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Legislação Eleitoral
Enéas At{janá:zio

. .

É n?tória a pobreza de obras especializadas emDíreíto Eleitoral nas letras jurídicas nacionais. A <labílídade» das normas eleitorais parece funcionar comodesestimulo à produção nesse importante ramo do Direito Público.

,
A propósito escreveu, com inteira propriedade,o Prof. PÉRICLES PRADE: «As raizes da circunstânciade ter. sido .com Ireqüêncía posto à margem o seu es

tudo, InCI��IVe �o Aam.bito universitário, por certo são
detectáveis: resístêncía a tudo quanto se encontre em
estágio de fo!ma?ão (refiro-me, aqui, ao plano jurídico),
e, por que nao, �Izer? - contemporânea indiferença no
tangente �. polítíoa, vísta com incompreensível reserva
em determinadas áreas da comunidade.»

Recentemente, porém, o Dr. JESUS COSTA LIMA
decidiu trazer a sua contribuição para o aprimoramentodo nosso Direito Eleitoral. Juiz Federal titular da 3.a
Vara da Justiça Federal,' em Brasília', o magistrado
cearense lançou no corrente ano um interessante "Ma
nual dê Consulta Eleitoral.»

O livro, que é uma edição da «Resenha Tribu
tária» (S. Paulo), reune os principais diplomas legaisqu� �egem a vida política do pais, com as redaçõesatualizadas e os textos dispostos de .Iorma lógica e sis
temática, facilitanto não apenas a consulta mas também.

a leitura e o entendimento de qualquer leito� interessado.
Com grande conhecimento do assunto e vivência

da Justiça Eleitoral, o autor interpola no, texto nume
rosas notas explicativas, onde esclarece asnectos mais
obscuros ou fornece elementos doutrinários oportunos.

Numa delas por exemplo, analisa a questão da
gratuidade do rêgistro civil, - ideal inatingido -, e
cuja cobrança é base de muitas Iraudes eleitorais, co
mo sentem todos que convivem com tais atividades.

A obra do Juiz COSTA LIMA é completa e, ape
sar da trabalheira 'estafante, ele procurou torná-la uma

contribuição real e perene para o Direito Eleitoral
brasileiro.

\

Não temos dúvida em que o conseguiu.
Doravante qualquer estudo sério que se faça,

nesse ramo, terá o seu livro como ponto de partida.

33 anos de formatura,
:furma de Farmácia de 1941

A nossa cidade deverá sediar, dia 19, amanhã, os

festejos de, 33 anos de formatura dos farmacêuticos de 1941,
com o seguinte programa:

.

Santa missa. pelas 9,30 horas, na Matriz Cristo Rei,
almoço de confraternização, na sede do Bolão Fantasma e
tarde livre para visitas. O antifrião será o farmacêutico
dr. Adauto Nunes Allage e a turma é a seguinte:

Sra. Dra. Ana Pacíomík Fischer, drs.: Anoar Karan,
Adauto N. -Allage, Haroldo Schultz, Clarindo Thiago de Mo
rais, Leónidas Macaroff, Moisés Francisco Farah, Orlando
Boscardín, Wunebaldo Roth e Wilson Lima, sendo que todos
comparecerão acompanhados de seus familiares.

Antecipamos oumprímentos pelo evento.

Deputado Tberézio Netto em Canoinbas
Aproveitando sua vinda para a' inauguração d'a agên

cia do Banco do Estado de Santa Catarina em Papanduva,
H.a feira última, dia 14, como convidado especial, esteve
rapidamente em nossa cidade, revendo familiares e amigos
e mantendo outros contatos, o Deputado Benedito Th. de
Carvalho Netto tendo retornado 5.a feira para Florionópolis.
Therézio, conf�rme adiantou, voltará em fevereiro para uma

estada mais longa e outros contatos, também no interior,
Continuando como sempre, a disposição de todos, em sua

residência na capital do Estado.

AGRADECIMENTO
A Família de WERNER E. KELLNER, consternada

com seu falecimento, ocorrido dia 8 passado, vem por meio
deste agradecer a todos que enviaram flor�s e. coroas, ou
que, de qualquer forma demonstraram solídaríedade por
ocasião do doloroso transe por que passou.

A todos, Deus lhes pague.
Oanoíuhas, janeiro de 1975.

COMUNICADO
A CENTRAIS. ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A.
- C'ELESC através da Administração da Agência Canpínhas,
comunica 'que haverá interrupção no. fo�n�c�mento de _ene�
gia elétrica em toda a área sob sua [urísdíção, amanha, día
19, no horário das 07,00 às 17.,00 horas, par!L execução de

serviços de substituição de isoladores na LInha de Trans
missão/69 KV Mafra-Canoinhas.

A ADMINISTRAÇÃO

Ano XXVIII - CanoiAhas - S.nta Catarina, 18 de janeiro de 1975 - Número 1305

Diretor: Rubens Ribeiro da Silva
CAIX,l\ POSTAL, 2 _. FONE, 128 - CIRCULA AOS SABADOS N.O avulso Cr$ 1,20

Cancinhas reivindica novo
Ve,m de mui to tempo e var ras têm sido as campanhas reivindicatória.s visando o

asfalt�mento da rodoviaCANOINHAS-MAFRA. Agora que a nova estrada está totalmente
pronta, com a ponte da Represa de São Lourenço também concluída e o projeto do
asfaltamento já entregue ao Departamento Estadual de Estradas de Rodage�, nova

campanha vem de surgir. no exato e oportuno momento. A�sim. todas as fôrças re

presentativas do Município, Prefeito, Presidente do Legislativo. Presidente da
Associação Industrial e Comercial. além de .out.ros Clubes de Serviço, enviaram o

seguinte expediente ao novo Governador Senador Antonio Carlos Konder'Reis,
esperando de S. Excia. um pronto atendimento:

Visando um entrosamento perfeito entre Governo-
Indústria-Comércio, a Associação Comercial e Indus-

.

trlal de Canoinhas, entidade que congrega toda comu-
.

nidade da grande Canoinhas, a qual é figurada pelos
municípios de Papanduva, Major Vieira, Três Barras,
Iríneópolís, Monte Castelo e o polo desenvolvimentista
Oanoinhas, atenta, ainda, aos compromissos de leal
dade e ínterêsses comuns e que em última análise
beneficia o poder central de nosso estado, vem, com
devido acatamento, formular a presente consulta, com
base no plano dos transportes rodoviários, plano se
torial afeto a V.a Excia., para dar conhecimento à
classe que representamos, das últimas demarches
atinentes ao setor ora em exame.

Assim, o objetivo do .presente se prende espe
cificamente:

a) - Sabedores que a implantação da rodovia Mafra
Oanoínhas, encontra-se em seu final, para quando
está prevista as atividades atinentes aos trabalhos
de asfaltamento do mesmo trecho.

b) - Se, dentro dali condições administrativas-finan
ceiras, está prevista a iniciação imediata do mes
mo asfaltamento.

c) - E ainda, se o esquema de trabalho prevê a íní-

Anota.ções
Nada me fascina mais do que o trabalho. Posso ficar
sentado, contemplando-o durante horas.

Carnaval
Os clubes de nossa cidade (Soc. Ben. Operária/Club
Canoinhense) aínda não deram a conhecer a progra
maeão para o carnaval que se aproxima. Penso que
ainda esta semana as programações serão divulgadas
além do mais, muitos blocos estão para surgir.

Debutantes
A diretoria do Canoinbense contratou para o Baile
das Debutantes. deste ano, o conjunto Tropical Bands.
O referido já esteve por várias Vezes em nossa cida
de animando promoções sociais.

de

eíaeão dos mesmos no sentido Canoinhas-Mafra.
Na oportunidade, Sr. Secretário, lembramos que

a região da grande Canoinhas, se ressente da concre

tização desta obra, enfatizada pelo Governo, do qual
nunca estivemos alheios, já que o próprio Governo
incluiu a mesma no seu plano de Desenvolvimento •

c}.o Estado.
Das Prefeituras Municipais, dos Clubes de Ser":

viço, das Entidades Classistas, recebemos e já trans
mitimos ao Governo, os reclamos para a conclusão
urgente da mosma rodovia asfaltada, a qual, sem
dúvida, beneücíara vasta região, pelo escoamento de
nossa produção, tão necessária ao parque consumidor
nacional, dado o carácter que têm, as indústrias im
plantadas em nossa região,' cujo mercado se situa
além do Estado de São Paulo.

Na expectativa de um pronunciamento a respeito,
colhemos o ensêjo, Sr. Secretário, para apresentar a V.
Excia. os nossos protestos de consíderação e aprêço.

eordialmente

Associação Coml. ti! lndl. de Canoinhas
PEDRO MER,HY SELEME - Presidente

por Ma u ricio

Catioinõenses Vestibulandos
Como não poderia deixar de ser, canoinhenses ponti
ficaram com raro brilho nos vestibulares de outras
cidades, sendo eles:

Paulo Emiliano Carvalho - Eng. Givil - Curitiba
Haroldo Hansen - Eng. Mecânica - Jolnv1!le
Paulo Roberto Plothow - Eng. Mecânica - Joinville
Sueli S. C. Píeezarka - 1.0 lugar Filosofia - Fpolís.
Marilda Horski - Química. - Florianópolis
Aldo T. Gasseníelth Filho - Eng. Mecânica - Joinvllle
Sérgio Langer - Direito e Odontologia - Curitiba
César Wrublevski - Economia. Curitiba
Terezinha Wrublevski - Pedagogia - Curitiba
Sérgio A. OIiskovicz - Eletrônica· JoinviIl.

Na edição seguinte publicaremos mais.

IJumo a Interlaqos
Na próxima sexta-feira a patota canoinhense rumará
com destino a ínterlagos, para assistir o segundo
grande prêmio Brasil. A saída será às 19 horas, em
ônibus especialmente fretado junto a Diplomata
Turismo de Curitiba.

.

'* Já começou o movimento de jovens estudantes
canoinhenses e tresbarrenses para fundir os dois

Municípios. Uma ótima idéia que está tomando corpo
dia a dia. Com detalhes na próxima edição:

Última
A partir de hoje, somente os sócios do Canotnhense
em dia com a tesouraria, poderão freqüentar a Boite
da referida sociedade•.Vamos ver se funciona.

* Até semana que vem.

TtJeré;i!.io

Quem é NoJícia (QEN)
O Petróleo existente no campo petrolííero de Garou
pa tem uma produção estimada em 200 barris diários
segundo relatório oficial da Petrobrás a respeito das
possíbilldades da províneía petrolífera. Se os 12 ou
tros campos petrolíferos também de Campos, apre
sentarem produção média igual a de Garoupa, esta
rá assegurada Is auto suficiência do Brasil em petró
leo no prazo de 2 anos. Os cálculos são feitos em
níveís mínimos e as possibilidades podem ser maiores.

X X X
O INPS anunciou para o decorrer deste ano o plano
de assistência integral a todas 8S crianças com me
nos de 4 anos de idade, cujos pai. ou responsáveis
não tenham condições. :le arcar com despesas médi
cas, pediátricas e sociais. O plano prevê assistência
completa pré-natal, num programa. em que o INPS
vai dar prioridade a infância cujas familias de .pou
eos recursos não tiverem condições de assegurar
métodos de saúde que assegurem ao menor tanto na

parte médica, como nos hábitos de higiene e alimen
tação. O INPS quer chegar a média ideal de destinar
as crianças 40% dos leitos hospitalares.

X X X
O número de novembro-dezembro da revista «Dírl-

gente Municipab, publica uma relação doa quinhentos
municípios brasileiros mais desenvolvidos. A partir
de dados oficiais do IBGE relativos a 1973, estabele
ceram-se dez índices que pudessem oferecer ao lei
tor um retrato global da situação de cada cidade,
especialmente ao que se refere a seus equipamentos
urbanos: receita municipal, água e esgoto, eletrici
dade, iluminação pública, veículos a motor, escolas,
telefones, profissionais liberais e alunos matriculados
em escolas de primeiro e segundo grau, etc.
Canoinhas foi classificada em 360.° lugar.

X X X
Entre a multiplicidade de obras püblícas realizadas
na atual administração municipal, para os que visitam
o Município, a obra de destaque Iol.a arborização das
vias públicas cujas árvores estão floridas e as praças
que num jogo de cores, rosas e luz fluorescente,
evidencia o interesse do povo pelas belezas naturais.
Canoinhas nunca foi tão fotografada como neste inicio
de ano, pelos visitantes e mesmo pelo próprio. canoi
nhense. Se a rede predial de água estivesse pronta
e as ruas pudessem ser fechadas as valetas, o colo
rido dAS. árvores. seria mais deslumbrante. Ainda
assim, tem muita beleza.

'DO

X
ANO, MUNICIPALJOGÃO

Cruz
PRIMEIRO

San:fa
AMANHÃ, NO

Benedito Therézío, na

cidade de Papanduva,
por acasíão do almoço
de inauguração da A

gência BESC daquela
cidade, deu seu recado
todo especial aos pre
sentes. Possuidor do
dom da oratóría,'- The
rézío foi aclamado pelos
presentes, 'o que de
monstrou ser possuidor
de estima e amizades
naquele próspero
município.

19uaçú de Porto União da Vitória
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Colégio Comercial . de Canoinhas
EDITAL

.

Tornamos público que a Secretaria do Cq}�O estará
atendendo à partir do dia 3 de fevereir? �té o di'Y'f dê feverei-
ro de 1975, desde 19 horas para o seguínte: // ,

Exames de Seleção para Inuresso ao Curso TéCQi" de Contabilidade
Para ingresso no curso referido ��a, o aluno deverá

subme.ter-se a exame �e .seleção, a 8�real�zado no dia 14 de
fevereiro de 1975 à partir das 19,30 hptas, cujo programa estará
afixado no quadro de avisos do Colégio.

.

Taxa 'de inscrição: Cr$ 304
/(

Exam::Ul=:.:�:02�a e 2a. Chamada
Os alunos qu�/necessitarem prestar estes exames, de-ve

rão comparecer à S,.éretaria do Colégio, afim rje preencherem os

requerimentos e r colherem a taxa de inscrição. "

das provas: à partir de 1"l de fevereiro.

de 1975.
.'

VINICIUS M. ALLAOS
Diretor

'Simpósio sobre o
Povoamento e

ColoDiza�ão de
Santa Catarina

2

o Instituto Histórico e Geo

gráfico de Santa Catarins, na úl
tlo:.a reunião de sua Diretoria,
deliberou instituir um Simpósio
sobre «Povoamento e Coloniza

ção de Santa Catarina - B8-

I lanço @ Perspectivess, em julho Ide 1975.
.

São objetivos do Simpósio:
1 - comemoração à contrlbulção

dos grupos povoadores e co

lonizadores de Santa Catari

na;
2 - reunir todos os que se

interessam pelos estudos re

sultantes do povoamento hís
tórico, econômico, social, lin
guístico, antropológtco, etc.

Conferencistas de renome se

rão convidados a. participarem.
do aludido Simpósio.

FOTOCÓPIAS XEf{ÓX
.;(.(>.,���

Serviço in&tantineot;é perfeito.
.,<'

�-""Instalação moderníssima.
?,$"

��l'tftF�o' escritório de DerbyCarlos
Ulhmann, na Praça, Lauro Müller, 251

CANOINHAS . Santa Catarina

Leíal Alilsine! Divulgue!

TINTAS
Plástica e Óleo
Armazém Tokarski

Correio do Norte

de
impeterie do departsmentc de caça e pesca;
calcamento a paralelepípedo no Cemitério Municipak
reveatimento Serra do Lucindo,'
revestimeuto Da. localidade de Imbuia (Bela V. do Toldo);

Vende-se,·
Uma RETRO-ESCAVADEIRA

S/12, com pouco uso e ótimo
estado de conservação.

Entre outras finalidades a retro

_escavadeira é usada para:
....: cavar e carregar barro em

cerâmica;

-para abertura de valas para
arrozeiras, etc.

, I
Tratar na roa Frei Menandro Kamps,
268, eom o sr. Evaldo Gonchorovski.

Prefeitura
abertura de rual no loteamento Rodolfo BoUaof;
nova torre TV.cenal 3;
eeconatruçâo Escols Campo dali Moças (Felipe Schmidt);
iluminação pública de rua Emílio Schoitz;
alargamento e conclusão roa Bento de Lima (Campo
da Agua Verde;
alargamento rua México;
equisição de um trator de esteira 14.500 kg.;
equisição de uma pá carregadeira Michigan modelo 55.S;
Ponte. Capão do Erval / Matão;
Inetalação do Banco do livro (convênio);
instel ..ção do curso MOBRAL CULTURAL (convênio';
abertura de ruaI loteamento Watzko (Campo da Agoa V.D;
abertura de ruae loteamento Pedro Alve. Vieira;
iluminação pública Bairro So..êgo;
idem .�a rua Alvino Voigt (Campo da Agua Verde);
aterro da ponte, sobre o Rio Agua Verde (prolongemen
to da rua Paula Pereira);
elltrada de Taquarizal (35 km�;
muro de nedra Da Praça Laura Muller;
instalação

-

de britador em Saóta Leocádia;
abertura e' .. Iargamento da rua México entre a rus

Barão do Rio Branco até o Frigorífico;
conlervação eetradal .munioipeia com conatrução de idem rua João AlIage da rua Emílio S-cholz� até a rua
Doval pontes, ontilhõel e boeiros com tubos; Bolívia;
ineentivós induI'�riai. (doação de im6vei5�; idem rua Uruguai até. rua João Allage;
aquieição de 4 t��tore. de esteira; idem rua Chile entre a rua México até a rua Jolio Allage;
conetrução de 1

Cu'�� ponte
. de concreto sobre o rio idem rua Parsguai entre a rua México até a rua

Agua Verde �proloo meato da rua Paula Pereira); João Allage;
aqu!.!ç�o de dual (2) �otonh:elaJd?ra. «Hu�er.Warco»i idem rua Bolívís até a rua Roberto Ehlke;
squmçao uma (1) Retr�ccavadeJra <Poclaíu»: idem rua Argentina entre _8 rua João Allsge até a,rua

recuperação de todal ai �áquina. rodoviárias; México;
recuperação de 2

cllminhõe�C8çamb8l;
idem rua Panamá; ,

-

pavimentação alfáltica nal Praçal Lauro Muller e ideio rua Emílio Schol�e entre 8 rua Roberto Ehlk,e
. Olvaldo de Oliveira; até a rua B�rnardo 018en; .

computação de dadol eletrônico' i id,em rua Tomaschitz entre a rua Roberto Ehlke att;
polto de in.em inação artificial; oova planta cadastral;

.

i o loteamento Brandes;
'poltO de carrapatecida; nOVo c6digo tributário Municipal; \ / idem rua Guatemala;
rede telefônica lubterrâoea - DDD (convêoio); aterro no Rio da Areia de

Cim.a (Oi.tr;.,�·.ela. VZ.d.
fToldo); idem rua Honduras;

alargamento da eltrada Parado/Matão; reveltimento da rua Alvino Voigt; idem rua Gil Costa;
rev'eltimento da e.trada do Parado; .

" idem rua Paul Ritzmanu;alargamento da elltrada da' Fartura; alargamento da eltrada de Volta Grande\� iatrito de idem rua Jorge Wegger
abertura da lua Alfredo Mayer; Pauis Pereira; 'idem rua Pllul Harris;
cooltroção da E.tação Rodoviária; alargamento e prolongamento roa Emi·o Scb�tz; idem rua Alais Stueber; -

ilumioação 00 loteamento MallaDeiro; obelilco Da Praça Lauro Muller (iI). ntivo�' on� idem rua Valdemiro Olseu;
iluminação 00 JoteameD,to Antonio Sa]omon; .ioalização do cidade cl inltolação, fie lemáforol QOVOI; idem rua Henrique Zugmaon;

balizaçãd dOI logradourol públi 'I a acrílico;

\
idem rua Frederico Kohler;il�mioação do perímetro luburbaoo da cidade; .. - dA· b- biS J'eqmllçao e .. novol camJO_, I _caçam ai;

,

a orgamento da rua ão ole e reveltimeotô;
pavimentação da rua Duque de 6axia. • extensão 2 abertura da rua Venezuel!}t; ,

muro de pedral Da fachada do Cemitério Monicipal;
Kml, até o Alto dai Palmeiral; abertura da rua Barão tf6 Rio Branco

(prOIOngamento);\
ponte de medeia n8 divila Felipe Schmidt- Irineópolil;

eletrificação rural Serrito - Caraguatá e Fártura; variante Santa, L�&iiíB; bal.a Da diviaa de Felipe Schmidt Cem o município de
pavimeotação alfáltica roa Roberto Elke até Aveiiida.__ conltroção �iI mata.burrol em Anta Gorda (extin. Paulo Frontin Pr.;
Seoador Ivo d'Aqoino; �rtt'ie.); \��in8ção do Selto da Agoa Verde;
con.trução de oma Praça oa rua Maior Vieira '

variante Paulâ P.ereira à' Anta Gorda; ��tura de ruall 00 loteamento Mallaneiro aCampo
biforcação com a eltrada DOl!a Francilca aterro e reveltlmento eaLrada Serra do Lucindo a da ,,\g.ua VerdeD; \

Barra Menlsi id'B��teamento Odiloo Pazda �Gampo da Agoa VerdeD;
conltroção eltrada Tamaoduá �3 kmlD;

, remoção e recoo.trnção de 23 caiai' Campo d'Agua abertur" de rual 00 l()teameoto Aqtonio Salomoo
coo.trução eltrada Serra dOI Borg!!!,.

,

Verde e cidade para alargamento e abertura de rual; QAlta da�lmeiral).

Obras em Execução

Rede de abestecimento de água GCoov. c/Gonroo do
E.tadoD;
alargamento e abertura. de novai rua I 00 J. Esperança;
extensão da iluminação pública;
cODltrução do Giuâaio de Esportee;
continuação da pavimentação aafáuica da cidade;
abertura de canaie de drenagem no Campo d'ÃguaVerde:
pontes de concreto sebre o Rio Agua Verde (uma);
escola de ah naria em Barra Mania (Distr, Pinheiroe):
escola de alveoariá em Lageado (Didt. de Felipe Schmidt);
destocamento figJícola - prosseguimento;
reveatimento em Anta Gorda (Distr, Paula Pereira);
laboratório de sementee de batatal certificadail Giõceo�.);
construção do Cenoinhae Palace Hotel (Incentivo);
conservecão dai rodovia. municlpaie;
construção da, garagem da Prefeitura;
construção da fábrica de tubos dê 1,50;
reveetimento e alargamento da Colônia Ouro Verde
CDiltrito de Bela Vi,ta do Toldo�;
iluminação pública rua México;
aterro ponte rio Agua Verde (prolongamen. Caetano COitO);
alargamento e reveotimento estrada Valinhoa-Bonetes;
alargamento e abertura de OOval ruae Campo da Agua
Verde.

.

alfaltamento,
, COHAB;

retificação e drenagem do núcleo' da

alargamento e revestimento do .beirro Piedade;
alargamento e reveltimento em Rio Bonito
Bela Vi,ta do Toldo;

�Di.tr.

Posto do IBDF Cconvênío);

Obras Concluídas

iluminação a mercúrio oal Peeças . Lauro Muller e

Oevaldo de Oliveira;
,

arborização dai mas da cidade C2,o ano);
extensão dOI cursos do MOBRAL (colwêDio�;
extenaão dOI leniçou da CAFASC (convêoioê,
.instelaeão 'Íl Guarda- Urbana Noturna (convênio);

v
'

calçament
'

a paralelepípedo do pátio da Prefeitura;
paviment ção B.fá ltica de onze qusdras:
reve,time to eDtrada de Velinho. Cdiatr. Felipe Schmidt);
iÓltaleçij de britador em Vali_ohol (Diste. Felipe
8chmidt�;

pública. do Distrito de Paula Pereira;
iluminação ública do Diste. de Marcílio Diae (convênio);
destocament agrícola de 521 alqueirei (2.0 ano);

Canoinhas

..

I

C O O p e r e

Cidade
c o m.

I i

e z a

cidade
a

.

Im p

m p a
,

e

..

d a �C i d ade.
lin"da.
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rigoríFico (anoinhas
.M.F. n.o 83.188.11010001-56

s. A. _
.

- Avenida Senador. Ivo de Aauino, 13:30 - CAlVOIlVliAS - Santa Catarina

,

Dando cumprimento às disposições legais e estatutãrias, temos o prazer de submeter à apreciaçao de V. Sas.; o nosso

BA�ANÇO GE L. encerrado em 31 de outubro de 1974, bem como a correspondente demonstração da conta de LUCROS �PERDAS, acom

pa��ado.s de p�rec r: favorável do Conselho
.

Fiscal.' Assim sendo a Diretoria permanece ao inteiro dispor de V. Sas. pára esclarecimentos
adicionais que JUlgar,m .necessãri�s. Estarão também a. disposição em nossa sede social à Av. Senador Ivo de Aquino 13<:10 em Canoínhas-Sü.;
Oi documentos de que �Id� o Artigo 99 do Decreto-Lei' n.o. 2627 de 26/01/1940. .

.

// .

''\ Canoinhas-SC, 16 de novembro de 1974. /,'/-/Romano Mass�nan Agenor Christofoli Benn'o Jacó Arenhart
Diretor Presidente\ . Diretor Vice-Presidente ,/,1 Diretor Gerente

\

BALANÇO \GERAL
\

\\
'81.534,56
166\754,78
\
.\

\\
\
.\

SENHO� CIONISTAS
Relatório da Diretoria,

otÍtubro
;;�,:r
//

/<;
r:

::
//"
//

Fornecedores . /1
Credores /"
Bancos c/Financiament�'<
Empréstimo. /'
Imp. e Taxas a rec9fher
Duplicates descon�.d.s
Títulos a pegar {
Salários a p&g�l ' 5.992.557,71

de
A T.I V o

encerrado em 31 de

TOTAL
------------------�\�,-----------------

DE' RESU'LTADO EM \�1 DE OU,TUBRO DE 1974
'\

LUCRO' OPERACIONAL\
.'

.. .

\
. \'

RENDAS NÃO.OPERACION�IS
Fínanceíras '\
Eventuai� '\
LUCRO LIQUIDO ANTES DO IMR. DE RENDA

\

Reconhecemos a lxatidão do presente «BALANÇO GERAL» que soma ATIVO E PASSIVO a importância de Cr$ 14�'4;62.338,52 (quatorze

L milhões, quatrocentos e sessenta e clo_is mil, trezentos e trinta e oito cruzeiros e, cincoenta e dois centavos)\
I Canoinhas-SC, 16 de. novembro de 1974. \\.

Roma'no M gnsn Agenor Christofoli Senno Jacó Arenhart Horst �u,ggenhagen
Diretor Btesidente Diretor Vice-Presidente Diretor Gerente Contador CR'Ç-�C n." 7�14

\do
\

assinados, membros efetivos do Conselho 'Fiscal do Frig9rifico Canoinhas S. A. • FRICASA, procederam ao exame das peças que
com oe o «Relatório da Diretoria», o «Balanço Geral» e a respectiva «Conta de Resultado», e demais documentos relativos ao exercício da

em 31 de outubro de 1974, encontrando tudo em perfeita ordem, pelo que recomendam a sua aprovação pelos senhores acionistas.
Canoinhas-SC, 18 de .novembro de 1974.

DISPONlvEL
Caixa
Bancos CI Disposição

Realizável a Curto Prazo,
248.289,34

ESTOQUES
Matéria Prima
Materiais Dív,
Embalagens
Condimentos

1.9g8,519,40
37.064,41
235.221,19
14.545,90 2.285 350,90

'\.
\'
-,

\
\
\
,

,\
5.797.12'2.44 .

6.045.411,7�
-,

"

\�

CREDITOS
Clientes
Bancos, c/Vinco
,AdiaDt. p/Empr.

3.507.068,16 ,

2.479,46
2,223,92 3.511.771,54

ATIVO CIRCULANTE

Realizável à Lengo Prazo
Devedores'
Eletrobrás

IMOBILIZADO
Imobilizações Técnicas
'valor histórico
Correção monetária

176.186,66
,26.325,08 202.511, '?4

5.729,536,05
,2.0�6.777 ,94
7.756.313,99

,

Valor Corrigido
IMOBILIZACOES ,FINANCEIRAS
Aplic. p/íucent, Fiscais

RESULTADO PEN9ENTE
Despesas diferidas
COt'..Mont BRDE

7 895.1�d,34
'14.14:i.pí2.86
/

'

/.

102.289,33 j
172.817,23' /'275.106,56

/14.418.179.42
,�
'j
l�

44.144,1:.0
l�i(ío

138.835,35
ATIVO REAL

SUB-TOTAL

CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Bancos c/Oobrança
Ações Ceucionades 44.159,10

14.462.338,52TOTAL Cr$ /
; �.

DEMONSTRATIVO DA �/ONTÁ
RENDA OPERACIONAL BRUTA 1/
Venda dos Produtos

. /,
Custo dos Prodútos Vendidos /(,

LUCRO BijtÚTO
DESPESAS COM

.

VENDA&/ .

Comissões. s/Vendas ./
Propagendas

/I.C.M. s/Vendas /
Outras Despesas

32.459.476,75
29.470.890,47

2.988.586',28

75.120.79
2000,00

1.188.062,37
346.383,70 1.611.566,86

Honorários Diretor' 91.584.QO
Despesas Adminis ativas 409.33:'1,82
Impostos e Taxa Diversas 3.021,92
Despesas Finan eiras 551.298,48 1.055.238,22

LUt'RO OPERACIONAL. 321.7!H,20
,

f

Parecer

1974

PASSIVO

Exigirei' I Curto
-

Prazo�
885.832,23

2.435.555,59
558.322,03
300.000,00
321.795,23

1.084.414,56
353.532,39
55.105,68.

Exiglvel' a ,/'onoo Prazo
Bancos c/·Financiamento
Empréli!.t{mos

I'
i/

3.420.823,83
915.769,64 4.�36.593,47 10.329.151,18

NÃO EXIGIVEL
3.685.000,00

202,12
20.727,93

382.891,36

Capital Social Subscrito e Realizado
Correção Monet. do Ativo Imobilizado
Reservà }f'gaI D..L. n,o 2627
Lucros, Suspenses

-

Saldo à dispo da AGÓ.
\, ,t
\, RESULTADO PENDENTE

4,088.821,41

Salários não reclamados 206,83
,
,

44.144,10
15,00 44.159,10

Cr$ 14.462.338,52

321.781,20

45.739.73
36.664,75 82.404,48

404.185.68

Imposto de Renda pago no Exercício \
LUCRO LIQUIDO DEPOIS DO IMP. b� .RENDA

-,

1.142,15

RESULTADO A DISTRIBUIR'
,

':'"

403043',53

403.043,53

PROVISOES E RESERVAS
"
\

, ."

20.152\17
382�891,3,6

,

403.043,53\ 403�043,53

Reserva legal
Saldo atual

Conselho Fiscal

Alcides Scôumacf)er ,Saulo Carvalf)o
'

Alfredo scuttetus
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daOficialPublicação
"

Major Viéira
I Serviços Urbano.7
1220-158 Letreiros indicativos e similares

1222-159 Matéria-Pri�a/" .

1302-161 Conservaçã�e adaptação de

imóveis?
1307 -162 Fretet(� e carretos
1412-164 .Despesaa de Pronto Pagamento
3315-16ª,/Máquinas, Motores e Aparelhos
3319-16'9 Veiculas de pequeno porte
34]..4:170 Matel'iais para instalações elétricas

, 4!02-17! Terrenos"
.

170,00 // .

I
-

170 00 /' .
Total das anu açoes

'/
1412-046 Despesas de pronto pagamento 250,.(Yo
3411-049 Material de Escritório e

G.7;a.,bin.e, t.e, "

,

30((,00
Contabilidade

1130-059 Outras Gratificações ' 650,00
1206-060 Artigos de Expediente .

'

'

400,00
1412·065 Despesas de pronto pag�ento 300,00
1435-066 Reposições e RestituiçÕés 100,00
2704-071 A Assoe.

dO,
s

M7n.
Ô Planalto

Norte Cetsrtnense.> , 1.200,00
.

I
-

"

, Segurança Púj>llca "

3304-078' Aparelho�dé Sinalização

Saúde Pública
1310·083 pas,,�ens e �8g8gens .. . _

1314-08� S�V1ÇOS Clínicos e de Hospitelização
1412-08�Óespes8s de pronto pagamento
2105·087" Ao Hospital Santa Cruz

de Canoinhas

MunicipalPreFeitura de
Lei 0.0 353 de 17-12-1974

Abre Crédito EspecialI

300,00
600,00

1109-018 Diárias
1310-026 Passagens e Bagagens
1317-027 Serviços de Impressão e

Encadernação
1412-028 Despesas de pronto pagamento
1434-029 Recepções e Hospedagens
3409-030 Livros e Publicações Técnicas
3415-031 Mobiliário em Geral

150,00
90�,00

I I
150,00
180,00
360,00
300,00.
380,00

1.000,00
300,00
'200,00
600,00
300,00

1.000,00
1.000,00

30.160,00

VICTOR BORGES, Prefsíto Municipal de Major
Vieira, Estado de Santa Catarina, faz saber que a

Câmara !.\1unicipal decretou e, eu sanciono a seguinte
L E I:

Secretaria Geral
Art. 1.0) - Fica aberto, por conta de operação

de crédito, constante da lei n.? 323 de 06.03.74, na
importância de, Cr$ 308,077,96, psra fazer faêe ao

pagamento de uma. motoniveladora marca Huber
Warco, modêlo 135 M, série 3676, motor Mercedes
Bens OM. 326923/84, transmissão BRT-649·100,
equipada c/6 pneus, cabine aberte. Discriminação
ref. 8 nota fiscal D. 047 emitida por Linck S.A., in
clusive juros.

, /.

Art. 2,°) - Revogando-se as disposições em

contrário, esta lei entrárá em vigor D8 data de sua

publicação.
Prefeitura Municipal de Major Vieira, 17 de

dezembro de 1974.

a) Victor Borges
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Lei na Secre-
taria Municipal na mesma data.

'

a) Jair Dlrschnabel
Secretário

1317-0'42 Serviços de Impressão e

Encadernação
1404-044 Assinatura e Publicações

Art. 2.0) _ Ficam suplementadas em igual im

portância as seguintes dotações do �rçamento vigente:
Secretaria Geral

30'0',001310-0'41 Passagens e Bagagens

Contabilidade
1317-062 Serviços de Impressão e

Encardenação
3205-07O'-A Outros Encargos Previdenciários

P.A.S.E.P.

35,00

127,89
30'0,00

Saúde Pública
501,001405- 085 Assistência Social

(

Educação e Cultura
3104-114 Construção d� Edificios Públicos 14.361,11

Estradas de Rodagem
i128-134 Vantagens trabalhistas
1116�133 Pessoal de obras
1306-143 Conservação e reparos de

máquina. e viaturas 3.500,00
1222-140 Matéria·Prima, madeira, cimento, etc. 750,00,
1235-141 Peças e acessórios 3.00'0,00
:i40'4-15!l Ferramentas para Oficinas e

Artezanato

Total da suplementação

22@,00
500,00
490,00

600',00
2.300,00
5.0'0'0',00�/ Educação e Cultura

v .

í20'9-098 Copa, 'Mesa e Cosinha - CNAE
1324-104 Outros Serviços de Terceiros
140'5-10'5 Assistencia Social
1407-106 Bolsa de EstÁgio

, 1412"10'7 Despesas de pronto pagamento
1430-108 Merenda Escolar
1434-10'9 Recepções, Hcmensgena e

Hospedagens 190,00
3309-116 Equipamento Escolar Didático 170,00
3409-117 Livros e Públtcações Técnicas 250,00
4102-118 Terrenos 50'0,00 ),
5704-119 A Fund. Universitária do Planalto

. .

Norte - FUNPLOC 5.500,00

Fomento Agropecuário
1210-123 Material de D@fesa Sanitária
.1302-124 Conservação e Adaptação de
<'

Imóveis
.

1310'-125 Passagens. e Bagagens
1313-126 Serviços Agropecuários
1412-127 Despesas de pronto pagamento
3419-129 Utensílios Agropecuários

. Lei n.O 354 de 17-12-1974
Anula e Suplementá Dotações

do Orçamento vigente
VICTOR BQRGES, Prefeito Munlcipe de Ma

jor Vil'it8, Estado de Santa Catarina, faz, saber que
a Câmera Municipal decretou e, eu sanci, o a seguinte

.

L E I :
'

Art .. 1.0) _..:; Ficam anuladas â importância de
Cr$ 30�160,00 '(trinta mil cento e sessenta cruzeiros),
a.s seguintes dotações do orça ento vigente, como

segue:

500,00
20'0,00
260,00
50(},00
500,00
290,00 285,00

30.160,00

Art. 3.0) - Ficam suplementades por conta

do excesso de arrecedeção verificado no mês de

novembro, na importância de Cr$ 2.651,22 (dois mil,
seiscentos e cinqüenta e um cruzeiros e vinte e

.dois centavos), as seguintes dotações do orçamento
vigente:

.

Estradas de, Rodagem
130�-143 Conservação e reparos'de

máquinas e viaturas
1208-137 Combustíveis e lubríficantes

Total

200,00
Câmara Municip Cr$

1109�002 Diárias ,

ri' 200,00
1118- 004 Represeutaçâ 200,00
1309�007 Comunicaç-, s 200,00
1404· 008 Assinatur fe Publicações 300,00
1409· 009 Divulga, o de Atos OficiaÍII 240,00
14!2-010 Despes a de pronto pagamento 300,00
143'4·011 Rsce rÕ@!l e Hospedagens 160,00
1440'-012 Out,�s Encargos Diversos (Filmes,

,\

Fo os etc.� 600',00
2803-014

v

tros Encargos Previdenciários 800,00

3409-�15iV,ros
e Publicações Técnicas 100,00

3415-0 Mobiliário em Geral 1(lO,oo '.

abinete do Pref�ifo
1207-022 Café e Açúcar
1212-024 Emplacamento. de Veículos

500,00
200,00
200,00
200',00
800,00

1.351,22
300,00

2.651,22

Art. 4.°) - Esta Lei entrará em vigor Da data
de SU8 publicação, revogadas as disposições em

contrário.

Prefeitura Municipal de Major Vieira, 17/12/74

a) Victor Borges - Prefeito Municipal

Estradas de Rodagem
1109-132 Díárras
1130-136 Outras Retribuições ou

Gratificações
1212-1:'18 Emplacamento de Veiculas
1216-139 Ferramentas

.

1307-144 Fretes e Carretos
1412-145 Despesas de pronto pagamento

�

14�7-146 Seguros em Geral
3111-153 Prosseguimento de Obras

200,00

370,00
200,00
150,00
700,00
460,00
50,00

700,00 r:

-

Regiatrada e publicada a presente Lei na Secretariá
Municipal na mesma data".

e) Jair Dlrschnabel - Secretário
200,00
100,00

®®s®®®®®®®®®®®®®s®®®®s®®®®®®®®®®®®®®®s®e®®®®®®®®®®
® '®

I No Departamento de Veículos Usados ;
I de Miguel Procopiak Comércio de i
I Veículos Ltda., você encoo I
I para pronta éntr I
: Ma"rca Ano �

I Caminl)ão Cl)evrol '1 1971 I
I Pick-up Cl)evro i c-to 1972 I
• •

I' Pick';'up C{)ev olet C-15 1971 �
8 ®
� Corcel co 1972 I
® ®

'� Kombi 1966 I
s �

I: Opal 1972 �
® 8

� Op luxo, 1969 �® ®

I Miei L PROCOPIAK COM. DE VEíCULOS lTQA. !
® ®(ii Rua Major Vieira, 289 @)
:I 'e .

h
li)

a n o 1nas -:- Santa Catarina �.
e®®®�®®®�®@)®.�®®®�®®®®®®®®s®�®®®®®®®�••®e®®®®1

Material escolar
grande variedade
você encontra na

IMPRESSORA OURO VERDEEm apenas 10 segundo FOTOCÓ.
PIAS, de qual documento, jornais ou

livros, no RTÓRIO O O REGISTRO
C-I V I de NE:REIDA C. CORTE, no edifício

do FORUM desta cidade.

Toca- Fitas

para automóveis

Eletrodomésticos T�klrskl
I.

•••••••••••••111·
�e SUl cidade pagando I
IMPOSTOS I

I

.1II••II•••n••••••
II

I Participe do ereseimé to

I e�' dia

I Prefeitura Mu �fici I de Canoinhas
....��.�m.m�mR��...BB�m
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CORREIO DO NORTE 18.01.1975

Setor Munici�al
Relató,rio

Exmo. Sr.
Alfredo de Oliveira Gsrcíado
DD. Prefeito Municipal de
Canoinhas - Santa Catarioa.

Relatório das atividades-- da Alimentação Escolar no Mu
nícípío de Canoinhas no corrente' ano.

O Município de Canoinhas recebeu neste exercício da
Campanha Nacional de Alimentação Escolar os seguintes alimentos:

CRS.

\75o,o00
kg de scucar 1.065,00

74,193 kg de caldo de galinha 1.801,83
25,000 kg de caldo de carne' 178,75
205,000 kg de chocolate' 787,20

2_�9,OOO kg de canjica 2.195,H)
94,840 kg de C.S.B. 707,62

1.2 5;000 kg de' Farinha' Láctea 4.675,45
'?�O,OOO kg de Farinha de trigo 1.110,00

2.71Q,72Ü kg de Leite em pó 18.521.82

1.54�OOO
kg de Massa para sopa

-

3.080,00
187500 kg de Mistura de Mingau 611,25
180, 00 kg de Mistura de Bebida 707;40
9,01)0 kg de Sopa de Feijão 37,62

272,9QO kg de Óleo Primor. 948,55/'
11,70.0 kg de Óleo Violeta ss.se
130,00' kg de Sal 110;50

10.854,853\ kg 36,:,596,59
\ /.

q

Participação da Comunidáde
Nos Grupos Escolar�8 e Escolas Estaduais .,' Cr$ 13.282,80
Nas Escolas Municip is I Cr$ 2.397,20

1� ----------

Total da Participação da Comunidade I Cr$ 15.680,00
, "

Participaçã dá Prefeit�'ra Municipal
j

Vencimentos da Chefe S tor Municipal AI. Escol.
Aluguel de S91a,s .p/ o S�or RegJpn�1 \Gavaliadt»
Aluguel do depósito de gê�eros lavahado)
Transporte de gêneros (ava�iado) l

Total da participação da pr\f�it�ra Municipal

o-s 8.024,00
Cr$ 2.400,00
Cr$ 2.400,00
Cr$ 3.350,00
Cr$ 16.174,00

4.945
160

1.263

A{lém das reuniões pedagógicas os professores, rece�em
junto

i
a Setor Municipal de' A.lime.

atação �scoI8r, todas as orren

tacões cessárias para o bom desenvolvlmente do .prograrna �e
Educaç- Alimentar e Alimentação EHcolar, como também as dí

ficulda es encontratadas pelos mesmos, são sanadas da melhor ma

neira. possivel dentro do alcance e possibilidade de cada um em

sua Escola.

As sugestões e orientações para o programa distribuídos

pelo Setor Municipal de Alimentação Escolar, as Escolas foram 8S

seguintes:
Incentivo à hortas escolares e pequenos pomares.

Dentro da porte de Educação Aliment!r, i{lfor�ações ��bre a im

portância das hortaliças e frutas na alu�ent�çao, clessíftcacão das

mesmas; funções, fontes e efeitos das vítamínas eneontradas nas

fruta. e hortaliças.
Cuidados para evitar a verminose.

Receitas para o preparo dos gêneros.

Sugestões de atividades e un�dades de trabalhos para as Sema

nas da Alimentação e Comunldade.

alimenta�ão Escolar
RECEITA. :FEDERAL

Restitoicão de'
Empréstimo Público

" Anual
A Receita Federal em Joinvil
Ie, comunica que serão restituí
dos:

1 • às Pessoas Física.s e

Jurídicas:

a) ADICIONAL • Decreto-Lei
n.? 62,"de 21 de novembro de
1966.

2 - às Pessoas .Jurídicas:

a� ADICIONAL RESTITUtVEL
- Lei 1474, de 26/11/51, pror
rogada pela de" n.? 2973, de

26/lI/S6;
b� EMPRÉSTIMO PÚBLICO
DE EMERG:E:NCIA - LEI 4069
de 11/06/62;
c) EMPRÉSTIMO COMPULSO

. RIO ii Lei 4242, de 17-07-63.

Os intl>ressad08 deverão pro
curar o Orgão da R:eceita Fe
deral de sua jurisdição, para
receberem Instruções e formu
lários.

O .

prazo para apresentação
de documento e formulários
preenchido é até 9 de abril de
1975.

Foi publicado .em data de 01/6/74, no Jornal A Gazeta
de Canoinhas, um artigo sobre a distribuição de merenda esco

lar em Canoinhas, salientando a valiosa colaboração que a Pre
feitura Municipal de Canoinhas tem dado em favór da classe es

tudantil de nosso Município.

Atendendo convocação, participei de uma reunião de estu
dos na

coor�doria
Regional da Campenha Nacional de Alimen

tação Escolar e Florianópolis no período de 19 a 26 de agosto.

Durante a '

�ana
da Saúde, na exposição organizada pe

la Comissão Municipe de Saúde, foi apresentado alguns demons
trativos referentes ao abalho desenvolvido pela Alimentação
Escolar em Canoínhas.

Quero salientar aqui, apoio. ue o Setor Municipal de
Alimentação Escolar tem recebi d /. Coordenadorias Locais de
Ed'uceção 08 e 09, como também'\ l atenção que o Sr. Diretor Mu
nicipal de Educação e Cultura d

.

o strou em relação ao progra
ma desenvolvido pela Aliment� o ESCQ�.

'

Também. direção, ( Jornal A, �t�1 de Csnolnhas,
muito tem colaborado coD)#o Setor Municipal ae�limentação Es
colar, divulgando atrsvés, Íie suas páginas 8S mensagens ou arti
gos apresentados pelo ,esmo.

As comuaidadés de nosso Município,'conforme 8' possibi
lidades de. cada umajt' têm prestado a sua colaboração através de
doaçõel de gêneros auxiliares no preparo da merende escolar.

./
I

Sem mais para o momento, coloco-me a sua inteira dis
posição para quaisquer esclarecimentos referentes .eo assunto e

aproveito o ensejo para agradecer V.Exa., a atenção' que vem

dispensando não medindo esforços, para que o trabalho em pról
da Alimentação Escolar eiÍl nosso' Município possa alcançar os

seus objetivos.

Canoinhas, 17 de dezembro de 1974.

Atenciosamente

Iara Therezlnha C. Schumacher
Chefe' do Setor Municipal de Alimentação Escolar

«Organizac-..-----,� .

Matecap L da.»
Propulsionada por vigorosa vonta e de bem atender
e volumosa bagagem de experiê cia de seus compo
nentes, a Organização Matec p Ltda., estabelecida
'à Rua Felipe Schmidt, 387, no Prédio Clemente
Pieczarka, ao lado do Doc Mundo, baseada nos

princípios de honestidade dedicação ao trabalho,
está atendendo os interes do povo Canoinhense
na matéria que segue:

.

Advocacia: Planejame tos - Direito Trabalhista
Inv.entári -" Questões • . Desquites -

Contrato - Cobranças - etc;

Contabilidade: A�4tura de firmas - Escrituração
T (b�tos - Análise de balanços;

Imobiliária:' Ve as e locações de casas, lotes ur

ba os e terrenos rurais, apartamentos, etc;
Desenho e T Loteamentos, medições de

terrenos urbanos e rurais,
Projetos de construções,
croquizes, mapas e cópias;

Preenchimento de g&ias diversas, ta-
xa rodoviária única, declaração de
rendimentos, encaminhamento de pa
péis para Carteira de Motorista e

Identidade, escrituras e registro de
armas e aposentadorias;

'Seguros em geral
Classificáção ; de pessoal para empresas

R egistro Oi V il

ED1AI'S
ANTONIO lLSON WIESE,

Oficial do Regi tro Civil de Três
Baeras, Comar a de Canoioh81,
Estado de Sao Catarina

Fez saber qu pretendem casar:

ZENILDO AMPOS e

DALIRIA ONSONI.

Ele, natueal deite Estado, nas

cido em Trêl flarras, no dia 1:;
de fevereiro e 1948, operário,
solteiro, dom i iliado e reaidente
em Três Ba ..r s, filho de José de
Campos e Ma ia ROia de Souza,
(falecidos).

Ela, nato:al deste Estado, Das·

cida em Silo oão da Barra. Mil
nicípio de Ma ra, no dia 29 de
dezembro de 1952, doméstica.
solteira, domi iliada e residente
em Três B9r as, filha de Jopé
Ronaoni e Do, aria Ronaoni,

•
. I

SILVIO MIfISTER e VILMA

TERESINIfA KANZLER.

Ele, natura� deste Estado, nas-

cido em Cano�nha8, no dia 02 de
janeiro de 19p3, escriturário, sol.'
teiro, domiciliado e residente em
Três Barras. lfilho de Waldemiro .

Meistell e D�lores Koch Meister.

Ela, naturak deste Estado. nas·

cida em Santa C�cília, DO dia 13
de dezembro de 1948, doméstica,
solteira, do�iciliBda e residente
em Três Barras, filha de Conrado
KaDzler e Alife dOEI Santos Kanzler.

Apresentaram os dElcnmentos
exigidos peloj eódigo Civil, artigo
180. Se algu,'m tiver conhecimen
to de existir algum impedimento
legal,

.aculle.o�ara
fios de direito.

Três Blllrra , 08/janeiro/1975.
ANTONIO ILSON WIESE

·Oficial d Registro Civil

Impressos em geral
(em uma ou mais cores)

Serviço rápido e perfeito

IMPRESSORA
OURO VERDE
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Notícias de

Esereve.: E.méraldiuo II. Almeida

.

BESC Inaugurou sua agência
Desde o dia 14 do corrente o Banco do Estado de Santa Catarina - BESC
se encontra de portas abertas, em Papanduva, para atender seus clientes:
A inauguração foi muito concorrida, com presença de altas autoridades
civis, militares e eclesiásticas. Por motivo de fôrça maior o Exmo. Gover:
nador Colombo Machado Salles, não esteve presente ao ato o mesmo
acontecendo com o Dr. Lauro Luiz Línhares - Presidente do BESC.
Notamos a presença do Comandante do Batalhão da Polícia Militar de
Canoinhas, Bel. Hélio Nolli - Delegado Regional de Polícia de Mafra, Tte,
Nelson Silva - Delegado de Polícia, Deputado Benedito Therézio de Car
valho Netto, Deputado Moacir Bertolí, Prefeito de Monte Castelo - Lidio
Seccon, Prefeitos de Major Vieira, Itaiópolis e Três Barras. Finalmente,
uma esperança alimentada há 20 anos dia 14 .se concretizou. Os agradeci.mentos são p.arn: todo�, que de uma maneira ou outra lutaram pelo mesmo
ideal, que hoje e realidade: uma casa bancária em Papanduva.

Hoje, Inicio da grande festa
Logo mais à tarde terá início os festejos alusivos ao Padroeiro São Se
bastião, que deverá prolongar- se até 2.& feira. São 3 dias de festividades
começando com uma suculenta costelada, acompanhada de ótima batida'
aperitivos, etc., hoje à tarde. e à noite grande maratona dançante. Sã�
convidados o povo em geral para participarem dos festejos.

EÍelções dias 13M07, 17MOS e 21-09M75
O Presidente da República sancionou Lei que altera o calendário das elei
ções para a renovação dos Diretórios Polítísos. No Diário Oficial da· União
do dia 20[12/74, na 1.· página,.coDsta o seguinte: «O Presidente da Republica. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a se
guinte LAei:. Art. 1.° --: O art. 28 da Lei n. 5.682, de 21 de julho de 1971
(Lei Orgãníca dos Partídos Políticos), passa a ter a seguinte redação: Art.
28 - As Convenções Municipais, Regionais e Nacionais, para eleição de
seus Diretórios, realízar-se-ão, respectivamente, no�. domingo de julhoS. domingo de agosto e no 3. domingo de setembro de 1975,;.

'

Ajuste de Dúpcla�
Desde o dia 25 p.p. passaram a usar aliança na mão direita a srta. eLA IR
TERHZINHA, filha do casal Eugênio (Alzira) Sidorak, do alto comércio lo
cal, e o jovem ROGÉRIO, filho do casal Germano (Arnalda) Selbamann
residentes na famosa praia de Camboriú.

'

Aos nubentes e familiares, os cumprimentos da coluna.

Passarela da Sociedade
Dia 20 do corrente, consagrado ao padroeiro São Sebastião, também é dia
de festa para o sr. Severíano Sebastião de Almeida, que estará comple-tando mais um feliz ániversário. .

� Quem completa mais um ano dia 25, é a sra. Lurdes C. Vieira, esposado sr. Orlando Vieira, MO. gerente da CELESO local.

* Dia 28, datai importante para a família Malakovski, poís estará feste
jando idade nova o sr. Victor, cidadão simples e de raras virtudes.

* Também festejando troca de idade dia 29, a sra. Marta Kovalskl, es
posa do professor Carlos Kovalski, de Arroio Fundo.

A coluna felicita os aniversariantes, desejando muitas felicidades.
UM PQR SEMANA: Silêncio - gritando não serã compreendido, há silêncios

que falam mais alto. O silêncio é, depois da palavra,
o segundo poder do mundo. (Lacordaire)

•

Cooperativã
de

Agro-Pecuária
Ltda.Canoinhas

Edital de

ASSEMBLÉIA GERAL

De '8côrdo com os EstatutJs Sociais, fie convocados
os senhores associados da Cooperativa Agropec ria de Canoínhas
Ltda., em pleno gozo de seus direitos sociais, ara a Assembléia
Geral Ordinária, 6 ser realizada no dia

1� março de 1975 na

�de ."oeiel síte a rua Paulo Ritzm�nn .n.o 2(1, nesta _cidade de
,-,anolnhas (Se), às 7 horas em Pr,meu ,Convocaçao com o

minimo dê _2/3 de seua associados, às horas em Segunda
Convocaçao com o mínimo d, metad e mais um de seus essocta
dos, as 9 horas em Terceira Convo ação com a presença de
no mínimo 10 associados, no qual avendo número legal será
discutido a seguinte:

,

1) Apresentação, discuss o e julgamento do Balanço GereI
e demais documentos do exer cio de 1974.

Parecer do Conselho iscai e o Relatório da Diretoria.
2) Destinação de 80 as E! perdas verificado no exercício

de 1974.
3) Conselho de A ministração e Delegado.
4) Outros assunt s de interesse da Cooperativa.
OBS. O regístr de chapas, para concorrerem as eleições

a cargo de Conselho íscal deverão ser feitas com 30 dias após
a publicação do Edit de Convocação.

.

Para efeito e calculo de quorum para instalação da As-
sembléia esta Coo erativa tem 495 associàdos. 2

.
Canoinhas, 09 de janeiro de 1975

,Foto C ó DJ-a s. �

Novo e moderno �/Japonês Hashua 230
-f preçg_poi Fotocópia Cr$ 1,00
Rua Paula Pereira, 375 (ao lado Loteria Esportiva) .. ()anoinblls

NOTAS ESPARSAS
Alô., alô ... Três Barras. A par

tir do próximo número estare
mos apreaantandu em caráter
permanente, a coluna desse
Municipio, sob o titulo: ANTO
NIO WILSON FOCALIZANDO
TREs BARRAS.

X X X
O sr. Herbert Ritzmann apre

sentou ao Prefeito Municipal
seu projeto industrial para 8

construção de assoalho flutuan
te, empregando a nossa própria
matéria prima e mão de obra
altamente especializada, em nú
mero de 40.

X X X
O sr, Altavir Zaniolo encon

tra�se em, Genebra, participan
do de um Congresso Florestal.

X X X
O advogado dr. Orty de Ma

galhães Machado levou uma

sugestão ao sr, Prefeito Muni
cípal, sr. Alfredo de Oliveira
Garcindo . à denominação de
pássaros de nossa região nas

alêias da Praça Lauro Müller.
O único pássaro que não terá
vez será o pardal, considerado
extranja e que aqui apareceu
afugentando O nosso tíco-tíco,
As aléias passeios, da Praça Dr.
Osvaldo de Oliveira, terão a

denomínsção de flores.
X X X

Procedente de Niterói, passando
8� férias em nOSS8 região, Frei
Aurélio Stulzer,

X X X
Muitos calouros canoínhenses

por ai, ccm C8 nossos cumpri
mentos e também aos seus fa
miliares, c�ja relação estamos
anotando para futura publicação.

X X X
Inaugurada, 3.a feira última,

dia 14, a agê'bcia do BESC na

vizinha cidade de Papanduva.
Mais um avanço, sem dúvida
no progresso e atual desenvol
vimento daquele munícípío.

X X X
O sr. Wilmar FaIIgatter trsne

feriu-se de Curitiba, onde resi
diu por mais de cinco anos e

pASSOU 8 gerenciar a Impressora
Ouro Verde, substituindo seu

pai, sr. Leopoldo Fallgatter.
X X X

O engenheiro dr. Antonio
Carlos Werner, ex-residente em

Rio do Sul, Professor Univer
sitário, lembrado para a Secre
taria dos Transportes do futuro
Governador Konder Reis.

X X X
Vem ai, dia primeiro de fe

vereiro próximo, 8 Festa do
Tiro ao Alvo, com o conhecido
Torneio de Tiro-Rei e tradi
cional baile na S30;

TABEtIOIATO PAULA S. CARVALHO

EDITAL
Acham-se e cartório, à Rua Vi

daI Ramos, ed fício do Forum, para
serem protest dos os seguintes tí
tulos:
DP n," 2.111 9 - vencida em liata

de 23.12.74 - valor de Cr$ 182,30
- (cento e oite ta e dois cruzeiros e
trinta centav s), emitida por Steín
Comercial S/ ., c/ JOARESTAURO
PLlNIO PINH IRO.

DP n. 23�5/ r '4 - vencida em data
de 31.12.74 - fvalor Cr$ 239,00 (du
zentos e tri ta cruzeiros), emitida
por Basilio hmenhuk & Gia. Ltda.,
cl WILSON ,AAS.
NP n. 8918 �6 - vencida em data

de 21.12.74 -

I
alor Cr$ 615,00 (seis

centos e qui � e cruzeiros), emitida
por Financia ora Volkswagen S.A.,
c/ ANTONIO ARY WALTER FER
REiRA.

I .

Per não te sido possível encon
trar os refe�olJ responsáveis, pelo
presente, os ntimo para no prazo
de três (3) as úteis a contar da
publicação dêste jornal «Correio do
Norte», vire pagar ou dar as ra
zões porque não o fazem, e, ao
mesmo temp , no caso de não ser
atendida est intImação os notifico
do competen e protesto,
Oanoínhas, 15[ianeiro/75.
Tabeliona Paula S. Carvalho..

PAULAS.CARVALHO
Oficial de Protestos

I

Ano XXVIII Caooiobàs (SeD. 18 de janeiro de 1975 - N.o J 305

«Telescópio »

P. Frank I Nos Bastidores do Esporte
Futebol: vai em' frente nosso Torneio de Verão, atraindo o pú

blico canoinhense todos os domingos ao nosso Estádio.

.
No último dia 12, registramos duas partidas de real interesse,

quando defrontaram-se as equipes do AREP x G. E. Olsen e do São Luiz
x 3 Estrêlas.

No .1" jogo o G. E. Olsen derrotou o AREP pela contagem de 2
a O, com gols de Preguiça e BranqueIa, em partida bas!ante concorrida,
principalmente até a metade do jogo. quando ainda podia-se prever um

empate, Entretanto, após a marcação de cada um dos gols, o G. E. Olsen
agigantava-se .ante o adversário, procurando cansá-lo com um jogo de
passes e controle de bola. Arbitro da partida: Henrique Schaícoskí, com
boa atuação, auxiliado por Francisco Lessak e Rodolfo Becker.

Na 2.. partida, os aguerridos do 3 Estrelas despontaram como
favoritos, apresentando um bom conjunto e domínio de bola. O São Luiz
por sua vez, perdeu 3 oportunidades de gol com o que teria registrado
empate, [á que o 3 Estrelas venceu por 3 tentos a O, com gols marcados
por Agostinho, no primeiro tempo e Osmar (2). no segundo tempo.

Atuação regular do árbitro Henrique, que usou bastante do apito
e que ao invés de advertências Verbais, preferia fazer uso dos cartões
amarelos. Auxiliares: Rodolfo e Francisco.

Mesa dos jogos dirigida por Benda e Bubi, com supervisão de
campo de Pedro Ferreira.

A rendá atingiu aproximadamente Cr$ 700,80.
Também foram registradas duas expulsões: TremI do São Luiz e

Nenão do 3 Estrelas, que assim não poderão participar dos próximos jogos.

Para amanhã, ainda, pelo Torneio de Verão, teremos em Três
Barras: S. A. Fuck x C. A. Meu Pontinho, com arbitragem de Idel auxi
liado por Alceu e Francisco; e A.A.B.B. x Benfica, devendo atuar no apito
Henrique, auxiliado por Alceu e Francisco.

Em Oanolnhas, no Oitão, tendo como juiz Mario Müller e axilia
res José Sabino e Rodolfo Becker, deverão se defrontar Bela Vista e
C. A. Industrial (Zugman), .que farão a preliminar do amistoso entre
SANTA CRUZ e IGUAÇU de Porto União.

FrigorífiCO Canoinbas 8.1.
FRICASA- -

C.G.C.M.F. 83.188 110/0001 ..56

, ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Convocação

São convidados os Senhores Acionistas do FRIGORIFICO
CANOINHAS S/A. cFRICASAlt,· a se reunirem em Assembléia
Geral Ordinária, em sua Sede Social sita à Avenida Senador Ivo
de Aquino, 1330 na Cidade de Canoínhas-S'C, à realizar-se: Em
primeira convocação às 9,00 (nove) horas do dia 22 de fevereiro
próximo, ou em segunda convocação às 14.00 (quatorze) horas
do �esmo dia, caso não haja quorum suficiente ·f,m primeira ou

segunda convocação a mesma será realizada às 16,00 (dezesseís)
horas do mesmo dia e local, com qualquer número de Acionistas
presentes, afim de deliberarem sobre 8 sr.guinte ORDEM DO DIA:

a) - Discussão e aprovação do Belatôrío da Diretoria,
Balanço Geral, demonstrativo da conta de resultado, bem como
parecer do Conselho Fiscal, relativo ao exercício encerrado em
31 de outubro de 1974.

b� Eleição da Díretorla, do Conselho Fiscal, e fixa-
ção de BeUS honorários.

c) -. Outros assuntos de interesses sociais.

AVISO: - Avisamos que se acha à disposição dos
_
senhores

aclonístea os documentos a que se refere o Artigo 99
do Decreto-Lei, n.o 2627 de 26/09/1940.

CANOINHAS-SC, 14 de janeiro de 1975. 3

FRIGORIFICO CANOINHAS S/A. - F R I C A S A

ROMANO MASSIONAN ....;... 'Diretor Presidente

Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme
-

Cirurgiã Dentista
c I C 00S589l59/DEP

Clínica dentárís de senhoras e cri�ç88.
. Esp_��i.aU�ação em Odontopedíatría.Hora marcada ' __

-'�. ,

_P�LaID'O Müller, 494 - Fone, 369

Semeadeiras. com. Adubadeira
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