EPARTAMENTO DA FAZE '-

3.�OO - DESPESAS rOR
TES

3.1.0.00
TEIO

/;
3.1.5.00 - �!;pes8s de i Exercí-
cios Anteriores 6.326,80
Art. 2.0 - Revoga do-se as

disposições em con árío este
Decreto entrará e vigor na

data de BUa public ão,

Benedito T. de C v ho Netto
Pre1eito Mu ícípâ _

Este Decreto f i regis ado e

publicado no De artament Ad
ministrativo na data supra.

Fábio N bor Fuck
Diretor de :Administração
Vice Pref ito Municipal

Art. 1.0 - Pas se�

guinte redação c parágrafo ú
nico do artigo 2 o' ds Leí n.?
1.416 de 20/12/77 - «Paràgrafo
únícc - o imóvel ue se enqua
drar neste artigo será taxado 8

razão de Cr $ 0,2 I (vinte e cin
co centavos po cento) do V8-

lor ref�rêocia e visto 08 lei
n.? 1.344 de 23Al2/76, por me

tro linear de te s ada 80 aDO ••

Art. 2.° - A taxa 8 que se

rs I-r e a prCseo( e lei suá co

brade até o lim te máximo de
12% (ic.z1-> por e-nte) do valor
de re fe r ênc is a s no.

I

Art. 3° - E3h L- i entrará em

vigor na data d sua publicação,
TE' v Jgl)dss as di� posiçõ rs em

cont-ár io.

Üanornhas, 27 d j ane iro de 1978

Benedito r. de as valho Netto
Pref-Ito

Esta Lei foi egistrade e pu-.
blicade DO D artementc Ad
ministrativo i::H.l data supra.

Fábio N b01' Fuck
Diretor de drntnistração
Vice Prefeit Municipal

Portar a H. 04 de
2 -01-78

Be nedi o Therézío de Carva
lho Net o, Prefeito Municipal.
de Cano nhas, Estado de Santa
Catarina, no uso de suas atri

buições legais; resolve:

Designar
ALFREDO ·.IDE MEDEIROS i

Lei H. 1.41 de 27/01/78

C noinhas
FR ANC , Cadastrador de Imó
veis R. raís como Chefe do Gru

po d Trabalho que tratará do
Movi ento Econômico relativo
80 xe rcícío de 1977.

abinete do Prefeito Muni

pal de Canuinhas, em 27/01/78.
. Benedito T. de Carualhe Netto

Prefeito Municipal
Esta Portaría, foi registrada

e publicada no Departamento
Administrativo, na data supra.

Fábio Nabor Fuck
Diretor de Administração
Vice Prefeito Municipal

Autoriza abertura de
crédito uplementar

Benedito T e rézto de Carva
lho Netto, refeito Municipal
de C!iocioha, Estado de S ...nts

Catarina. f sz sb er que 8 Câ.r a-.
ra Municipal provou e eu san

ciono a segu te

EJ

Art. 1.° - ara fazer face a

despesas ori ndas do exercício
anterior, fica o Chefe do Po
der Ex ..cutiv autorizado a su

plemantar, ri importância de
Cr$ 1.312.54 ,59 (um milhão,
tr e z-ntcs e doze mil, quínhen
tos e qusren a e seis cruzeiros
e cinquenta e nove centavos)
a seguinte otação Orcamen
tárta.
DEPARTAM NTO DA FAZEN
DA

3.00.00 - D ISPESAS CORREN·
TES

-:

3.1.0.00 - D SPESAS DE CUS-
-

TEIa
3.1.500 '- D spesas dê Exerci
cios snter í. e� 8, $ �.312 546,59.
Art. 2.°

Portaria H. 05-78
Benedito Therézio de Carvalho
Netto, Prefeito Municipal de

Canoíuhas, Estado de Sa,nta Ca
tarina, no U80 de suas atribui
çõ es legaís, resolve:

Colocar a disposição
Do setor d@ pessoal, a partir

desta .data o funcionário Irineu

Gonzaga, Assessor de Viação e

bras, Padrão P.C.2.11.

sbínete do Prefeito Muni.

cíps de Csuotuhas, em 30/01/78
Bene ito T. de Carvalho Netto

Pr eito Municipal
Esta P taria foi registrada

e publicada no Departamento
Admioistrativ na data supra.

Fábio lvab0r Fuck
Diretor de Administração
Vice-Prefeito Municipal

II .; Assembléia G ral Extraordlnárl'a
Elevação do capital social e Cr$ 6_306.000,00 (seis mtlhõ-s
e trezentos mil cruzeiros) are C, $ 9.500.000,00 (nove milhões
e quinhentos mil cruzeir ) com 8 incorporação das reserves

disponíveis, correção mq etária e lucros.

Alteração do artigo 7.° dos estatutos sociais.

I
1.0 - Leitura, discussão e aprov ão do' Bala ço Geral, Conta de

Lucros e Perdas, Relatório Direto 8 e Parecer do Con
selhu Fiscal, relativos 80 exerci' '0 8· ial findo em 31 de
dezembro de 1977, bem como, d

.

erar sobre a destinação'
do resultado.

.,2.° - Eleição da Diretoria por término de
dos respectivos honorários.

3.° - Outros assuntos de interesse

Avisamos 80S s hores acionistas que os documentos 8

que se refere o �rtigo 33 de Lei n.? 6.404 de 15/12/76, relativos
ao exercido encer rad em 31 oe de zernbro de 1977, encontram-se
à disposição de V. Se. Da se de social da em pres'!l, à R�a Expe
dicionário@, 304, nes cidade. 3

Csnojnhas (BC), 30 de janeiro de 1978

Antonio Trela - Diretor Comercial

As de s p osas cons

"Igo ante ior corre

dio à cont uo excesso de 8 r

re ce dação ue sv r
á aberto pr.r

ato do Pod f Executtvo, na 0-

pJI tuuiuau em que verificar
S'" tais r e c rsos.

2.° -

3.0 • Outros assuntos de

Art. 3 ° -- R� vogsndo-se as

rlisp'1siçõ"� em contr árro esta
L�l entrar em vigor na data
de sua pu Iicação.
Canotch ss 27 de janeiro de 1978

Benedito T. de Carvalho Netto
Pref ito Municipal

Esta L foi registrada e PU7
blicar:la o OC:p_d t",[ll�nto Ad·
rnin\strati o 08 dat.a supra.

Fá io Nabof' Fuck
Direto de Administração
Vice refeito Municipal

DO, DIA

e 8 fixação

IMPRESSORA OURO

.

Decreto N. 07/78
Benedito Thrrézio de Carva

lho Netto, Prefeito MunicIpal
àe Canoioh8s, Estado de Santa

IMPRESS()S E/\Í\ GERAL �em uma ou mail côre.)

Serviço rápido· e perfeito

VERDE LTOA.
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RELATÓRIO DA DIRETORIA
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Senhores Acionistas
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Cumprindo, o dever legal e estatutário, trazemos para a devida apreciação o Balanço Geral, conta de Lucrose Perdas relativos ao exercício social, encer..
rado em 31 de Dezembro de 19,77. Numa rápida apreciação dos valores, podem ser constatados os resultados das decisões tomadas pela diretoria no decorrer

! do exercício. Entretanto, colocamo-nos ao inteiro dispor dos prezados acionistas, para os esclarecimentos que forem julgados oportunos e necessários e, espe ..

rando poder .no próximo exercício, melhorar o resultado de nossas operações.

Canoinhas (SO) 27 de Janeiro de 1978.

ANTONIO TRELA - Diretor

BALANÇO GERAL E,NCmRADO EM 31 D'E DEZEMBRO UE 1977

DISPONíVEL
Caixa . ..

,
'.. .. .. .. .. 22.,35,6,76

498.448,46 520.805,22

NÃO E!XIGíVEIL
Capital, fundo de reserva leigal, fundo de re

serva especial,' fundo de reserva para aumen

to de instalações, fundo de depreciações, fun
do de .correção monetária, manutenção do ca

pital de giro próprio, previsão para imposto de
renda e reserva de ações bonificadas, .. .. .. 9.736.991,54

.

E'XIGíVEL,
Contas correntes credoras, credores por for
necimento, gratírícações estatutárias - dire
toria, Lucro a disposição da Assembléia, ban
cos conta empréstimos da Lei 388 do' 'Banco
Central do Brasil, bancos conta financiamen-
tos" obrigações de terceiros - duplicatas .. 13.499.236,28
COMPENSAÇÃO
Efeítos a cobrar, caução da, diretoria, endos
f:OS d eterceíros - duplicatas, títulos a pagar
e títulos em cobrança .. .. .. .. .. .. \9 .:6i50. 5S8;98

Bancos .. .. .. .. .. ..' . ',1 ." •• •• •• ... •• ••

REALIZAVE:L
Contas Correntes Devedoras, Deve ores por Duplicatas (-)
'Duplicatas Descontadas" (-) Prov ão para Devedores Du

vidosos, Ações Diversas, Duplicatas e Terceiros a iR'eceber
Adicional do Imposto de Renda/Fund de Indenizações Tra
balhistas, Sudene, Sudepe, Embratur, :mbJraer, Eletrobrás

.

Lei 4156, Adicional BND'E:, Empréstimo FUndo Besc DL

157, Fundesc Lei 4225,/68, FG'TS Não O tantes, Procape,
Fundo de Investimentos � Fínor, Flset _ urismo, Fiset
_ Pesca, Imposto de Renda. antecipado ....
Produtos, Matéria Prima - Madeira Serrada, aminados,
Cola, Ferragens, Acessórios e Lixas .

ESTAVEL
Títulos de capitalização e marcas e patentes
IMOBIL,IZADO
Imóveis - terrenos, fábrica, galpão oficina, estufas, casa e

força, apartamentos, barracão, rede de água, casa do vigia,
rnaouinário e instalações - fábrica, oficina, secção benefi ..

cíamento, casa. de força, ferramentas - fábrica, oficina,
Veículoa - automóveis, bicicletas, Móveis e Utensílios -

fábrica, escritório, casa Diretor-Superintendente, correção
monetária (-) depreciações e amortizações acumuladas

(_.) correção monetária das depreciações (-) depreciação
da correção monetária (% +) reflorestamento .. .. .. ..

COMPENSAÇÃO
Acões caucionadas, carteira de cobrança, conta de descon

tos, bancos cobrança simples, bancos conta caução de dupli
catas, Besc cobrança vinculada; BBI - crédito rotativo c/
endossos a terceiros � duplicatas, títulos aceitos e títulos
�m· cobrança .. .. ,�"... .. .. .. '.. .. .. .. ·f'· .•

.• •• •

RESULTADO PENDENTE
Seguros diversos, despesas bancárias e madeira serrad
receber .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..
"

.

f

H. 2'34.56,9,74

6.117.821,92

fi. 79'5 . 200,,67

-t:..:.: �:..

TOTAL DO ATIVO' TOTAL D'O PASSIVO .. .. .. .., .. .. 32 . 886 . 786,80

DEMONSTRA'Ç'ÃO DA CONTA ('LUCRO E P'ERDAS"

DÉBITO
Conta de resultado comercial, conta de administração, pro
visão para devedores duvidosos _ (formação) depreciações
e amortizações 'acumuladas, depreciações da correção mo

netária, manutenção do capital de giro próprio, previsão
para imposto de renda, fundo de reserva legal, especial, pa
ra aumento de instalações, fundo de depreciações, gratifi
cações estatutárias e saldo (lucro a disposição da assem-

,

bléía geral) .. '.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

CRÉDITO

D'�reciações e amortízações acumuladas,
Imóveis - apartamentos conta de resultado
índustríal, provisão para devedores duvidosos

. (reversão) .. �. '.. .. .. .. .. .. .. .. ..
..

-,

17.939.961,4'0 17.939:.961,40

ANTONIO TRELA - Diretor
CPF-01Ü' .139.209-53

ARGEMIRO DUMKE -, CPF-004.711.789"34
Técnico em Con tabilídade - Registro
no CRC/SC _ n .

o 4.064 _ DE:C 3.3.26

PAUEC'E:R DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo' assinados, membros do Conselho' Fiscal da firma "Esquadrias Santa Cruz S/A .. ", tendo-se reunido na forma legal e estatutária, na sede da '

Empresa, situa?a a Rua 'Expedicionários, 30'4, no bairro Campo D'Água Verde, cidade de Canoinhas, procederam ao exame dos papéis e documentos bem COfl10

o Balanço Geral, relatório da diretoria e conta de Lucros e' Perdas, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 1977, constataram a mais perfeita regu-
laridade e correção, pelo que os mesmos devem ser aprovados pela assembléia geral a se realizar para sua apreciação. '

Para constar lavram' a presente ata que assinam.

Canoinhas (SC) 27 de Janeiro de 1978.

MÁR,IO AR,THUR FERRARESI
CPF - 104.814.359-72

,

I

BENEDITO THERÉZIO DE; CARVALHO NE'l'TO
CPF - 004.7115'.699-68

FABIO NABOR, FUCK

I,CPF - 003'.219.589-34

- HEm] =
\

»<:

Agricultor:
.

Prestigie o seu Município,
I

associando-se ativa Agro-Pecuária, entregando tam-

bém ali a sua produção. Ajude Canoinhas a tomas-sê-e-maíor produtor agrícola da região.
MENSAGEM DE SUA EFEITURA



CORREIO DO NORTE

COlégio Comercial
de Canoinbas
EDITAL

O Diretor do Colégio Comercial de'Canoínhas, co-·

munica que no eríodo de LO a 10 de fevereiro do cor

rente, estarão abe as as ínscríçõ s para o teste de sele-
ção pI La série do urso Técni de Contabilidade.

O teste será rea
.

ado no ia 12 de fevereiro, às 9 hs.

Taxa de Inscrição r$ 60,00

ríodo

no período de 13

Oração
A Chaga do
Ombro de 'Jesus

1
.&.

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 Oha
ga era mais dolorosa que as outras.
Os homens não a conhecem. Honra
pois essa Chaga e farei tudo o que
por ela me pedires».

ORAÇÃO
Ó amante Jesus, manso Cordeiro

de Deu pesar de ser eu uma cria
tura mi rável e pecadora, vos ada
ro e ven re a Chaga causad pelo
peso de v sa Cruz que dila rando
vossas can es, desnudou ossos
de vosso Obro eagrado e da qual
'a vossa Mãe olorosa tant file com

padeceu.
Também eu, Ó allítísaí o Jesus,

me compadeço de V ós do fundo
do coração vos uvo, v s glorifico,
vos agradeço po esta haga dolo
rosa de vosso Obro m que 'qui ..
zeste carregar vos C uz por minha
salvação. Ah! pejos B rimentos que
padecestes e que a entaram o e

norme peso de voss Cruz, vos ro

go com muita humil It e, tende pie
dade de mim pobr c 'atura peca
dora, perdoai 08 eu pecados e

conduzi-me ao céu pelo aminho da
Cruz.

(Besam-se 7 A
centa-se: «Minh Mãe. Santíssima,
imprimi em meu coração as Chagas
de Jesus Cristo rucíücado». Indul
gência de 300 ias eada vez. «6
dulcícímo Jes , não sejais meu

Juiz, mas meu alvador», Indulgên
cia de 100 dia cada vez).

realízados no pe-

a 28

Canoinhas, 1 de janeiro de 1978

ZAIDEN EMILIANO SELEMi: Diretor

Ni ii Obstat
l-IV-942

MODSI Joã J08é de Azevedo
ig. 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. 2

Eugênio Karpen e Família

DISCOS

Documentos extraviados
BENVINDO

ins que
Nacio

Carteira
1

As mesmas. fie sem efeito
por hsver re que ido 8 2.a via.

as

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

PILIAL: Ru

MATRIZ: R

Ramos 184

Paula Pereira 648

UNGER & CIA. LTDA.
i

EXPORTAÇAO

25

,. DISTRIBUIDO ES EXCLUSIV DA LINHA COMPLETA

Rua Des. Costa Carvalho, 41 e 44 - UNIÃO DA VIT·ÓRIA - PR.

,
'

Representante em Canoínhas: WALDEMAR KNÜPPEL

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

F c t c C ó'p i as?
o Cartório do Registro Civ.. de ereida C. Côrte, instalado

\ '

no Ferum, acaba de receber ais moderna "FOTOCOPIA-

DeRA" Automática que t· a foto ópia dupla face e simples
de qualquer do

COMÉRCIOINDÚSTRIA --

Telef.: Escritório 23-1,'770. Loja 23-2014

25 1952/1977

04.:02�1978

Passeios: . Leva até pessoas

No 1 de carga

I pense!

«KO 78»
& elA.MAL

(anoinhas - sc

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

I
CONSULTóRIO:

Ind. de 'l\alhas e Pontes Rol tes Elét:fic , Exaustores, Ciclones, carrinhos

para movimentação carg serras circulares e taqueiras.

Esquadrias "UNGER" - Janelas correr, basculantes, max , ar, portas, gra-
des para muro, portas de rolo, a adas e portas de correr, em ferro simples
e perfilado. ESQUADRIAS E, ,ALU INIO - Portas simples e de correr, ja-

nelas de correr, asculantes, ax. ar e box para banheiro.

FOTOCÓPIA XEJ\OX
eito

,"r/

{Instalação moderníssima.

Carlos Ulhmann, na

Praça Lauro Müll ,251 - Canoinhas -- Santa Catarina

-,

Dra. Zoé Walkyria atividade Seleme

e senhoras e crianças '.

- Especia' ção e Odontopedíatría L,
HORA MARCADA raça Laur Müller, 494 - Fone 22-8461

ARAL FILHO

\
\

Bar,

ecção de vidros a preços iretós da fábrica.

LOJA "UNGER", mais especializada da regiã em peças para locomóveis,
caldeiras e ma ' ináríos industriais. Cabos de aço, pregos, parafusos de todas

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

te e Churrascaria ((GALO DE OURO»
[a de Galinha

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

Independente dos pratos acim , servimos diariamente o

espeto corrido,

Bar, Restaurante e Churrascaria «GILO DE OURO»,
.

no Bairro
São Cristóvão, um. local para você ir e levar sua -família.

Agora sob nova Direção
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Cooperativa Agro-Pecuária
de (anoinhas Ltda.

Rua João Allage, s/n.o - Canoínhas-Sõ
CGC 8R.192.294fOOOl-38

Assembléia Geral Extraordindria
EDll/J.C DE CONVOCAÇAO

De .acordo com o Estatuto Social; ficam convocados
os Me.nhores Associados da Cooperativa Agro-Pecuárra de
CanoI��as Ltda., em pleno gozo de seus direitos, para a As
sembléía Geral Extraordinária a ser realizada no dia 19

(dezen�ve: de fevereiro de 1978, em sua sede cíal, sita a

rua. Joao Allage! s/n.o Cano�n�as' (SC), às 9:00 oras em prí-
meira convocaçao com o minmo de 2/3 de us associados
) 0:30 hora� em segunda convocação, com o mínimo da me'
tade e mais um de se s associados, às 11: O horas em ter
ceira e última convo ão, com a presença de no mínimo 10
(dez: de seus assoei dos, com a seguínt ,

1) - Ratificação da Asse bléia Geral' xtraordinária realí
, zada em 12 de fevere'

,

2) - Autorização, para o Con lho de Administração con
trair empréstimos e financ' entos, nos órgãos'Iínan
ceiros do país, destinados a GF, Pré-Comercialização
e Comercialização de Cere s; Aquisição de Insumos,
Defensivos e Fertilizantes río ; Recursos para Ca
pítal de Giro; Construção d Unida es Armazenadoras
Silos e Armazéns, Secado es e out s Equipamento�
Correlatos; Veículos, Máq nas, Tratore Equipamentos
e Acessórios; Máquinas equipamentos p a Escritório,
oferecendo para tanto, s garantias q ue f em exigi
das, inclusive dar bens hipoteca, avalizar, nfim o

que necessário for par a liberação dos Iínancl �n
tos pretendidos.

3) Aumento do Capital So ial em Cr$ 2.000.000,00, através
da Subscrição e Integr lízação de cotas partes.

/

4) - Fixação dos Honorári s
-

na Diretoria.

5) Assuntos gerais.
.

NOTA: Para efeito de cálculos de quorum para insta-
Ilação da Assembléia, esta Cooperatíva tem (603:

associados.
.

Canoinhas, 2:3 de janeiro de 1978,
\

2

LUIZ FERNANDO FREITAS - Presidente

N9fícias de Major Vieira
Escreveu: Francisco Krisan '

2.° Rodeio Crioulo foi um sucesso

O' 2.° grande Rodeio Crioulo de Major Vieira, do CTG
Lago Azul, realizado dias 28 e 29 último realmente foi tore de
sérle. Os grupos perticípsntes vindos dos mais "divpuos pontos,
não só de nosso Estaoo, mas também do Paraná se fizeram pre
sentes, todos com suas respectivas índumentártas e epetrech os
completos. Sem uúvída alguma foi um festão jamais visto em

n-ossa cidade. A cordialidade dos vísítantes foi cativante, fazendo
com que a festa tornasse maravilhosa, não havendo neuhun in
clde-nte .. O colunista sgradece em nome do CTG L9g) Azul a

valiosa colabore ção prestada pelos grupos partíctpantes do Gran
de , Rodeio e agra'dece também 8 todos O� majorvíetrenses que
de uma ou de outra forma colaboraram para que tudo ocorresse

como foi planejado. >

Aniversários
Aniversariou dia ].0 a Sra. Helena Maltcheskt dileta esposa do Sr
Ermildo Malicheski desta cidade.
Tsmbêm aniversariou dia 1.0 o jovem Airton Machado, residente
nesta cidade.

Dia 2 aniversariou a Srta. Roseli de Oltveírs.
Dia 6 aniversaria o nosso assinante Paulo de Oliveira.
Ainda anivc!rsaria dia 6 o Sr. Mário Borek re stdente em Pulador
Dia 10 aniversaria a Srta. Adélio Schermsk, funcíonáría da ACA·
RESe des ta cidade.
Aos ani versariantes 8 coluna cumprimenta desejando felicidades

Casamento
Realiza-se hoje o enlace matrimonial da Srta. Dirce, filh a

-do casal He lena e Francisco Lucechínskl com Q jov em Henrique
Kícheleskt residente nesta cidade,

Notas diversas
Deverá em gozo de merecidas férias, 6, partir do dia 15

de fevereiro o Prdeito Claudio, Gsdotu, devendo assumir o cargo
o Vice Pre f�)to João Batista Ruthes,

I

Urna bem montada fumácia acha-ae instalada no Sin di
cato dos Tr aba lhadores Rurais, farmácia essa conseguida. graças'
08 esforços de seu Presidente Apolinário Tisk8. /

'

E�teve domingo último t'm llQSS8 �id8de o Sr, Jovitao
Emidio, ex-Pcdeíto dI'! Pepanduva, o qual bateu um longo papo
com o Pref�ito Gadotti.

Mais uma borrac huia insteIs-se em nossa cidade, desta
f�ih é do Sr. Lic{oio Msciél.

Na festa d@ domingo último venceu como Rainha a Srta.
Jac[ Fernandes e Princês8 a Srta. Emília H .. id@n.

I Já de reg[es�o do oe�te catarinense onde pass(Ju suas fé
rias o Vigário Frei Abél Schneider.

O Prefeito Gadotti, através da Rádio Santa Catarina fez
um demonstrativo Ide seu 1.. aniversário de mandato no último
dia 1.0 de fevereiro.

Registro
NEREIDA C. CÔRTE, Otíctal
do Registro Civil do 1. o Distri
to de Canoinhas, Santa Catari
na faz saber que pretendemI

casar-se:

M1GUEL VONS SOBRINHO e AL
BERTINA BERTOLDO GONÇAL.
VES, ambos solteiros, do·
miciliados e residentes no

Bairro São Cr istovão, das
ta comarca. Ele, operário,
nascid m But 'á da Barra,
Municípi de f'r a , deste
Estado, e de março de
1951, filho tie Pedro Vcn s
e Violinda ons. Ela, do
lar, nas o

í da m Canivete,
Municípi de Mafra, deste
Estado, em 25 de outubro
de 1949, filha de Conrado
Ber to Ido Gonçalves a Ma·
tilde Novitzki.

JÚLIO DZIADZIO e ROSELIS

) BOGE, ambos sol teiros, do
miciliados

.

e residentes
nesta cidade. Ele, indus
t r ã á

r
í

o , nasciào em Dis
trito de a irim, Municí·
pio de 1 r a ", Est.ado do Pa
raná em

ô

março de 1952,
filho de B I slau Dziadzio
e Catarin D iadzio. Ela,

I'pro fessô a, na cida em Far-
tura' deste Município, em

6 de s@tembro de 1953, fi
lha de Afonso Boge e Nor·
mélia Eny Schroeder Boge.

JOÃO GAPSKI e GELSOMINA
LOMBARDI GULANOWSKI, bra
sileiros; viúvos, domici·
liados e residentes nesta
c

í

dads. Ele, a Lf'a í.a t e apo
sentado, a cido em Portão
Paraná ao 10 de julho de

1910, filh de José Gapski
e de Mar' í che r t , Ela,
cabeleire ra aposentada,
nascida em Jara á n r Es t.a
do aos 15· de outubro de

1915, fi lha de João Lombar'·
di e de Marcellina Dore

gatti Lombardi.,

NILCEU MARTIM e MARIA I
NÊS MARTINS � ambos sol tei
ros. Ele, carpinteiro, na

tural de Rio Claro do Sul,
Estado do Paraná, nascido
em 14 d novembro de 1954,
domicili, o e residente na

cidade de oinhas, filho
de Laurenti Martim e E·
lídia Mar t

í la, indus-
t r

í âr í

a , n sci em Rio Ne-

gro, Estado do Paraná, em

20 de abr i I de 1960, domi
ciliada e residente na ci

dade de Rio Negrinho, des
te Estado, filha de Manoel
Martins e Paula Martins,

Edi tal recebido do Ofi·
cial do Registro Civil, da
cidade de Rio' Negrinho,
deste Estado.

Canoinhas, 31 de janeiro
de 1978.

NEREIDA C. CORTE
Oficial do Registro Civil

JACIRA EMILIA PAUL COR

R�A,' Oficial do Registro Civil
do Distrito de Pinheiros. Co
marca de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, faz saber. que
pretendem casar:

ALFREDO METZE e MARI A
ANHAIA. Ele, n aI de Co-

1ônia Ouro Ver deste

Município, nascldo êm 24

Vompra-se
terreno na área urbana de

2.000 a 3.000 m2. Tratar

Caixa Postal «M» - Curitiba.

Civil Editais-

de novembro de 1956, agri·
cultor, solteiro, domici·
liado neste Distrito, fi
lh'o de Alc" ia Metzer. Ela,
natural de P eiros, des
te Distri to, na ida em 1. o

de j unho de 193 do lar,
solteira, domicili a nes

te Distrito, filha de Be .

vinda de Anha
í

a , fale a.

JOSÉ SOARES DA
EULANDI DE LIM
Ele, natural
Schimidt, na

maio de 195 I a r cul tor ,
sol teiro, om

í

o
í Eí do em

Rio dos P dos, deste �is·
"t r t to, lho de Lauriano
Soares da Silva e Delfina

de Campos. Ela, natural de
Santo Antônio. deste Ista
do , nas c i d

"

em 1. o de s.·

tembro 1961, do lar,
solte' a, domioi1iapa em
Ri os Pardos, deste Ois·
i to, filha de Sebastião

de Lima Martim e Alaide de
Lima Martim, faleoida.

Se alguém SOUbei' de algum
impedimento. oponha-o na for.
a da lei.

28 de janeiro
de

arei Paul Cardoso
Escrevente Juramentad.a

Aviso
De ordem do sr. Delegado de Polícia desta Co

marca, aviso aos interessados que o prazo para renova

ção de Alvarás de , armazém, c nchade bocha, mesas
de brilhar, sociedades r.) reativas �xportivas, hoteis e

outros similares, terminar. no d' 28 do corrente, deven·
do os proprietários desses belecimentos, procurar o

Escrivão da Delegacia para devidas providência e es-

clarecimentos necessários.

Outrossim, comu o ainda que findo este prazo 'a

cobrança deverá ser c a multa e juros previstos em lei.
'.,

Canoinhas, 3 de fevereiro de 1978

LEVY ROSA PERES - Comissário de Polícia

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

EDilAL
Encontra-se em Outório, 2.° Oficio à Rua Vidal Ramos

Edifício do Fr rum, para ser devidamente protestado o seguln
te titule:

venci a em 28.12.77, valor de . Cr$.
4.640,00 (quatro mil sei, atos e uarenta cruzetrcs), emitida ·por
BaçfliQ Humenhuk & Cia tia" ontra LA�aELINO MEDEIROS.

Por não t e r sído POS el encontrar· o referido respon-
sável, p�10 pr e se nteeo latim UM no praz 1 de três (3) dias, a

contar da publicação deste NAL CORR'EIO DO NORTE,
vir pagar o mencionado tulo, dar as razões pOI que não
o f'.!z e ao mesmo temp no caso de não ser st'endlda esta

intimação, o notifico do ompetente p testp.

C�Doinha , 02 de fevereiro de 1978

THERESINHA CARARO - Oficial Maior

Prefeitura Municipal

Retifica�ão lo de Melhoria
Lançamento de mel rní'Ía e a�f'tlto na Rua Ms r e chel Flo

riano, entre as Ruas Gil C08 fi e enjemim Constant, publicado
em 07 de julho .de 1977. Ond ê-se Carlos Roberto Ger lak .de

Ohverra, 1�i8 se Empresa Indu '81 e Comercial Fuck Ltda.

Frente 20,00 mLX cota 5.1 �7 - 1'1

102,54 m2'.8 c. $ 120,00 = c. $ 12.304,90

(doze mil, 8. oite-nta centavos)
- �

Csnotnh c\
, O 1 de fevereiro 1978

Benedito Therésio e Cal valho Netto Municipal
Fabio Admi

João Salvador Andrade � Fiscal da V.O.

Olha aí minha amiga. Agora você. pode dar ao seu cabelo
'.

"aquele" toque de elegância e bom gosto.
Já está funcionando

BILLY B�LOO CABELEIREIROS

em frente à Igreja Matriz Cristo Rei, com a AUGUSTA
comandando sua mágica tesoura.

Vortes, Penteades, Mloivure e Pedicure.
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ln a
No início da ponte sobre o Rio Canoinhu dívisando com

o Município de Três Barcas, começa a rua ond� eu m aro Rua
Coronel Albuquerqu�. Bete �7) quadras possue 8 mesma rua' sen
do cinco (5) calçadas 8 :pBralelepJpedo e duas (2) asf8Itada�, �endo
uma rua reta. Possue também todos os passeios calçados com

plsoa de . diversos . tipos.
Logo no inicio, &0 ledo esquerdo está a Praça Emiliano

Ab�io Seleme, com o monumento aos pioneiros. Caminhando,
maIs um pouco vamos. defrontarnos com três postos de g ssolína.
todos modernamente Instalados. Minha rua tsm também, advo
gados, casas de comércio, escritórios, bar, lanchonete, garagem de
ônibus e até terrenos baldíos. Na rua onde eu moro situa-se o

Colégio Comercial de Cenoínhas, onde tentas e tantas pessoas
buscam conhecimentos para sua vida.futura; é um estabelecimento
de gabarito, onde tsmb êm já fui aluna, sentindo sempre sau-íades
do tempinho bom que por lá passei. .

Muita� residências estão a enf-Itar li Rua Caronel Albu
querque, S@U1 moradores, gent-! pacata, gente boa.

Rua larga, à ncíte b sm iluminada. As crianças são as

flôres que eo��itam minha rUB. Tanto de um la do, como de ou

tro, foram plantadas árvores, todas muito verde, capitando um

pouco de poluição que hoje em dia exist s nas cidades, devido ao

movimento dos carros e também das chamínés de fábricas.
A equipe de limpeza também' passa na minha rU9. Não

é uma das ruas mais limpa, mas dá para que brar o galho. Bu
racos també:n t- m alguns.

A Rua Coronel Albuquerque é uma rua pioneira. Foi
uma das primeiras a surgir em Cenoinh ss.

Na Rua Coronel Albuquerque, funcionou a primeira Pre
feitura Municipal, destruída à época por u CD incêndio.

Também o primeiro cinema eh rmado «Fênix» achava-se
situado à Rua Coronel Albuquerque, bem na entrada da cída de,
quase em frente, onde h ")j a, funciona a Oficina da Reunidas, tra
zido também por um pioneiro, Emílio Gothsrdo Wendt. Igual
mente de&te. pioneiro, funcionou na Rua Coronel Albuquerque, o

primeiro bar e bilhar. Sobre EmUlO Gothardo Wendt, ainda es

creverei sobre a sua p essoa, contando o qu s o mesmo trouxe
para Cenoính ss e o que aqui lançou pela pnm-tra vez, e, na his
tória da cidade, ficou esquecido.

Ccn íensando tujo, presente e passado, resultou o que é
hoje, minha rU9, Coronel Albuq.uerque.

Minha rua termina junto a cerca do 3.0 B.P.M., onde en

centre- se com a Rua Barão do Rio Branco, entreg sndo assim sua

responsabilidade de rua, para es ts.

Cencínhss, 18/01/1978. IVANITA. SCHIVINSKI

As relações humanas (2)
Para 8S coíaas um dia serem diferentes em n0888.S relações com"

o próximo, devemos primeiro pensar em amor e cêmpreensão, procurar
nOI entender nOI mal entendidos da vida; pensarmos também nas virtudes
do próximo. esquecer algo que pensamos que o próximo cometeu de
errado, nunea medirmos somente as coisas más, para acreditar que o que
nós dizemos é que está certo e que o próximo nunca está dizendo a ver-·

dade, a gente sempre está. errando e acreditando, também forçando que
estamos certos. Tem gente por aí que por uma simples conversa de crian
ça, ou mesmo acreditando numa mentira que fez, forçando uma coisa ao
contráríe de que ela realmente é, vivem arrazando com a dignidade dos
outros, para simplesmente impor sua vontade, Não seria necessário usar

destes métodos mesquinhos, para se livrar de alguém que nos incomodou,
leria suficiente se entender com um bom diálogo e não haveria estas en

t"rigaa, criadas muitas vezes para dizer o fulano não presta, mas será que
se olharmos bem em nós, não estaríamos dizendo isto simplesmente por
ciúmes ou inveja de algo que outro possue. Vamos primeiro medir os Ia- I

tos com a verdade longe da mentira, aí veremos que estamos atingindo
o próximo erradamente, porque acredito que nunca devemos nos fazer de

vitimas, quando na verdade somos todos ,pecadores q,ue aproveitamos
uma pequena dor, para logo dizer a culpa e do fulano. Se olhassemos tu
do Isto com muita atenção, não existiria as intrigas entre as famílias, pre
judicIais até profissionalmente. Coisas assim chegam até a easos polícíaís
que nunca deveria acontecer. Um pouco destas coisas também acontecem

por falta de cultura de alguém, mas no caso a falta: de cultura deveria
ler superada pelo bom senso das pessoas. Para se afirmar este fato, tem
pessoas que ameaçam seu próprio filho de espancamento, ou de palavrões
de mais baixos calão, porque simplesmente q�er que seu filho também
crie ódio de um seu amigo, o qual detesta. Ate .poáeria ser razoável se

fosse comprovado o comportamento mal do amlg.o, como se fosse um

marginal ou deliqüente, mas nesse caso mereceria um exame de cons

ciência da pessoa acusadora, porque se é amigo de seu filho é porque
anteriormente foi da confiança dos pais, porq�e fazer isto, le loi provo
cado este fato pelas próprias maneiras de educação da mãe. Porque se

impor o ódio na alma de uma criança. O que se esperar? Boa coisa não,
porque o fruto nunca cai longe da árvore. Para os f�lhos nunc� darem

problemas, devem ser educados com amor, comI!reensao, e. respeIto com

.

as pessoas que os rodeiam, nunca deve.m se crIar· no OdIO de pai�, ou

avós, porque sempre seguem o que 08 p�us o ensinam, porque dai acusar
08 outros das atitudes tomadas pelos filhos, ou acusar os mesmos disto
ou daquilo. Digo tudo isto porque devemos mais do que nun�a educar a8

crianças com boas maneiras, nunca impondo a raiva � o ÓdIO, porque o

mundo já está cheio de ódio. Porque aumentar est� odio para o f*ro.
Isto nao quer àizer que todos os pais �ometem este erro, �as uma pe
quena parcela vejo que tem estas maneIras de educar. seus ftlho�. Vamos
aprender um pouco de Relações Humanas, para sentIr a neceSSidade de
amar o próximo. Porque fazer campanhas contra que� nos quer bem, so
mente para impor um capricho nosso, será que um" dIa mudaremos nos-

80S atos?
A. A. BREY

l'Estou entre todos vocês, mas estou . só,

porque sou excepcional". Ajude-me na APAE.

Prefeitura

Municipal de
Canoi has

com

ia de Cervslho
unlclpal de
de Santa Ce
su rs atribu i

de conformidade
8 O de 04/06/681
ETA

aprovado o 10-
ido pela sra.

SCHROEDER
teamento
CLARA OLG
HUHN, de um

situado à ru s
.

com 8 área tot

registro munícl
afcratne nto 17

de 3958,91
destinado 8 a er tura
em decorrênci com o espach i
do sr. Eogenh iro da Pr feitura
Munictp s l, ex fado no r querí
menta protoc lado sob n. 541
de 24/04/75
plantas.
Art. 2.° -

a abertura d ruas deverá ser

doada a Pr eítura MuniciAsl,
m adiante esc ttura pública.
Art. 3.0 - A proprietária fi

cará isenta o imposto territo
rial "urbano por três anos de
conformidad com a legislação
vigente.
Art. 4.° Este Decreto en-

trará em vi ar na data de sua

publicação, evogadas as dispo
sições em ontrário.

Ge binete do Prefeito Munici
pal de Ca oinhas, em 25/01/78.
Benedito . de Car valho Netto

Pref- to Municipal
Este De reto foi registrado e

publicado o Departamento Ad
mioistrati o, na data supra.

Féb o Nabar Fuck
Direto de Administração
Vice P efeito Municipal

Transgreção
Macabra

Fernando L. Tokarskl

S �i sair tão só
sem pu +or da noite
vi itand a túmulos
soltos no cotidiano.

A vida corta vento
corta vida e sopro
de morte curta e certa.

De sopro de soco

8 mão diz ;\de:H
das [anela, do úcu'»
do céu cotidiano.

Que morte J". ào!
Fora deste mundo
como vai São Juãv?
Extste

�
a sorte

px;�te e morte
e exlste 8 morte

e tXibt� 8 sorte

e exi.:;te o vida
e existe tudo
e desiste tujo.

E éXl&te o nada
e existe a'�"sorte
f' F x;o:te a morte

e existe a vida
e exi�!e o vácuo
f' fx;ste () solo
p. existe 8 corda

e existe o veneno

e exi&te a srma

e existe o ódio
e nada exist�
e existe a morte
e ex:stem os cães
e existem 01iJ cães
e eXÀstem ...os ...C&t8 ...

Canoinhas, em 31. 01. 1974

(anoinhas de ontem
No Setor Rodoviário
Para Irineu ler em «CABEÇUDAS»

Partido que se amalgamou na luta contra a prepotência,
íntegra do por homens que nas cáte dras.. nas tribuoas, nos escri
tórios e nas oficinas clamavam pelo respeito à dignidade humana
e ansiavam pela liberdade de pensamento, dI! palavra e de ím-

. prensa, a UDN de Eduardo Games e de Prado Kelly, de Flores
da Cunha e de Adolph a Konder, de Otávio Maogab!!ira e de Mil
t rn Campos, d� José América e de Oswaldo Aranha, deu à Na
ção, exuberante prova de vitalidade democrática e de inflexibili
dade de príncíplos numa das suas Convenções Nacionais realiza�
da no Govêrno do Presidente Dutra, quando - fato inédito nos

anats do B�asil Republicano - dois Ministro!! de Eda do, os emi
nentes patrícios Dr. Clemente Mariani e Dr. Raul Fernandes, dei
varam a curul ministerial e no terra a terra de uma Convenção
Popular, integl'ada por representantes de todos os Estados e de
todas os Munícípios, prestaram contas de suas gestões à frente
daquelas pastas e· se submeteram a uma verdadeira sabatina pe
rante os combativos j ornaliatas Carlos de Lacerda e Raflel Cor
rêa de Oliveira.

O fito, verdadeiramente histórico, ecoou em todos os qua
drantes do território nacional e mostrou a opinião pública a ple
nitude de poderes de ums convenção democrática. De outra parte,
evidenciou o idealismo e 8 ftrmezs de convicção dos homens que
Integram a Uaião Democrática Nacional.'

Aqule exemplo da grande Convenção Nactonel, aliado à
certvzs de que aos correligionários da UDN catarinense, do mais
destacado ao mais modesto, ontem quando éramos opesíção e ho
j � quando somos govêrno, sempre foi reconhecido o direito de

dívergir, de dlscordar, trouxe-nos a convicção de que devemos
fazer presente ao Exmo. Sr. Governador do Estado, o nosso emi
nente amigo e antigo companheiro de direção partidária, Irineu
Bornhausen, a nossa discordância face à providência governamen
tal de fazer construtr 8 rodovia Caçador - Porto União, efetuando
a ligação Vale do Rio Peixe _ Estradas Dona Francisca, abando
nando a proj stada ligação daçador - Canoinhas, que, segundo en

tendemos, melhor atende 80S ínterêsses do nosso querido Estado.

A primeira vista poderá parecer que estejamos agindo
tsngídos por amor à terra natal (puxando a brasa para a nossa

sardinha». Não é assim, entretanto. Não é o interêsse local que
.

está em jogo, mas o interêsse estadual. Nio se trata de Canoinhls
mas de Santa Catarina.

Ignoramos das preferências da população de Caçador en

tre uma e outra Itgsção. Não desconhecemos da simpatia com que
a vizinha cidade de Porto União e mesmo o Estado .do Paraná
receberiam a construção daquela rodovia.

Sem cogitar de conveniências deste ou daquele município
temos para nós, Sr. Governador, que a construção da rodovia
Caçador - Porto União será ruinosa a economia catarinense, por
isso que li produção do prodigioso Vale do Rio do Peixe, nota
damente a agr íccla, uma vez carreada até Porto União t�ré como

escoadouro natural a ótima rodovia paranaense que vai de Uniá?
da Vitória a Curitiba. Além da atração do grande centro de con

sumo que é 8 capital do vizinho Estado, há as estradas que nio

podem ser comparadas.
A solução, é opinião nossa, seria a ligação Caçador • Es

trada Dona Francisca no município de Canotnh rs, Da eltura da
cidade ou longe desta e, corno obra complementar e inadiável, 8

.

retificação da Dona Francisca qu- p ide e deve ser o escoadouro
natural do norte catartne nse.

Esta G nossa divergência, leal e democraticamente exposta.
.._,

Nesta altura dos acontecimentos, quando já via adianta
dos os estudos da rodovia Caçador"- Porto União, se nos fosse

permitido dirigtrtamos a Vossa Excelência uma solicitação - qual
.

a de reexaminar o assunto. Impossível este reexame, como acre

ditamos, resta-nos externar o nosso ponto de vista que coincide
com o da opinião pública local.

AROLpO CARNEIRO DE CARVALHO

(Correio do Norte, março de 1952
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DESENVOLVENDO A FUNPLOC

: �

I

Começando as atividades letivas do
ano de 1.978, a Fundação Universitária do
PlanaJto Norte Catarinense, em cuja direção
Se acha o Presidente Dr. Zaíden Emíiiano Se-
leme e o Secretárdo Executivo Prof. Pedro
Antonio Grisa, é oportuno que se relate os

acontecimentos. que se situaram há poucos
meses, para que o aluno saiba' porque escolheu
este curso' de Admínistração de Empresas, ou

1 '. mesmo o Técnico de Secretariado, e, a Comu-
nidade sinta que a criação desta Instituição
Superior veio dotar nossa terra de alto nível
de capacitação humana, ensejando melhoria
de nossas condições intelectuais.

É, a Fundação das. Escolas do PlanaIto
Norte Catarínense, uma Instituição Educa
cional instituída como Sociedade Civil, criada
por Decrete> Municipal, sem limites operacío
nais, mas abrangendo toda a área canoinhen
se e regional, cuja direção atul, se empenha,
arduamente, em responder às necessidades de
nossos estudantes e aos interesses da comu

ndade.

Em seis meses, muitas conquistas fo
ram concretizadas e esperamos dar continui

dade, conquistando outras metas já elabora
das e que podem se resumir nas seguintes:
_' O Reconhecimento da Faculdade de Ciên

cias Administrativas de Canoinhas, com

seu Curso de Administração, foi 'sem dúvi
da, a mais aIta meta alcançada.

- 'A construção da Sede Física ou "Campus",
já em pleno funcionamento, dependente de

inauguração, pelo Exmo . Senhor Governa
dor do Estado, Antonio Carlos Konder Reis.

- A aprovação do curso de Habíhtação Bási
ca em Construção Civil, em Major Vieira,
funcionando hoj e no Colégio Major Vieira,
e, preparando a "maquete" da sede pró
pria naquele município.

- Curso de Aperfeiçoamento, realizado: por 5

(cinco) professores, numa promoção do
Ministério da Educação e Cultura, realiza
do em Caçador.

- Com a Subvenç:ão da Prefeitura Municipal
de Canoinhas, e dentro das, -possibilidades
da mesma, com um "apertar de cinto", bus
ca-se regularizar o pagamento de professo
res e outros mais de caráter urgente, e, te
mos certeza, a continuar, estaremos den

tro me breve, com toda a situação finan-

cetra "sob controle" .

- Fizemos uma primeira experiênciana con

tratação de professores a tempo integral,
a fim de limitar a despesa com professores
"importados" .

Tudo isso representa o resultado de es

forços e dedicação constantes. E:, sabemos
e-

que há resultados, como os dois primeiros,
que são motivo de orgulho para Canoinhas.

Referindo-se às perspectivas para 1978,
Dr. Zaíden e prof. Pedro, deixaram. claro

que tudo está sendo realizado dentro. da mais
absoluta seriedade, ponderação, equilíbrio nas

decisões e de um planejamento seguro, sem

exageros, dentro das possibilidades da Funda

ção, visando sempre o atendimento do aluno

que é a nossa primeira meta a atingir, para
após sermos recebidos pela comunidade que
nos tem amparado.

A atual; gestão da FUNPLOQ _ tendo

a frente e na Presidência o Dr. Zaiden Emí

liano Seleme e na Secretaria Executiva o

Prof Pedro Antonio Grisa, demonstram ser

realmente pessoas. sérias e seguras, sentindo

se isso em todo. o trabalho que está sendo de
senvolvido neste início de ano letivo, contra
tando professores, organizando o traoalho di

dático. e acompanhando processos em anda

mento, sempre com o objetivo comum, qual
seja, o desenvolvimento da "Fundação".

Prova disso, afirmam o Dr. Zaiden.: e.

Prof. Pedro, é o contínuo sucesso dos traba

lhos empreendidos. Só para ilustrar, relacio
nam o seguinte:
- Aprovada e liberada uma verba de Cr$ .. '.

300.0000,00 (Trezentos mil, cruzeiros) para
móveis e equipamentos" verba esta do FAS.
Inicialmen te a verba 'prevista era de Cr$
21110, . 0000,.00, mas com a colaboração e o

apoio' do Exrno . Senhor Prefeito Municipal
Dr. Benedito Therézío de Carvalho Netto,
junto ao Governo do Estado, foi a mesma

elevada.
- Em meados do corrente mês, o Prof. Grisa

e o Prof. Marcos Wunderlich estarão em

Sião Paulo, realizando um Curso de Mes-

trado para oportunízar à nossa Fundação,
efetuar, sob convênio, um curso de Pós

Graduação, a nível de Mestrado, não só

para os professores da Fundação, mas

também, para outros profissionais e ex-alu

nos que queiram receber esta graduação
mais elevada. O Prof, Grisa, realizará

Mestrado em Administração Universitária,
a fim de melhor atender as necessidades de

nossa Fundação.
- Bastante alviçareíra é a notícia de que Iri

neópolis será contemplada com o curso de

2. o grau, com a Haoíhtaçâo em Comércio,
possivelmente com a administração da

Fundação.
Isso é uma demonstração viva de que a

Fundação, está se consolidando e abrindo no

vos caminhos visando sempre a tranquilída-
, .

de de seus estudantes e o desenvolvimento de

nossa Terra.
.
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! ALVARO 'MALtON & ·FILHOS 0 !
= Concessionário da Mercedes-Benz do Brasil SIA �
� �

= Depar.lamento de Veíc los .Usados !
� MODELO ANO/FABRICAÇAO �
� 1 L-1Il! /42 c/3.° eixo e ca graneleira 1969

�
� 1 L.1113/42 c/3.0 eixo e sem

1970

�
;-m 1 L-11l3/48 c/3.0 eixo e carroceria 1974

�

� �1977 �

�
1 L-1113/48 c/3.0 eixo e carroceria graneleira �

� 1 L:"2013/4,,2 s/carrocería 1977, �
� 1 LS-1924/42 c/5.a roda, sem carreta 1976 �
� �
� Veículos Revisados· e CGm gar. nlia de �
� �
� 6 meses ou 10.'010,0 Itms. r�
� �

� Financiamento em até 24 meses �
" '� �

� ACEITA-SE TROCA �
�, �

� 8R.476 · Km. 223 - URIAO DA VITÓRIA·PR. �
� FONES (0425) 23-1211 �
� 23-:1893 �
� 23-2572 �
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NOTAS

04-02-78
N.o 1456 _

XXXI

O sr . Han1ilton Hume

rihuk, em viagem para o nor-

1€., devendo também visitar o

Maranhão .

xXx
O advogado dr. José Hass,

militante na capital paulista,
.esteve em nossa cidade, opor
tunidade em ,que fez, urria vi

sita de' cortezía no Gabinete

do sr. Prefeito e více-Preíeíto.
xXx

O agrônomo dr. ARNAL

DO SCHMIDT, Presidente da

EHUSC esteve em nossa cida-
, ,

de, 5,. a feira, dia 26, visitando
também a Prefeitura.

xXx
O empresário sr . ESTE'

lFANO 'WRUBLE:VSIKI partin
do para o setor imobiliário e

anunciando a construção de

um grande supermercado e

hotel, em seu terreno, perto
da futura Rodoviária Munici

pal.
xXx

Agricultores de Joínville
aqui estiveram, .domíngo últi

mo, numa ínícíativa da Soc.

25 de Julho, em visita aos nos

sos produtores de batata se

mente, quando fOraITI homena

geados com um churrasco de

ovelha no. sítio do sr. Eu

gênio Neitzer.
xXx

Após passar mais de um mês,
em férias, em nossa cidade, se
guiu 4. a feira para Florianó

polis, afim de passar o carna

val, o advogado dr. Orty de

Magalhães Machado, acompa
nhado de sua exma . esposa
da. Haydê.

xXx
Muitos canoinhenses fo

ram assistir o grande Rodeio
Internacional em iVacaria"
vencido na modalidade de la

ço, por uma equipe catarínen
se.

xXx
A firma Fuck adquiriu

uma moderna máquina contá
bil SHARP, modelo BA 1.000,
eletrônica, com programação
também 'eletrônica, por meio
de cartões, para custo, contas
correntes, controle de estoque,
folha de pagamento, contabi

lidade e seção, de cobrança,
além de outros serviços a se

rem mecanizados. A compra
foi efetuada na f;ilial da, Sharp

ESPARSAS
em Joinville, chefiada pelo ca

noinhense, Amilcar J. Rirbeil'o
da SHva.

xXx

O nosso 'carnaval, com

muita gente nas praias, com

programação apenas no Elite
Tênis Clube e Sociedade Bene
ficente Operária.

xXx

Procedente de Florianópo
lis, encontra-se em nossa cida
de revendo famílíares e pes
soas amigas, a sra. Gertrudes
C. de Carvalho, da. Biluca,
viúva do saudoso seu Dito.

xXx

As EJ{ecutivas dos Diretó
rios Munícípads da AR,E'NA do
Planalto Norte" reuniram-se
sábado último em Mafra, para
vários assuntos relativos ao

próximo pleito, ali presentes
também os Deputados. Aroldo
Carvalho e Wilmar Dalanhol e

Prefeito 'I'herézio Netto, agora
primeiro suplente, trabalhos

dirigidos pelo Presidente do
Diretório Regional, Senador
Lenoir Vargas e Dep. Celso
'Ivan da Costa.

xXx

Mais um médico na cida

de, dr. DALMO SOARES, que
vem do sul, Tubarão, clínícar
na Rigesa e também em Ca

noinhas.
xXx

O advogado e empresário,
dr. Hilton iRitzman e família,
passando uma temporada em

Bariloche, Argentina.

Aviso
A firm Antonio Tokarski

& Cia,Lt
3ALVADOR

portador
fissional n

510, a ap

teira Pro-
79.364 série

sentar-se na

de 3 (três)
desta data
este, para
situação.

parec ento im

plicara na recisa
,

do Con

trato de Trabalho por a

bandono de serviço nos

termos do art. 482 da CLT.

.•:.' Cartaz do (ine Jubileu •
- -
•

Hoje às 20, 'horas

O DIRIGíVEL DE HI

Amanhã às
O maior f

O DIRIGíVEL

- colorido

horas em ma nê e 19,30, e 21,30 horas
e de aventu as de nossos tempos

UI DENBURG - cc lor í do

Quarta, Quinta e Se a-feira, às 20,30 horas
Um filme emocíenante ue você não pode perder

O TELEPONE CHORA - colorido

Sábado às 20,30 horas sensacional programa duplo
1.0 filme: Bruce Lee o adeus do Drag6.o
2.° filme: O Telefone Chora

Aguardem para domingo dia 12

Trinity e Carambola a dupla invencível - coloridc

Atenção: Colabore com o seu Cinema, apresente'8 sua Carteira de
Estudante ou Identidade MUltar.

Segunda e Terç e

O DIRIGíVEL DE H - colorido


