
o trânsito em foco
GLAUCO JOÃO BUENO

_ quem acompanha 08 noticiosos do rádio e da televí-
sao, fa?11mente percebe que.os temas mais explorados são
a polítíca, a guerra e os acrdeutes de trânsito.

.

Seguem-se, evidentemen�e, 'os problemas advindos de
taís eveI1:tos. Sobre qu�lquer um deles, poder-se-ia escrever

al,go� pOIS -todoe suscitam 'realmente, uma série de contro
versias.

E, como a .nossa politica está vivendo um clima. de

cal�� e expectativa, com as principais lideranças a se
defínír e,. co�o graç;_as .à Deus não temos guerra felizmente,
abordareí hoje o trãnsíto de nossa cidade.

Efetivamente,. este é um problema que está a mere
cer de nossas autoridadas, u.ma análise mais acurada, pois
envolve a segurança e a vída- de toda uma coletividade.
,

.

As no�sas r';1a8, que já de per si apresentam um alto
índíce de peeículosídads, pelos buracos que apresentam não
possuem sinalização alguma. ,

'

'

.

Uma �idade que progride, que luta para alargar seus

horIzontes! nao. pode apresentar as aberrações que estamos
a presenciar diariamente, no setor do trânsito.

.

E inadmissível que camínhões carregados de pesadís-
simas cargas" trafeguem pelas ruas centrais de nossa cidade
pondo em risco a vida de pedestres, poluindo os escritórios �
repartições com um ruído insuportável e pondo em evidên
cia a 'desorganização imperante.

É tempo de a comissão de trânsito (existe mesmo?)
tomar sérias provídências. - Que venha à público e dê a sa

tisfação que o mesmo está a merecer, já de há muito tempo.

Que tal, através de um planejamento adequado, criar
se uma 'via de escoamento ao trânsito pesado?

Aos motoristas, não se pode atríbuír culpa alguma,
pois quando entram na periferia urbana, não encontram pla-
�as de sinalização alguma. .

Na semana que passou, um colega abordou com mui
ta propriedade em outro jornal, o problema dos profissionais
de táxi.

Disse-o bem: não são todos que o fazem.

Mas, alguns estão exorbitando no preço das corridas.'

Apenas, à guiza de complementação, que tal proceder-se
periodicamente, uma aferição no enfoque da luz baixa (?) dos
veículos dos referidos profissionais? - O que a luz baixa dos

mesmos está aeímado normal, não está escrito. (sempre res-

salvando, nem todos.)
,

Guardas de trânsito educados e eficientes nós os temos.
"

Estamos aqui, para apontar as even.tuais e possivei.6
falhas mas também para enaltecer de. público, os atos e efeí

tos d�correntes da 'administração munícípal,

BESC Fará reciclagem
para gerentes

Fpolis. - o Banco do Estado de
CSa�ta �at�in!l

realizará, nos dias 13 e 14 de fevereIro, �o en ro e rei

namento da Acaresc (Cetre), em ItacorobI, um curs? �e re

ciclagem para os 64 .gerentes de sua rede de age�CIas.
SegundO' fonte do Besc, o curso, que será. d�senvol

vido sob regime de horário integral, terá, :por obJet�v� efe
/

d b e as atividades do crédito espeCIalIzado.
tuar estu os so r

d b desempenho
Visará ainda levar aos servidores o. anco o

.

obtido em 1975 e planejar as dIretrIzes da carteira para

o corrente exercício.

,lugar no' B'rasil para

Indústria 'Schadeck
Segun,do
Comércio

Mafra-Se, na

agrícolas
Na Convenção Nacional

dos Revendedores Massey
Ferguson, realizada em Bra
sília-Distrito Federal, nos dias
1'5 e 16 de janeiro de 1976,
a Firma Comércio e Indús
tria Schadeck Ltda .• de Ma

fra-SC, colocou-se em 2.0

lugar no Brasil, na venda :

Relação/lmplementos/Trato
res Agrícolas, da [á consa

grada marca MAS S EY -

FERGUSON.

CARDINHAS·SC, 31·01-76

Rúmero 1355

ANO XXIX

a firma
de

De acordo com o estabe
lecido no Plano de Vendas:

Relação/Implernentos /Trato
res da Massey-Ferguson do
Brasil S. A., a Firma Co
mércio e Indústria Schadeek

Ltda.,
venda .lm'plementos/Tratores
Massey-ferguson

Ltda., recebeu através do
sr. Osní Sehadeck, Diretor
Comercial da Empresa, com

exercício na Revenda de

Mafra, o prêmio constante

'de duas passagens, aéreas
de ida e volta a Manaus
com pstada paga naquela
capital e mais a importância
de Cr$ 4 000,00, que lhe foi

entregue pelo Dr. J. A. En

gelbrecht, Diretor Presidente
da Massey-Ferguson do Bra
sil S� A.

do Schadeck, diretor-gerente
da Matriz, situada na cidade
de' Papanduva - S C; Osní

Schadeck, diretor-comercial,
respondendo também pela
direção da filial de Mafra;
Olimpio Raulino Schadeck,
diretor - administrativo, res

pondendo ainda pela direção
da revenda Massey-Ferguson
de Canoínhas-SC; Antonio
Silvio Schadeck, diretor da

/ filial de Almirante Tamãn-

daré-Pr; mais os SOCIOS:

Luiz Schadeck, com funções
nas Indústrias da Firma e

Neyde Damáso da Silveira,
responsável pela Seção A

grícola da Empresa.

Integram o quadro de só
cios da Empresa Comércio
e Indústria Schadeck Ltda.,
os senhores: Jacob Schadeck,
sócio-fundador; João Florín-

a

de
legislação para
tributos estaduais

Modificada

Fpolís. - De acordo com exposi
ção de motivos do secretário Ivan
Orestes Bonato. o governador Kon
der Reis assinou decreto introduzindo
modificações na Legislação Tributá
ria no que se refere ao recolhimento
de tributos estaduais.

.

do Procape que, .de acordo com a

lei. é fixado em 10% do 10M recolhido.

Mas, que podem os mesmos fazer, se tantas coisas no
toriamente conflitantes com as Leis de trânsito, são aqui
permitidas? lhi tE, dentro do contexto de uma cidade em franca evo- reco

.

lm.en '"
lução, por vezes se nos apresenta, num paisagismo tipicamen-
te burguês, 'um quadro que chega a ser ilariante.

-

São animais (bovinos principalmente) que transitam

tranquilamente pelas ruas centrais de nossa doce Oanoínhas.
É o fim da picada.
Gente, quem quizer criar seja lá o animal que for,

deve cercá-lo.,
Conforme o referido decreto, os

contribuintes sujeitos ao regime de

Este, já não é um problema da chamada comissão, de apuração quinzenal e os enquadra-

trânsito, frize-se.
dos no regime de estimativa fiscal,

.

". l'
-

d P Ieít passarão a efetuar os recolhimentos
Com a palavra, a nsca izaçao a re er ura.

. através do Documento de Arrecada-

Finalizando: Quando você encontrar algum motorista ção Estadual (DAEI, que substituirá

dirigindo de uma forma estranha, em zigue-zague não vá pre-, :�u�f���t:ee:����os UIl! e quatro,

cipitar-se em um julgamento prematuro.

Pode ser que ele não esteja embriagado e sim, ten

tando SALVAR-.:-E dos buracos (eu dísse' burac.os� - .não sei

como classificá-los) que assolam as nossas prmeipars ruas.

Cumpre-me à propósito, registrar um vot? de I�uvor.
Quando concluia esta modesta mas bem In�e�ClOnad!1

redação, constatei que a rua Getúlio Vargas. (próxíma à Ií

nha férrea) está sendo reparada.
Parabéns Dr. Hélio, é isso dai.

Os Documentos de ArrAadaçlio
Estadual para pagamento Qn'[mposto
quinzenal e imposto estimado, serão
entregues pelas exatorias estaduais,
pré-impressos por computador e

sem quaisquer ônus para o contri
buinte.
Os contribuintes sujeitos ao paga

mento quinzenal ou de estimativa
fiscal que por qualquer motivo não
tenham recebido o DAE até a data
do vencimento do imposto, deverão
dírtgtr-se à exatoría do seu domicflio
tributário. que fará a entrega do
documento avulso, para preenchi
mento e consequente recolhimento
de multas de mora. Ao mesmo tem

po, deverá preencher o campo da
inscrição com o novo número da
ficha de Inscrição Cadastral, que
será entregue junto com os DAEs.

,

O parágrafo H do Artigo 6.° obriga
o contribuinte a apresentar o Docu
mento de Arrecadação Estadual na '

rede bancária ou exatoría, qutnze
nalmente, mesmo que não exista
valor a recolher, hipótese que será
registrado 'três zeros.

'

Com referência aos demais reco
lhimentos previstos na Legislação
Tributária, continuarão na mesma

sistemática atual, ficàndo consequen
temente, em pleno uso as guías de
modelos dois, três, cinco, seis e sete.

As modificaçõelf introduzidas na

Legislação Tributária ensejarão ao

contribuinte o recebimento de carnês

de pagamento de imposto relativo
a seis meses de operação.
Vale ressaltar que o decreto

assinado por Konder Reis e já
encaminhado para publicação no

Díárío Oficial do Estado. produzirá
efeitos a partir dos recolhimentos a

serem efetuados. na primeira quin
zena do próximo.mês de fevereiro.

, Para que seja perfeitamente iden
tificável o citado Decreto, o Secre
tário da Fazenda, através da'Coor
denação do Tesouro do Estado,
determinou aos inspetores de exato
rias das 15 Regiões Fiscais para
realizarem reuniões com exatores,
funcionários da rede bancária e

contabilistas, com o objetivo de for
necer instruções e esclarecimentos.

Uma das boas tradições de nossa cidade, ainda

mantida, é, sem dúvida, a Festa do Tiro-Rei, realizada
todos cs anos no mês de janeiro. ' • '

As solenidades de hoje, conforme convites expe
didos, ínícíar-se-ão pelas 14 horas, com a marcha de seus

participantes, em busca do atual rei e rainha. seguida de
novas competições de tiro para escolha do novo rei.

Após o grandioso baile de coroação, na SBO, a ser

abrilhantado pela conhecida Banda Weis de Rio Negrinho.
Um dos grandes batalhadores e incehtivadores da

aludida festa é ainda o �Vereador sr. Guilherme Prust,
destacado empresário no bairro Campo. da Agua Verde.

Festa do Tiro-Rei

O citado decreto, ressalta que .os

contribuintes que desejarem tazer a
opção para o 'Programa Especial de
Apoio à Capitalização de Empresas
(Procape) no campo 05 do DAE, de
verão colocar o código de opção
116, não necessitando consequente
mente a colocação do valor numérico

Não percam amqn!)ã, no -campo do Sonda, em Agua Verde, ótima.

partida amistosa, entre CAlvA�IlVIiO, de São João X SONDA E. C.

A,G U A R DE�
Para o .proxirno dia 15,- no Municipal, BOIAFOGO X IPI'RA!vGA de

''Rio !veQrin!)9, com a estréia das novas contratações cuui-neoras.
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CORREIO DO NORTE

MIGUEL PROCOPI.AK' COM., DE VEico\LOS LTDA.

'Jc'ces�ioDârlo, General Motora do Brasll\ S. A.
,

Rua Major Vieira, 289 '

C a n o 1 n h as" -:- Santa Catarina

No Departamento de Veículos Usados
de 'Miguel Procopiak Comércio de
'Veículos Ltda., você encontr á

para pronta entrega:

\
'

Ano
1972
1974
1973
1974

foto
r •

C
• III

.as
•

" . ---

-

,

Novo e moderno sistema Japo'nês Hashua 230'
Rua Panla Pereira, 375 (ao Ia,do Loteria Esportiva) - CaD8inbaa

, j

/

Ma
Os

Converse com o revendedorMassey Ferguson
.
de sua região. Ele lhe indicará.o equipamento
mais adequado para sua lavoura e amelhor forma
de se obter o financiamento.

'

Além disso, lá você vai conhecer amaior
e mais completa linha de máquinas e implementos
agrícolas do Brasil. '

Aproveite o crédito que toda a rede bancária
está oferecendo.

Compre as máquinas de que você precisa para 1II_1IIllI1I•mecanização integral de sua lavoura.
'

Os revendedores Massey Ferguson estão I
ã sua disposição, com a assistência técnica de
mecânicos treinados na fábrica e completo estoque
de peças genuínas para reposição. /

/
'

Massey-Ferguson do Brasil S.A. �;,

.E
a.
'"

/

31.01.1976

Juizo de Direito da Comarca de Ce,nolnhas - Santa Catarina

'Edital de Citação com o prazo de 30 dias
o Dr. NICANOR ALEXAN., de Tamanduá, neste munícípío rem o pedido, DO prazo de quinze

DRE RAMOS, Ju.iz Subatituto. e comarca, com a8 seguintes con- (15) dias, que correrá em Cart6rio,
f t

-
. o Norte com terras a partir da decisiio que declarar

em esercíeio óa Comarca de ron açoea: a .

da Indústrte de Made�ir�a:!s...;M���·�,s.tWcâ.dL..L�íc�ndo os

Caaoinhal, Edado de Santa S.A.; QQ Sul com _

_. . amanduá; mesmos advertidosqu�o sendo

Catarina,
'

na forma d. lei, a Leste o, a'rroio da Por- contestada a ação,presumir-se-lio
FAZ saber a INDÚSTRIA DE, teiri�� Oeste com o rio d� ';álidos os argumentos da inicial.

MADEIRAS MAFRA S.A. e a Ar,eia: Na referida ação, fOI E, 'para que chegue ao conheci-
. ,,(r'oferido despacho, no qual mento de todos, mandou o MM.

todo! .quaRtos este edital

vlre�" foi designada a data de 11. de Juiz, expedir o presente edital
ou dele conhecimento tivere"

f
.

de 1976 às 10 horas que será publicado e afixado na
com o prazo de trinta (30) ti as,

evererro

'J" forma da 'lei. Dado e, passado'

t d V(T'A ("NA pera ter lugar, neste UIZO, a
que por par e e

díê
'

d J t'f' .. 't d nesta eldade de Canoinhas, SantaREI b sil i V'I'U' '"' I au I neta e us I tcaçao, Cl a os
, ra e ra, vaI' uO ar, f" r d i s: I b C t

.

vinte dl'as do mês
residente e domicilía1

.

em Ta- i
os con In&ntes o mvv�, em e arme, aos

'.

d á t
.

i
' como OR réus ausentes. Incertos de [aneíro de mil, novecentos

man u , nesi e imunl, .

p �d e co-
e desconhecidos, cientificando-se e' setenta. e seis. Eu, ZAIDEN

marca, por n erm, Ia e leu
os Representantes da Fazenda E. SELEME, escrivão, que oprocurador, Dr. CI dio Lorenz- D' bl' d U'1i d E t d dzoní, OAB/Se 10 , foi r-quert-
.. u ICll. a nl o, (1, �fa

o e
.

o
aubscreví, 2

oa um. ação de "UCAPIAO MunicípIo, pa,ra se mam estarem,

da área de 3.1'20,000 m2 (Tr�s q,uerendo. Flca�, desta. forma,
milho- c t I' t 1'1 t

CItados os réus ausentes, Incertoses, en o e V nem me ros .

'

quadrados), situada na localidade e desconhecidos, para contesta-

Nicanor Alexandre Ramos
Juiz Substituto; em exerclcio

Vende-se
,� i }

PROJETOR MATERIAL'
Vende-se dois (2) aparelhos

de cinema de 16 mm, Um marcá
«APOLO. 2 g:ifas, outro marca

«NAUTICO., com 3 grifaa. am
bos Americanos, em bom estado
de funcionamento .

'Os interessados poderão dírí
gir-se a Pepeuduva, rua Sérgio
Glevínskt 'n,o 77, «Alfataria Pa

panduvense s, com o sr. Geraldo
'I'híesseu. 1

LÂMPADAS ,

Erl tta

.'

COlDércio
REVENDEDOR MASSEY-FERGUSON

e Indústria, «SCHADECK» Lida.

·Compre
FergusO

.ancosd
tãoajJl(lando.

/
'

Amaior emais completa,linha, máquinas e i�plementos agricolas do Brasil.
. /, -

.... .

�uà Caetano Costa, 1122 Canoin.(Jas - se- fone 178' - Caixa Postal, 26.3
11

Nest
..

Omes

de ja e'ro
.

[
,,I

a preç de

oferta:

N
f

Braste
.

I.

Warike l
Porcelanas:

aSchmidt
Real

OfNl aR
I

Rua Vidal Ba os, 906I

lone 185
Canoinbàs

Material escolar e de

escritório você encon

tra na loje da

Impressora Ouro Verde
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Terça-feÚa última, dia 27,
foi comemorada em Curitiba 9S

FORMASA - Fornecedora de Madeiras S.A. Bodas de Prata de feliz consórcio
I do empresário Henrique José'
Bastos e exma. senhora, ',ele o

famoso atacante Basttnho dos

bons tempos, do sempre, lelSl
brado Ipiranga. Cumprimentos
e também aos seus familiares..

31-01-76
N.o 1355
Ano XXIX

,

'

Empresa lodostr,ial e Comerciar rock S.I.
Avenida Ivo D'Aquino d� Fonseca, 1013

CANOINHAS, SANTA CATARINA

Ipsc. Estadual n.? 038.002,00121Q
C. G. C. (MF) n.o 83.188.219/0001-93

EDITAL DE / CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Ordinária

São convocados os' Senhores Acionistas desta
Sociedade para Assembléia Geral Ordinária a ser realiza
da, no dia 27 de fevereiro de 1976, às 15:00 horas, na

sede social à Avenida Ivo D' Aquino da Fonseca n.? 1013,
pára deliberarem sobre o seguinte:

ORDEM I DO DIA

1.0 - Discução e aprovação do, "relatório da Diretoria,
Parecer do Conselho Fiscal, Balanço, Demonstração
da Conta de Lucros e Perdas e contas referentes
ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1975;

2.0 - Eleição do Conselho Fiscal;
3.o - Assuntos diversos de interesse social.

Canoinhas, 27 de janeiro de 1976.

NICET0 OSMAR FUCK -. Diretor Comercial

Avenida Ivo D'Aquíno da Fonseca, 1013

CANOINHAS SANTA CATARINA

Inscr. Estadual n.? 038.002.00279-1

C. G:C. (MF) n.? 82.728.31�/OOOl-80
I

EDITAL DE CONvoéAÇÃO
\l, Assembléia Geral Ordinária

São convocados os {Senhores Acionistas desta

Sociedade para a Assembléia Geral Ordinãria a ser rea

lizada no dia 27/ de fevereiro de 1976, às 15 horas na

sede social à Avenida Ivo D' Aquino da Fonseca, 1013,

para deliberarem sobre o seguinte:

ORDEM DO ,DIA

1.0 :- Díscução e aprovação do relatório da Diretoria,

Parecer do Conselho Fiscal, Balanço, Demonstração
da Conta de Lucros e Perdas e contas referente ao

exercício encerrado em 31, de dezembro; de 1975;

2.0 Eleição da Nova Diretoria;

3.0 - Fixação dos honorários da

Fiscal;

Eleição do Conselho Fiscal;

Diretoria e do Conselho

4.° -

5.0 - Assuntos diversos de interesse social.

Canoinhas, 28 de janeiro de 1976.

NICETO OSMAR FUCK -, Diretor '

Dra. Zoé Walkyria Ha'tividade, Se'eme
, Cirurgiã Dentista

, ,

"

o I C 005589159/DBP
,

Clinica dentária de senhoras e crianças.

Especialização em Odontopediatrta.

Hora marcada
.

Prap Lauro Müller, 494 - Fone, 369

(

Em apenas� gUl1dos, você �ira
.
FOT_OCÓ•.

PI .:0;- qualquer documento, Jornais ou

livros, no C A R T Ó R I O ,O O R E � I S � � �
C I V I L de NEREIDA C. CORTE, no edlflclo

,

do FORUM desta cidade�

O Presidente Ernesto Geisel
esteve em nosso Estado, Lages,
em trânsito para Vacaria, Rio
Grande do Sul, afim de assistir

o Rodeio Internacional realizado

naquela cidade.

x x x

Altos diretores ,_d8� Rigesa,
americanos, estão sendo espera
dos para uma visita Da fábrica
de Três Barras,

x x x

Iniciada � construção do @difí-
cio próprio da Caixa Econômica

* 1976 _ "ANO INTERNA- * VANESSA CRISTINA
Federal e dizem, será um dos r L C I ç H N
mais modernos' e avançados de CiONA DA R AN A» PRO MA N, a menina

.nossa cidade. 'que neste ano não só o sor- sorriso, comemorou dia 30
riso sadio, o rosto corado e mais uma p,.imavera.

A COHA�_SxC xvai instalar, feliz de sua criança seja Parabens e que sua simpatia
lembrado ... mas que os' olhos' retorne Jogo a Canoinhas.

em convênio com � Prefeíture
Municipal, um Centro Social no .lacrimejantes e famintos da- * lZABEL CRISTINA SOU·

núcleo Benedtto-Th. dE' Carvalho, quéles que tem por quê chorar
- ,,' ZA acontecendo com sua

Jr. no bairro do Frigorífico. O 6 tome de. carinho, não sejam 'loi,isse na Mate-cap.
investimento passa de um milhão apenas homenage-ados" que * Retornando a Canoinhas

de cruzeiros.
estas crianças, através de por. uns dias EZIO AN-

x x x você, da sua ajuda, deixem GULSKI FILHO, trom Ma-
, A Banda da Política Militar' sorrir seus olhos, mostrem sa- fra. Volte sempre]
que virá para o 3.0 BPM aqui

dio O seu rosto faminto. * O casat AMAURI(/ENNY)
sediado,' já está formada, aguar- Levi' seu carinho e sua lSPHAIR ueraneando com

dando ordem de embarque. ajuda às crianças dos asilos suas lindas filhas na praia
]f x x

. «LAR.. DE JESUS., e «DR. d a t b
ROLANDOL. MALUCELL/..

'e uara u a.

O Deputado Wilma rDallanhol.) ,', * .Uma das mais belas
esteve em nossa cidade man- * Hoje; BEATRiZ WOCHl- compensações da vida é
tendo vários contatos com as ECHOVSK/ com seu por- nenhum homem poder ajudar
lideranças locais. te elegante, se transformará a outro sem ajudar a si mesmo••

numa linda noiva pa,a dizer ' ,I
,

o «sim» à PEDRO AUGUS-
'

. TO BORSTEL. " 4n,iYe(sariant�s da $jm�na
,

Os convidados serão recep» Dia 01 de teoereir» - a sra.
cionados no Clube Canoi- 1 d' R h 1
nhense. Felicidades ao casal.

anete, esp. ,,�r., ap ae

Boing; o jovem Nivaldo Roe-
* A person61id.de marcante der !'ilho; a menina Ináialci

da Sra. JUCI S'ELEME, de Fátima, filha do sr. Alcides
tez-se ausente dia 29 para Pires.
os amigos que to,am cum- Dia 02 - a sra. fietwig esp.
primentd-ía peli) passagem do sr. Antonio E. Kohler; os

do seu aniversário. Motivo: srs: Miltón Humenhuk, lno
curso em Florianópolis. cente Tokarski e Adelme Boi

* Passando a temporada lau]; os meninos: (Ilaucio filho
de terias em Canoinhas, do sr. Guilherme' Lohse e'

alegrando o casal Pedro (Ju- Andreas Carlos filho do sr.

lita) MerhySeleme, seus filhos Eitor C. Costenaro,
NILO (MARILENA) CAR- .

Dia 03 - as sras.: Rosi esp.
Canoinhas SIA

t
DOSO DORA com seu ti- do sr. Luiz Fernando Preitas
lhinho e GUTO (REGINA) , e .Zagata esp: do sr, Silvio

I S O SPERANDiO. Siqueira; o sr. Severo Senczuck,

* São filhos que brilham: ' Dia 04 # a -sra. Waltrida
SCBE/LA GRE/PEL apro- esp. do ,S". Antonio Vailate;

"oada em Administração em a srta. Elza Maria Soares;
Ioinoille e TITO FUCK em os jovens: NivaldfJ Roesler e

Engenharia Mecânica. Gilmar Dambroski.

* Curtindo a movimentada Dia 05 - a sra. Esmeralda

C b C RME esp. do sr, Luiz Buchmann;
am oriú, A N

a srta. ,}faria .Lücio Kohle«,BEATRiZ, NiLDA MARIA Dia 06: a 's"ra. Eva eso. do
e CLAUDIA BUDANT. f'

sr, Severo senczuk; o [ouem
* Sábado passadQ a linda Fábio Toubia -Sakr;

residência do Dr. ANTO· Aos aniversariantes votos
NiO (nORA'C/) MéRHY
SELEME vestiu-se de risos

de perenes telicidades.
e testa para receber os ami

guinhos de JULIANO GUI",
LHERME, que dia 24 come
morou seu primeiro aninho.

* SOLANGE e BARBARA
FR'EITAS aproveitando

com o tempo .bom a sua

piscina na chácara, ao menos
, com o tempo brusco apa,.e ...

.

?çam, V1U.

* Di,a 28 ANA HELENA
PROCOPIAK TA VARES

estreiou idade nova com toda
SUa elegância e ."finesse... Nos
so abro.ço de felicitações.

3

NOTAS

x x x

Frederico Kohler Filho, ICO,
foi o primeiro colocado 'no ves

tibular de Administração da
FUNPLOC. Os nossos cumpri
mentos.

A
Frigorífi 'Canoinhal SIA.,

avila aql S nhorell
Sebastião J Ribeiro.

CP. 322 2, Série 458

3

Luiz Cadol eite.
CP. 376 I, Série--'U6

João Leão » C • 500'55, Série 426

Que deve o apt'elentar-Ie
na firma no prazo de 3 (tr�.)
dial para r ularizar lua .'itu
ação, O nã corapeeeclmento
implicará n rellci.ão do Con
trato de Trabalho por abandono
de .erviço D9S te�mo. d\artigo
482 da C.,-.T.

'

.l Direção

Oração ao Divino

Espírito Santo
E.píritp Santo, Tu que me

esclareces em tudo, que ilumi.
'na todol! o. caminho. para que
eu atinja meu ideal, Tu que
me dá. o Dom Divino de
perdoar e �lqueC!er o mau que
me fazem; que em todo. OI
indantel de minha vida edÁI

comigo, quero nelte \ curto

diálogo ligradecer- te por tudo
e confirmar uma vez mail que
não, quero .eparar-me de Ti.

Por maior que .eja' a i1u.ão
material, não .erá p mínimo
da vontade que .into, de um

dia, eltar contigo e �todol OI

meu. irmãos, na glória
perpétua.
Agradeço-te ubta vez iDai••••

, (A pe.aoa deverá fazer esta
oração três dia. leguido. I'em
faze o pedido. Dentro de trê.
-dial rá alcançada a graça,

ii difícil que leja.
2 graça. rece·

V.B.

,ESPARSAS
Tereza Schadeck. O �r. Olimpio
participou, na capital federal, de

uma Convenção Nacional dos

revendedores Massey Ferguson.
x x x

,
O sr. Nacif Seleme transferiu

residência de S. Mateus do Sul
e já se encontra entre nós, afim
de atender a filial dá,'CASA
PARA TODOS, na Rua Eugênio
de Souza.

x 'x x

De volta de Brasília, o sr.

Olímpio R. Schsdeck, acompa
nhado de sua exma. esposa sra.

o sr, Celso Buch também

passou em Direito nos vestibu
lares da Faculdade de Itajaí
Cumprímentos.

'

PAPO'S

SOCIAL
,

Unem-SI: hoje, pelos laços
do matrimônio, os jovens Da
niel Karoat, filho da exma .

viú'lio sra, Ancila da Silveira
Karvat, com' a srta. Maria
Francisca Kraus, filha do
casal, Victor (Au,.ea Costa)
Krauss.-
A cerimônia será realizada

às' 17 horas na Igreja Matriz
Cristo Rei.
Aos noivos e seus familia

res, nossos parabéns.

,-----------_.---,

I
I

Cartaz Cinematográfico do (ine Jubileu
Hoje, dia 31 - à. 20,15 horas - sensacional programa d.uplo:
1.0 Filme: «Espírito Santo con'ra os 5

magníficos canalhas».
'

«A mulher que inventou o

rebolado).
Amanhã. em matiné às 14 horas:

«Espírito Santo contra os 5

magníficos canAlhas»

Amanhã, dia 1.8 em duas sessões, às 19,15 e 21,15 horas

BUD SPENCER O pambino de Trinity é

I «Flat Foot O Demolidor
Violêneia e humor no filme mais vi'brante do ano.

2.& e 3.& feira o mesmo programa.
'------ ....-1__'

2.0 Filme:
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CORREIO DO NORTE

Notícias de�" 'Papand�va
Propaganda Eleitoral terá nota
ApóS encontro do qual

participaram os Ministros
Euclldes Quant de Oliveira
e Armandó Falcão, o Minis,
tério da Justiça, anunciou
que a nota que o Governo
vai divulgar nas próximas
horas, analizará os aspectos
gerais da propaganda eleí
torai, sem entretanto, abor
dar episódios ísolados.eomo
o caso do Presidente do
MDB, Ulisses Guimarães.
Segundo o que se informa,
Falcão tomou conhecimento
do teor das gravações do Escreveu:
maioral oposicionista, feitas Esmeraldino H. Almeida
no Norte e Nordeste, tendo ,

mantidos com o Ministro das Comunicações no sen
tido de que a nota governamental a ser' dada a

respeito, seja feita em termos globais, abordando, a
propaganda eleitoral n09 meios de comunicação.
Quanto a possível punição a ser imposta às emissoras
que transmitiram os pronunciamentos de Ulisses
Guimarães, elas serão de responsabilidades do Minis
tério (las Comunicações que é o órgão encarregado
do setor. (Gazeta do Povo)

,

Dr. Ricardo P. Saporiti
Por ocasião da assinatura do Convênio realizado

no Palácio dos' Despachos, sobre a presídêncía do
Vice-Governador Marcos Henrique Buesehler, Cte.
Nicolau Fernando Malburg, Dr, Ricardo P. Saporiti e
outras autoridades, entre a Prefeitura de Papanduva
e Secretaria de Transportes e Obras, através do
Fundo Estadual de Assistência Rodoviária (FEAR),
foi no ato documentado com, o fato e a foto" a sole
nidade da qual recebo uma. Em meu nome e da
Comissão agradecemos a gentileza e atenção dispen-,
sada na Capital fJatarinense inclusive da «foto» enviada.

Presidente Arena envia ccTelex»
o Presidente do Dírt, Arena de Pepanuuva, <,

acaba de receber do Deputado Federal, Francelino
Pereira, Presidente do Diretório Nacional da Arena o

seguínte «Tl!:LEX», Presidente -do Diretório Municipal
da Arena de Papanduva-Sc: Recomendamos, Prezado
eosapenheíro máxima. divulgação através dos órgãos
,impl'ensa Vg, entidades classistas Vg Cooperativas e

todos compehheíroa esse município referente decisão "
Presidente GeIsel determinando o Ministério e Orgãos
lin.anceiros abertura em condições especiais de prazo
e Juros, financismento todos 'I'rítícultores no valor de
duzentos cruzeiros por hectare fiD!snciamentu' para
.pagamento prazo dois anos Pt. Decisão Governo
através Ministé "0 Agriéultura e Banco Central atende'
jlJsto anseio- produtores V.g, patrocinado nosso Parüdo
mediante exposição feita-senhor Presidente e repre
lenta' firme decisão am'parar cada vez'mais prodúção

especialmente triticultura com vrstas nossa autosuã
ência Pt Convem assinalar que triticultores já tiveram
determinadas as seguintes- medidas legais: 1.°/ Pror-'
rogação por um ano dos saldos reiiescentés' das,
operações amparadas pelo Proagro., (Gusteio) 2.°
Prorrogação por até 3 anos dos saldos renascentes
das operações de custeio de trigo não amparadas
pelo Proagro. 3.° Prorrogação por um ano após o

venéimento do contrato das prestações de investimen
tos d�,. quaisquer espéeíes: Atenciosas Saudações.
Ass. Deputado Francelino Pereira - Presidente Dire
tório Nacional ARINA. Deputado Nelson Marchezan
'Secr_etário Geral; )' '.

�

Festa -\d-. São Sebasti,ão
,

Conforme programação já conhecida; realizou
se dia 25 d-o corrente a tradicional festa do Padroeiro
São Sebastião. O' tempo chuvoso não arefeceu a fé e

veneração dos devotos do milagroso Oftclal São
Sebastião. Romeiros e Iorrasteíros de, todos os qua
(drantes do município se fizeram presentes e a festa
transcorreu bem animada, tudo indicando que o
'resultado será compensador. Agradecimentos da
Comissão e festeiros a todos que colaboraram na
mesma. No próximo número foroeceremos o resulta
do líquido apurado para conhecimento de todos.

Boneca viva & resultado
o concurse da «Boneca Viv�» realizado por

ocasião da festa do «Padroeiro», esteve muito movi
mentado. tendo as concorrentes 80 titulo trabalhado
com disposição e boa vontade, considerando o resul
tado obtido em dinheiro que foi de Cri 7.504,00 levan
do-se em conta que o voto era apenas de dois
cruzeiros. A classif1:ação ficou assim pela contagem

.

de, votos: 4.0 lugar, Li!ian Lewandevískí;' 3.0 lugar,
Veridlana Geraldi; 2.0 lugar, Marcia Marcon de Oliveira;
1.0 lugar, Nalú Greffin de Almeida" As candidatas
foram agraciadas com líndcs mimos pela' Comissão
da Matriz, Os progenitores das «Bonecas Vivas» agra
decem a eolaboração : de todos pela valiosa ajuda
em benefício da Igreja.

, /

Passarela da Sociedade
.

- Dia 5 do próximo mês quem estará festejando
" aninhos é a garotinha Sandra, filha do casal Olim
pio (Hülda) G. Cardoso, ele alto, funcionário da
Nod'lri de Curitiba, nosso prezado assinante. A

'mírím-guarda lá estará na data acima;
,

, Dia 6 estará aniversariando o garotão Gilson,
filho do casal Afonsl) (Ida) Paulleheí, residentes em
Curitiba. Os cUqIprimentos estarão na Unha daquela

, data para o II,Dlversariante.

Um por semana
AMOR: A ausência só mata o amor quando ele

,

já está doente' na data da partida. (C� Díane)

Estado de Santa Ca'tarina '

""Secretaria da _Educaçao
Departamento de Ensino
Divisão da Serviços' Auxiliares
Serviço de Assistênç,ia Social ao Escohlr

Estabelecimento:
\

-

Colé'g,o, Comercial
d Pqpanduvo'

I:.'

Ooordenadcrís Regiona
·05 CR.

de �ducaçãG:
af,a

I
E ucsção ;
d va

Município:

Jorg� Falchetti
Cacilda Noyak 1.080,00

80LSAS
I

Valor da
Boba

la. parce
la 5Q% '

01 Antonio Padilha
02 Be'nedito, Kmiect
03 Ifson _Teófilo B no

04 Joio Robe�to �eira
05 Judith _Barank' picz
06 Msria da G. i�lczinski
07 Marill,. I,.úcia, e liLima
Q8 Paulo Tei:x;eir I09 . Sebastião M sapeiro'
10, ,Mario Chich ck� ,

11 Daniel BaIta .r �arloch
12

'

Maria Luiila em�s Souza13 Jo�o Leffec, ,

14 Rosemari Tà, art"
• 15 Vsndi' Jastr mbek
16 Vicente WDjciech'ovski
,17 Zélia Maria Gralik
18 Lourde!l P.
'19 Beatriz P.

2QO,00 140,00
280,00 140,00
280,00 140,00
280;00 140,00
280,00 140,00
280,00 140,00
280,00 140,00
280,00 140,00
280,00 '140,00
4-20,00 21"0,00
280,00 140,00
28Q,oo 140,00

---. '

2!!0.00
'

140,00
280,00 140,00
�80,00 140,00
280,00 140,00 .

, 280,00 140,00
280,00 140,00 oY'

280,00 140,0'0

5.460,()0 2.730,00

ago�to de 197p
',�l

adota
a'uditori�

"

,

nas
\ '

- ..-

\ '," -

r
'-.

-

empreses ª"tes'
de ,�.exêcutar

,
-

dív:idas
as

,

Dentro da filosofia da - Portaria
MPAS 252/75", que' estabeleceu 'nová

orientáção no (relaefonamento da previ..
dência, ((om empr:esas, o INPS decidiu
realizar auditoria, nas empresas, que' !�m
débito com, a Previdência Social, antes
de ajuizar a dívida. 'Quando ,fór preciso,
a investigação se estenderá

-

ao agente
. arrecadador, a fim de evitar que oCQrram
'ajuizamentos de débitQs já quitados.

\
-

'- �

Tornando mais eficaz o seu sistema,
, para'alcançar a meta 'da desburocratiza
"ção, traçadas no 'Plano de Ação:'75, o

.. Instituto produra dinamizar a pre vidência,
agindo com maior segurança- em p,rove.ito
das próprias empresas.

,
'

A apura,ção exatá da dívidá, através
(ia auditoria, fiscal,

\
além de funcionar

como medida" saneadora, evitando CO-l

brança de' débito pagai servirá como

prova para tornar mais' rápidos os pro-
cessõ� ,de execuçao. l'

31.01.1976

PREFEitURA MUN'ICIP,AL DE PAIPANDUVA
,- ...,.'

�

?:i

EDITAL N-� 01/76 Concorrência Pública)
�, I f ,

, ',{'I 'ALOISIO!! r�RTALA, refE!ito Municipal de Papanduva,
Estado' de Santa éatarina,"' no- so de suas atribuicões e de con

formida'de com a leg.slação e, vigor, torna público que faré

realizar no «:lia 91 (primeirq) de março de 1976, à� 14 (quatorze)
horas, á concorrência pública o seguinte:

"Objeto da Concorrên
A concorrência' pública d

tlne-se a alienação (venda) de se

,

que trata o presente edital, des
uinte:

1 (uma) Camioneta Píck- p Ford, 4x4, 4 velocidades
1

à
frente e uma' à ré, ano 1973, co Turquesa 'I'shtti, motor 8 gaso
lina de (seis) cilindros e 90 H.P.

a -

Das Propostàs
(As propostas deveria ser presentadas em duas vias na Te
souraria Municipal, onde s ré paga' a Taxa de Expediente;

\ -

8.000,00 (dezoito mil cruzeiros), ab - preço, lance mínimo, Cr$
vista;

,

c - as propostas deverão con-t r obrigatoriament�:
nome e endereço propon nte com firma reconhecida.

Condições, de Parti ipação
1 • As propostas deverão ser ntregues na Tesouraria \ Munici-

/

pal, até às 14,00 (quator ) horas do dia OI (primeiro) de

março de 1976, mediante! talão recibo da Tesoursria Mu

nicipal em 'que constará d]ta e' hora do recebimento;

2 ., prova de quitação com o

�posto
de Renda;

3 - apresentação de um doeu ento de identidade do propo
nente;

4 - a ent ..ega da proposta deve é ser fei�a em envelope lacra
-

do, rubricado fio verso,-e, c nténdo em
- lugar bem visível

os dizeres:
.

CONCORRENCIA PÚBLICA - EDITALIN.o 01/76. '

laformações Relativas Concorrência
As informações relativas a presente Concorrência Pública,

serão prestadas pelos funcionários municipais na sede, da Prefei-
tura Municipal, nos dias e em honáeío de expediente,

'

Da Abertura das prop�stas .

As propostas serão aberta� no dia 01 de março de 1976,
às 15 ,{quinze)! horas, no Gab�nFte do Sr. Prefeito' 'Municipal,
devendo as me,smas serem rubrlcrdas pelos presentes.

_

Do Pagamento e D.sp�esa.
a - O licitante considerádo ven�edor deverá recolher 'à 'Tesou-

raria Municjp81� no prazo dr 10 (dez) dias!l valor;
\

as despesas decorrentes de �ransferênci8, ficarão na respon-
sabilidade do proponente tencedor. \ ' -

, 0.0 Julgamento das Propost�s ,

1 - O julgamento dali propostrs' será efetuado por comissão

previ�m�nte dellignada pelál Chefia' do Exec�tivo M,unici�al.
os crítêríos a. R_erem adohd?s serão O!!l seguíntes:

.

'

preços, condições de pagaiento, e outros estabelecidos no

presente edital.
1

3 - o Pr�feito \ Municipal, se ,r;serva o direito de aceitar ou

rejeitar parcial ou totalmentf as propostas apresentadas;des
de que as mesmas não co�respondam ao que preceitua o'

presente edital e aos
-

intei,ssfls do município.
Prefei'tuÍ'a Munici�'al de P&P�nduia, 1,9 de [sneíro de 1976�.

_ALOISIO P�RTALA -:- Pref�ito ,�u�icipal

b

2

,-

EDITAL DI TOMADA QBI ,PREçnS" 1.02/76
ALOISIO PARTALA, Prefeito Mu-

-

oferecidas; ,�

nicipal de, Papanduva, Estado de l. -
'

�anta Catarina, no uso 'de suas d\ Declaração do proponente eon

atribuições e de conformidade com cq}'dando
1 "ínteíranienie com, 8S

à legislação en't-vJgor, torna público d�terminações do presente edital.

que acha-se aberta TOMADA DE \ferão prioridade
J

as propostas de
PREÇOR, . pelo prazo 'de 42 dias, a Fir:mas ,que aceitarem como parte
contar da presente data, -para aqul- de phgamellto, a Camionete -Piclt-Up
sição de 1 (uma) Pick-Up Ford ano Fotdó 4x4, 4 v.elocidades à frente e

1976, 4x4/ 4 velocidades à frente e UID!1 a ré, anQ 1973 (usada), motor
uma à ré 4/6 cilindros, 90/91 HP a glJl.solina de 6 (seis) cilindros e 90
zero k-m., ' HP , de propriedade desta Prefeitura,
Os propontlntes deverão apresen. des,inada a alienação (venda) pelo

tar .os «}ocumentos abaixo, sem as edi�'al de Concorrência Pública n.·

quais não serão aprecidadas as OI/�6, -de 19 de janeiro de 1976.
'

propostas: " Ar propostas serão abertas e jul
a) Prova de personalidade júrídlca; gadjls às 15 (quinze) horas do dia

01 ([lr�meiro) ,de março de 1976, no
b) Atestado deldonéidade financeira; Ga�nete do 81'. Prefeito Municipal,
c) Prova de capac�dade -técnica; por,uma comissão preViamente de-

sigqada pelo Chefe, do Executivo
d) Certidões negativas das. Fazendas MurUcipal. .

Fec1eral, 'Estadual e Municipal" pas- I
ladas, na sede do prqponente; ,�Prefeito Munlcipaj,. reserva a 'si

o r,ireito
c

de emissão di) ,parecer
e) Certidão de regularidade do Il'!PS. f1n�l, podendO anular total ou par-
.As propostas serão recebidas até ciaI�ea1te esta Tomada deI Preços

o dia 01 (primeiro) de março de ou lcIualquer das propostas que não

1976, àl 14 (quatorze) horas, na correspondam ,aos intéresses do

Tesouraria da Prefeitura mediante Mu icfpio, sem q�e caiba a qualquer
o. pagamento da Taxa de Expedien- do participantes o direito de 'inter

te, e' deverão tr8zer claramente pel ção júdicial ou extra judicial,
especificados os' seguintes ftens:

,

ou esmo indenizações de qualquer
nat reza.

a) Preço à vista;
,

I I._ P efeitura Municipal de. Papandu-
b) validade da proposta, que deverá va, 19 de janeiro de 1976.
,ser no minino de f? (.quinze) dias; ALOISlO PAR'Í'ALA

. c) Assistência técnica e garantias Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO IJO NORTE 31.01.1976

FRIGORIF,ICO' CANOINHAS S/A '·FRICASA"
C.G.C.M.F. 83.188.110/0001-56 .; CANOINHA5 .. S., C.

f

Relatório d,a Diretoria
.

Senhores Acioniltas '

Danei,! cumpthn�nt.o .às disposições' 'jlegais e estatutárias, temos o prazer de
submeter à aprecíação de V.Sas., o nosso BALANÇO GERAL encerrado em 31 de outubro
de 1975, bem como a correspond�nte demonstraçAo da conta LUCROS E PERDAS, acompa
nhadol de p�recer favorável do CONSELHO FISCAL. Assim sendo a Diretoria permanece
ao inteiro dispor d� V. Sas., para esclarecimentos adicionais que julgarem necessáelos.
Estarão também a dllposição em nosla sede social à Av. Senador Ivo d. Aquino 1330, em
Canoinhas-SO., ,0I documentos de que' cuida o Artigo 99, do Deçreto-Leí 2627 �e 26.19.1940.

Canoinhas-Se, em 17 de novembro de 1975.

R.oman_o Massignan Aj!enor Christototi
Diretor - Presidente Dir, Vice-Presidente

BALIICO GERAL

'PASSIY,O

Benno J. Arenhart
Diretor � Gerente

I. Exigivel a curlo prazo-
1.1 Eornecedores
1.2 Diretores
1.3 S�lários a pagar
1.4 Imp. e Taxas a Recolher
1'.5 . Comissões- a pagar
1.6 -C/C Fuccionários
1.7 Provisão IR/76
1.8 Inst. Fioanceir&s
1.9 Enc. Financeiros
-1.10 ,Titulos a pagar
1.11 Provisão 1:·J_° Salário' 10.100.741,9g

3.441.171,96
342.764,88
'91.317,92

.

656.807,51
48.G20,53

. 28.673,51
13.299,57

3.925.747,45
213.48f,S·1

1.246.446,70
92.410,15

Encerrado em 31 d'e outubro de 1915
I , I Y o

»<

�it221.684,OO
476.457,60
31.613,86,
88.301,15
269.797,5'il
274.400,00
4.605,06 3.366.859,24

I. Dispollvel
1.1 Bens Numerários
1.2 D@p Bancos a Vista

2. Realizável a curlo prazo
2.1 ESTOQUE (nota 1)
2.1.1 Produtos Acebsdos ./

2.1 2 Matérias Primas
2.1.3 F'er. Peço Mat. Manut.
2.1.4 Mat. Diversos
2.1.5 Embalageos

.

2.16 Reprodutores
2.1. 7 Adiant. a Fornec. (

2.2 CRÉDITOS
, 2.2 1 Cont: a Rec. Clientes

(-) Valores Descontados
(-) Provo p/Devo Duvidosos

5.764.572,79
(1.640.773,41)

(89.716 ?2)
4.034.082,66

2.2.2'OUTROS CR:r!:DITO�
2.2.2.1 Bco, c/Vinco
2.2.2.2 Adíant, Func.
2.2 2.3 Chsq. a Cobrar
2 2 2.4' Aóiant. pjFrte
2 2,2.5 Acionistas
22.2.6 lRF. reto p/tere.

ATIVO CIRCULANTE

3. Realizável I longo prazo
3.1 Contas Correntes
3.2 Eletrobus
3.3 Reflorestainento
3.4 Projeto Expenção de Aves

4. Imobilizado

348.183,85
23,900,83
191.165,10

'

13.2&2,:31
, 47.582�8'1

145,90

4.1 Imobií. 'Técnicas
Valor histórico

(+) Correção MODetaria
42 Imobil. Financeiras

Fundesc
Psrt. em outras Empresas

'\ ATIVO REAL

348A26,82
333.292,48 681.719,30 L Exigivel a longo ·pr.zo

2.1 "Inst. Financei�as
2.2 Provisão IR/76
2,3 Empréstimos

3. Não Exigivel
3.1 Capitel Autorizado
(-) Ações a colocar
(-) Capital Subscrito
3.2 Reserva Cõrr. Monet.

9.000.000,00 (Nóta 2)
5.315,000;00
3.685.000,00
:-103.793,59 3.998.793,59

,
.

4.741.475,35
39 898;77
14'1.460,00

/

4.928,834,13 15,Ó29:576,11

3.3 Reserva leual
3.3.1 Relerva legal DL 2627

3.4 Reserva Livres
3.4.1 Reserva v! aumento Capital

'\. SUB TOTAL

4.' Compensacão

r

23.525,93 ..

382891,36 4:395.210,88
.19 42. 786,99
6..419.836,16
25.844.623,15TOTAL DO PASSIVO

4.658.313,46 S.025.172,7Ó
8.706.ij92,OO

110.886,98
7�.334,35
41.654,11
21.533,33

, .

BomaDo Ma••igDaD - Dir. Prelldente

BeDDO J. AreDhart --Dir. Gerente
. AgeDor Chri.tofoli - DU'. Vice-Pre!.

Lourival Jt.8é Dreveck - Contador CRC-SC 8.000

2-4(;i.408,77
.P·A RECER DO CO NS,ELHO FISCAL

Os 8b8ix� assinados, membros efetivos do Ccnselho Fiscal, 'de FRIGORIJ.i'ICO
CANOINHAS S/A cFRICASAlt, procederem 80 exame 'das peças que compõe o

relatório da Diretoria, .o Balanço Geral e a respectiva conta de Lucros e Perdas

e demais documentos relativos 80 exercícío da sociedade .fíndo em 31- de outu
bro de 1975, encontrando tudo e,m 'perfeita ordem, pelo que recomendam a sua

aprovação pelos senhores acionistas.
-

. CanoiDhas-SC, 19 de novembro de 1975.

6.1677J1,1l
3393,867,33 9.561.578,44

360.630,96
46.470,04 407 101,00 9.968 679,44

18.921.980,21
., .

5. Resultada Peódenle
5.1 Despesas Diferidas
5.2 Correção Monet. BRDE

SUB TOTAL
, .

6. CompensaçãD
TOTAL DO ATIVO

88.690,�3
41.4.116,55 502.806,78t

19.424786,99
6419.836.16

25.844.623,15.

Aleide. Schumacher laulo Carvalbo �Alfredl) _Ieulteíúa

racional normal.

JeHnville, 23 de dezembro de 1,975Demo�strativo
�

1. RENDA OPERACIONAL BRUTA

1.1 Vendas dos produtos
1.2 Prestação de Serviços

2. Renda Operacional liquida
3, Custo dos Produtos V'endi'dbs
4. Lucro Bruto

5. DESPESAS C/VENDAS
5.1 Comissões s/vendas .

5.2 Propaganda Publicidade
5.3 I. C. M... '

54 Prevjsão p/Devedores Duvidosos

5.5 Outras Despe�as
6. GASTOS GERAIS

(

48 696.391,5�
48.679.237,84

)7.153,69
48.6\96.391,53
42.645.796,58
6.Õ50.594,95
3.32E!.5:6l,41
103.l92,96
9891,00

� 305.486,97
89.716,72
818.173,76

3.617 299,49
161.654.40

1.\90.891.31
8776,49

2.163.567,14
92.410�15
103.529,13

(996.795,08)
1.161.763,86
'12.4l1,44
15255734
96561,00
55.996,34
53.198,34

6.1 Honorários da Di,retoria
6.2 Despesas Administrativas
6.3 Impostos e taxaa Diversas

6.4 Despesas Financeiras
6.5 Provisões Diversas

7. Depreciações Amortiz8çõ�S
8. Lucros Operacional' I

9'. Rendas não operaçionais (nota -3)
10. Despesas não operacionais .

11. Lucro líquido antes do 1.R.
.

12. Imposto de Renda Pago no Período

13. Isucro líquido depois do I.R.

14. Provisão s/Imposto de Renda

15. RESULTADO A DlSTRIBaIR
15.i Reserva Legal

NOTAS EXPLICATIVAS
2.798,00

NOTA NR. 1
Os estoques furam avaliado.s. p_elo preço médio

de custo de fabricàcão e de aqulslçao.

NOTA NR.2'
.

O Capital Social autorizado � de.Cr$ 9.000.000,00

constituido de 4.500.000 ações ordlDárl�s.e de 4.500000

ações preferenciais, todas c/valor, nominal de Cr$I,OO

\ .

d.e
","

Resultados
cada uma. O Capital subcrito e integralizado é de Cr$
3.685.000,00 reóresentado por ações ordínártas nomi

netívss.

NOTA NR. 3,
As rendas não operacionais estão compostas dE':

Receitas Fmsncetras Cr$ 151850.86
Receitas tie Participações Cr$ 55,00
Receitas Ev@ntuais Cr$ 119.177,31

. Capital Giro Prop. Negat. Cr$ 8911.680,69
, Canoinhas-Se, em

<,

17 do! novembro de 1975

a.maDO Ma8.igoaD - Dir.�Presidente

A�e.or ChriBtofoli - Dir. Vice-Presidente

BeDDo J. Arenhart - Diretor-Gerente

" Lourival Jolé Dreyeck - Contador CRC.SC 8.000

Celso Moreira Lope.
Reg. Auditor Independente
GEMEC RAI - 74{116:1 PJ
Contador Reg. eRC p.o 0331

Williaa Kohler
Contador - CRC. - SC.

N.·137 P \.

Frigorífi(o Caooinhas
, C.G_C.M.F_

SIA '« F R I tAS A ,.

83_188.110/0001-56
c-s 9.000.QOO,OO
c-s 3.685.000pO
Cr13.685000,OO

dé Capital Aberto

Capital Autorizado
Capital Subscrito'
Capital lntegralizçdo

Sociedade Anônima
AssembléIa Geral Ordinária
EDITAL DE CONVOCAÇ�O
São convidados os senhores acionistas de FRIGORí

FICO CANOINHAS SIA eFRICASA», a se reunirem em
Assembléia Geral Ordinária, em sua sede social sita à Av.
Senador Ivo de Aquino, 1330 na' cidade de Canoinhas-SC,
à realizar-se: Em p�imeira convocação às 10,08 ídez) horas
do dia 28 de fevereiro próximo, ou em segunda convocação
às 14,00 (quatorze) horas do mesmo dia, eaeo não haja,
quorum 'suficiente em primeira ou segunda convocação a
mesma será realizada às 18,80 (dezesseis) horas do mesmo

dia. e 10C!lI, com qualquer número de acionistas presentes,
a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA

I A) - Discussão e aprovação dó Relatório da Diretoria \

Balanço Geral, Demonstrativo da conta de Resultado, bem
I

como Parecer do Conselho Fisc�l. relatívo ao exercício
social encerrado em 31 de outubro de 1975.

B) - Eleição da Diretoria do Conselho Fiscal, e fixação
de leus honorários. .

,

.

C) - Outros assuntos de interesses sociais.
'

AVISO: - Avisa�os que se acha a disposição dos senhores
i aeíonístas os documentes a que se refere o art.

99 ,do DL. nr. 2627 de 26/09/1940.
'

.

Canoinhas-Se, 17 de janeiro de 1976

Agenor Cbristofoll .. Dir. Vice- Prelidelte

Parecer dos Auditores
limos'. Srs. Diretores do
FIUGOR1FleO CANOINHAS, S.lA.
CANOlNHAS - SC'

Examinamos, o balanço patrimonial em anexo, levan
tado em 31 de outubro de 1975, e 11:11 respeetíves demons

trações do resultado econômico-financeiro do exercício tín
Ço

do naquela data. Nosso exame foi efetuado de acordo com

,
as normàs de auditoria geralmente aeeítas e, consequente

__

mente incluiu as provas nOB regtstros eontãbeís, e outros

procedimentos de' auditoria que julgamos necessários nas

circunstâncias.
Êm nossa opinião, o .balanço .patrímoníal e as de

monstrações do resultado econõmícc-tínsnceíro acima rele
ridos, representam, adequadamente a posíção patrimonial �
financeira do FRIGORIFICO CANOlNHAS S.A. em 81 de ou

tubro de' 1.975, e o resultado de suas operações correspon
dente ao exercíeío findo naquela data, de acordo com 08

principios de contabítídade geralmente aceitos, :aplicados
com uniformidade em relação ao exerctcio anterior.exceto
quanto a. depreciações dos bens do Ativo Imobilizado, no

, valor de crI 541.331,16 (Quinhentos. e quarenta '. e um mil,
trezentos e trinta e um cruzeiros e quinze eentavos), não
efetuada, embora a indústria tenha trabalhado em regime ope-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



31-01-1976CORREIO' 00 NORTE

SocialInstituto' 'Previdência
Público DAS P

CODERSEL

Naciona1 de
Departamento

, '

Coordenadoria
Administrativo do'

) ,

'de Recrutamento e

EDITAL N_

Serviço
Seleção

01/76 \

4.3 o candidato deverá comparecer aO local desig
oado para a prov'a. com aotecedência de 30 minn�ol do

horário previsto para o início dos trabalhos; munido de

caneta e,ferográfica (tinta azul ou preta�.' Cartão de

Identificaçãó (recebido no ato de in�crição no concurso]
e Documento de Ident.dade.
4.4 Durante a' iealizacão da prova. que' cClnstará
apenes de quéltões objetivas, Dão ie perJllitirá qualquer
tipo de consulta.

4.5 Não haverá. sob qualquer pretexto, segunda
chamada para 8 prova. -,

5. Da vista e Revls60 de. Prova
5.1 A vista de prov�. somente concedida ao csndi:
dato ou representaote legalmente constituído, sera

apenas em BRASILIA, DISTAllO FEDERAL,
em dia, hora e local a serem divulgados opor,tunamente.
5.2 Os pedidas de revisão, .sob pena de iadeferi
menta liminar serão jUltificadas com fundamento preci-
080S em rela�ão às questões ou peutos, objetivo da
revi.io. O recurso aerá dirigido ao Coordenador de
Recrutamento e Seleção, do DASP, em BrasHia, Distrito
Federal, DO prazo de 48 (quarenta e oito), horal conta
das da vista da preva.
5.3 Qualquer emenda ou rasura, aioda que legível,
nos espaços destinadoR a assioalar a respost_if, importa
na atribuição da nota zero à questão.
6. Da Classlficaç60
6.1 A classificação final se'rá por cidade se inscrição
e. no caso de médico, ainda por especialidede. Os cano

didatos serão relacionadol em ordem decrescente das
notas obtidas. Em caio de igualdade de nota, terá
prefel'ê�cia. sucessivamente, o candidato que:

a) tiver menor idade
b) for casado

6.2 Serão publicados, apeoal, os resultadol eeferen-
tes ..ps habilitlldos.

7. Da validade do concurso
7:1 O concurso será válido por 1 (um) ano. a contar
da homologação do processo' seletivo, prazo que poderá
ser prêrrogedo, a joizo exclusivo da Administração.

Faço público que estarão abertas as inscrições
para os concursos "destinados ao provimento de
empregos, regidos pela legislação trabalhista, de
MEDICO e ODONTOLOGO do Serviço PÓblico
Federal.

.

2. DAS ,ESPECIALIDADES
2.1 Na área de Odontologia o concurso será
constituido de uma única prova, conforme programa
já divulgado pelo Edital n.? 54/75.
2.2 Na área médica o concurso será realizado
em 44 especialidades diversas, correspondente cada
ums, para ,efeito de .lnsertçáo, classificação,
seleção e 'admissão" a concurses distintos.

, \ .

2:3 Faculte-se aos candidatos 8, empregos de
MEDICO Inscreverem-se eQL duas especialidades.
2.4 Considerando a conveniência @ o io't@r,esse
da admtnístreção.. em deccrrêncía de estudos técnícos
realizados, as especíeltdades a que o candidato pode
concorrer, em c�da cidade, serão aqueles que se

'encontrarem afixadas no posto de inscrição e dívul-
.

�gadllls pela imprensa local.

2.5 Os' candidatbs concorrentes a duas especia
lidades médicas farão dupla inscrição, obrigando-se
a prestar .dUBS provas; DO mesmo dia e local, obser
vada a duração máxima de cada uma delas e man-

, tidâ a inco'municabilidade durante todo o tempo da
realização.' ,

2,6 ' No ato da ínscrrção, o candidato que optar
por duas especialidades obriga-se 8 declarar, na

Ficha de Inscrição, a que deseja prestar em primeiro
lugar.
3.

.

Das Inscrições
,

a) PRAZO: De, g, a 20 dé fevereiro de 1976
b) HORARIO: De 9 às 11 h e 13 às 18 h
c) LOCAIS: Superintendência e Agências �do INPS, I

3.1 Para conhech�,ent� prévio 'dos ca�did�tos,
fícam desde já afixadas, 'além das cidades onde serão
recebidas as incrições,' aquelas em que será realizada
a prOV8, conforme _quadro 8 seguir:

Caçador Cacador

Laguna
Tubarão
Imbituba

'L'8guna

Chapecó
São Miguel D' Oeete Chapecó

3.2
,

Requisitos para Inscrição
a) � Ser brasileiro e comprovar estar em dia

com es obrigações eleitorais, para csndídatos de ambos
os sexos, e militares, para os do sexo masculino;

b) - Idade Máxim,a: 45 (quarenta e cinco) 800!!.

Os candidatos com idade SUperior à fixada nesta
alines e com até 50 (cinqüenta) anos, à data do
encerramento das Inscrições, poderão inscrever-se
cendíctonalmente. Entretanto, se não ocorrer mo

dificação no limite fixado nesta alínea, até 8 data da
homologação .dos concursos, as ínscrtçõss serão anula-

/ das, bem como todos os efeitos deles decorrentes;
\

c) - Comprovar estar Iegalmente habilitado
para o exercício regular da profissão, mediante apre
sentação do registro no C; R; O; ou C. R. M.;

I

d) - Comprovar,o raeolhtmento ao Banco do
Brasil S.A. da taxa de Cr$ 80,00 (oitenta cruzeirus)
ou Cr$ 160,00 (cento e sessenta cruzeiros), conforme
deseje inscrever-se em uma ou as duas especialidades.
Para esse fim deve o interessado obter, no local de
inscrição, a guia de Recolhimento Específíca. A taxa
de inscrição, uma vez paga, não será restituída; \

e) - Entregar Uma fotografia recente, de fren
tt!" 3x� cm, para cada ínscrtção;

f) - Preencher, à máquioa ou em LETRA DE
FORMA, e assinar a Ficha de Inscrição e o Cartão de
Identtfícsçâo, 08 quais não poderão conter emendas
e/ou ruuras.

-

3.3 . Com exceção do comprovante do pagamento
da taxa de inscrição, nenhum documento ficuá retido
no ato da ínscríção.
3.4 As inscrições somente poderão ser feitas pelo
candidato ou mediante procuração especifica, la
vrada em Car�ório, obrigando-se o mandatário a

apresentar todos os documentos comprobatórios do
atendimento 80S requisitos estabelecidos 00 subítem
3,2 do presente Edital.

3 5<' Os candidatos já vinculados ao Serviço PÚ
blico qualquer que seja a forma de admissão que
desejarem, parttcrpar do processe. selativo, deverão
observar todas as exigências -cornuns aos de
mais' candidatos, Inextsttndo inscrições «ex-officiolt .•

CIDADE DE INSCRiÇÃO E I Cidade para realíza-
CLASSIFICAÇÃO Vão da prova

Da admlssã�8.
8.1 ' Atendidos o iDterene I!!. a conveniêndia da ad.
ministracão, poderá ocorrer B admissão em do.s empregai
privativos de Médicos de caodidato que participou do
concurso em 8_pen8s uma especiatidede.
8.2 No caso do subitem anterior, 'a admissão para
o srgllndo emprego semente poderá ocorrer apóI .erem

admitidol todos \OS habilitadoR do local, geraodo·se
DaVa classificação apenai para aqueles que, de maneira
formal, o tenham requerido.
8 :5 A admissão, observade a ordem de c1asl!!ificação
I! o prazo de validade do ccueurso, poderá ocorrer para
qualquer órgão da Administração Pública Federal,
direta ou antárquica�
9.

.

Das dispOSições gerais
, 9.1 A inscrição implicará o conhecimento do pré�
IlIente.. Edital e das instruções Espect
'ficas e o compromiseo tácito, por parte do candidato"
de aceitar a9 condiçõee dos concursos tail como aqui
se acham estabelecidas.
9.2 Os ca80S omissos serão resolvidol pela Coorde-
nadoria de Recrutamento e Seleção, do DASP.

Br.sm., em 09 de' janeiro de 1976

Sl\NTA CATARINA
FJorianópoli.Florianópoli.

BJumenau
.

Bruaque
Itajaí '

Timbó

Blumenau

JoinvilIe .

São Franei.co do Sul
Jaraguá do Sul

Da 5eleç604.JoiBvilIe
4.1 Os concursos constarão de uma prova, do

tipo de questões objetivas, de acordo core o programa
'

constante do.Edítal n.? 54/75. Ao correção efetuar-se-á
mediante utilização de processamento eletrônico dto
dados, sendo considerado habilitado o candidato que

, obtiver nota igualou superior a 50 (cinqüenta) pontos.

4,2 A cidade em que o candidato S8 inscrever
constitui fator único para determinar o local em
que deverá apresentar-se para par tlcípar da prova,
conforme distribuição constante do subttem 3-1, veda
da, em ccnseqüêncía, a participação em outro local,
qualquer que seja o motivo pessoal impeditivo do

comparecimento.

Mafra
Canóinha.
São Bento 40 ·Sul

Mafra

I
, Laga. Lagea

foacaba'Joaçaba
Rio do SuJ Rio do Sul

Criciuma
Uru..anga ,

Lauro, Müller,
'

ArAranguá

Criciuma \

"

EDIT:AIS
,

,R· E G 1ST R O CIVIL -
-

cOsvaldo Alves Gonçalves» operário, nascido em São Pedro
com «Maria Dinacir Gomes dístrito de Itaiópolil.8C aOI 2<1
dos Santos», braeileíros. aoltei- de agaito de 194ol, filho de Pau
r08, domiciliadol e relideotel 0/ Iino Dial e' de ROia Alvel de
,cidade; ele, operário, oalcida em Lima; ela do lar, oSlcida em

Rio dOI POÇOI o/ di.trito aOI 01 Caooioh81 aCI 15 de novembro
de dezembro de 1955, filho de de 1953, filha de O'!.!lhlo�_...Lenz,
O�ta!io Gooçalvel e de 'Maria f��.r.J,""c;le--Erneltiifa l\íforeira Lenz.
D1anua Gonçalve.; ela do -<",Ial'.-'" "',

.

_

oasçida em Rio' ��.J.!()çoi"Deite «MQacir Lourenço» com

di,trito. �ylYdíl_ novembro' de «Ma'ria Madalena Ecker»,'
195�fillía de J080 Gomei dOI

, 8utol. falecido e de Benvi,Ílda
Silva dOI Santo•.

Nereiâa Cherem Côrte, Oti
cial do Registro Civil do
MunicíPio de Canoinhas, Es
tado dê Santa Catarina. jaz
saber que pretendem casar.'

«Vilmar Prestes Albuquer
que'» éom eMaria do Carmo
Leffellt, bralileirol, loltejr08, do
micilifldol e relideotei D/cidade;
ele operário, oalcido em ·Saltinho
do Canivete-Mafra-SC aOIl 6 de
agolto de 1955, filho de 940ricô"
Preltei de Albuqu!LEJ.!!""e"ite Maria
da Luz Schroder:""'fãlecida; ela do
lar, oalcida em� Rio Negro-Pr.
aOI 12 de novembro de 1959,
fiiha de Algemiro Leffel e de
ROia Leffel.

Hugo Hermano Ecker e de Diva de Jeneiru- Capital, aOI 16 de
Claudioo Ecker. fevereiro de 1947, relid.mtel Delta

cidade 'de Cenoinhae, filho de,
Celso Vicente Alvel _ e de Creuza
Izabel Teixeira Alvel. Ela, lólteira,
maior, comerciária, nalcida em

.

,

""
',_.

=�=_,_ Baldim, Minai aOI 26 de março

WILSON BAPTISTA ar· 1- "'1fM9'<I-!l",...!!l!idente n8 Capital de
. '. _

-

ICI� Belo HorizOD'f��_ �e Elizeo
do Reglltro CIVIl de

__

Belo· HO�I-' Me?del do�' Santol � Maria
zonte, Eltado de MlDal Gerai', JOle Lage. dÓI Santol,
faz laber' por intermédio do Caro
tório do Rflgiltro Civil de.ta Gi
dade que pretendem Calar:

«Paulo Cezar Vicente AI- Caooinh81. 28 de, janeiro de ] 976
ves· com «Marília Sueli La-
ges dos Santos», ele;-- lolteiro,
maior, médico, Dalcido em Rio

Canoinhas, 28 de Janeiro de 1975

NEREIDA C. CÔRTE

braai'leirol, lolteirol, domiciliadol e
relidentes D/ ,diatritorel" operário,
oa,cido em Riõ Novo-Maior Vieira
aOI 22 de oovembro de' 1956,
filho d� Amadeu Lourenço e de
Frida Caetano da Silva; ela do
Jar, nalcida em Caooillhal aOI 2<1
de fever�iró de 1960; filha de

. E, para que
.

chegue ao conhe
cimeoto de terceiro., mandei pu.

\ blicar o pre.ente Edital.
«Sebastião Dias Primo»

com «Maria Aparecldá ,Lenz»
bra.ileirol, solteiro., domiciliadol
e residentes Deste di.trito; ele

NEREIDA C, CÔRTE
Oficial do Regi.tro Givil
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Municipal
35'2' de 23

.

TrlbuDal do Jurl

Pelo M.M. Juiz de Direito da

JOSÉ' FELIGIO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Trêl 3.1.3 ..00-1302/093 -.-Con.arv.'e IIdaPt��ão da im6vei. 100,00 comarca Dr. Belisario Ramos da

. Barrál, E.ta,do de Santa Gatarina, no UIO de lual atribui�õel, fez 3.1.3.00-1310./094 - Pallagenl e Bagagens 21,50. Costa, foi designado o dia 26 de

I.ber que 8 Câmara Municipal aprovou e eu lanciOno a seguinte 3.1.3.00..132"/0.95 - Outros Servi�ol de Terceiro. 678,00 Agosto entrante, às 13 horas, na

-� 3.1.4.00.1402/097 - C.N.A.E. 2;392.�0 sala das audiencias, no 'Edificio

o' ." ."....

.

� �L4.00.1430fl_o.O � _MerendIP _ElcOlsf-_. '. 137,50 do Forum, para a instalação da

Art. 1. - FICa aberto o C êdito AdiCionai Suplementar n� 3.2';'5..Qo..250.3/106;;.;... Outrol Enc. Prevldenmállos 200,00 terceira sessão periodica do Tri-

valor. de Cr� 97.482!3o. (nove.nt,/e lete mil quatroeentos e oitenta 4.1.3.0Ut2�9/110
- Equíp. E.colar Didático 706,00 - buoal do Juri, nesta comarca, no

e dois cruserros e trinta. cent�vol�, deatinado a reforçar ai' Iegujn�JI' S""" d F tA'
.

. corrente ano. Segúndo Edital afi�

dotaçõe. do orçamento vigent1,: >'-' tor O omen O gropecuarlo xado na Portaria da Prefeitura

Gabin te d� .tf.r.feito 3.1.2.00.1235/11�4peçal
a AC�'16rios

"

1.149,74 Municipal, foram sorteados para

i .I
.

O t d E d d R d
servirem de jurados nl!!88a sessão

3.1.1.0.0.1123/010 SU'DlÍdio ao Prefeito Cr$ 2;057,60 eparta' en O e str._ as e o agem .

os cidadãos José'Teodoro Kohler,
3.1.3,00-1318/017 ..- ,$'erviçol Judiciâeioa

.

380.,0.0 3.1.1.00.11o.9/U8 - Di '�I �o .Peuoal .,

853.50. João Werka,WilU Koentop, Fran-

oepa ta" t d F d
/ 3.1.2.00-U08/122 - Com��tlVel' e Lubrificante. 3.000,00 císce. de, Assis Cesconeto, Dr.

ri. men o a azen a 3.1.2.00.1212/123 - Emplac'1tmento ·Veiculo. 50.0,00 Tarcisio Schaeffer, Celso Zippel,
3.1.1.00.1130/055! Outra. Retrib. ou 9ratificaçõe, 930;00 3.1.2.00.122<1/125 -: Material)\.�o?atl'ução 1.000,00 Walter Wesphelen, Dr. Romeu

oep.• rtamento de Administração 3.1.20.0·1238/127 - Outro. Mate�all de Consume 1.30.0.00 Ferreira,EstdaooWIubleski.Gil-

3 13 00-130.1/035 C
. _ ;' 318,00

3.1.3.0.0.130.7/129 - Fretei e

carre�.
550,76' . berto Ritzmann, Arnoldo Moritz;

. . .

/
- omuOlcaçoe. ,I 3.1.4.00.1437/1'33 - Seguroa .

, <12469
.

' Cal!semiro Sberze, Julio Budant
. S.,étor de Saúde PÚ,blica 4.1.3.00-3313H41 - Maq. e Eqnip. p Obra, 8.000,00. .Junlor, �lfredo _Erne�to Lepper,

3.1.1.00..1125/077 - Gratificação/ao Médico 240,0.0 ".1.1.o.O.3102!1�7.- Ampliação iii Relt. E.tr. 3,00.0.,00 Adolfo Voigt, Adauto Nunes Al-

3.1.4.0U-1405j078 - Alliltênci, Social 6.573,00 Setor de Serviços Urban�s ..

lage, Ernesto Greipel, Dr. Si,lvio

�
.

'.. .,. 6 Mayu, Francisco Nicolau Fuck,
: I Setor de Educa' ão • Cultura 3.1.3.o.O.1302�150 -=- Con•.

_

e adaptação. de imôv ,500,00 ,Joio Batista Pacheco e -Augusto
3.1.1.00.1124/0.85 .;_ Substit 1çõel 6479 90 3.1.4.0C.14�3/15.4 -. Locaçao de ID?6vel' 1.800,00 Sabatke.

.

3.1.1.00�1l26/086 - Véncir�Dtol Profel.ores 6.538,50 4.1,1.00 31.,;l�/l58 - Eltudo. e Proietcs leOo.oo

3.1,1.00�1130/o.89 - Zelado ai Eso. Municipail 200.00 Total Cr$ . 5<1.373,20

3.1.400-1402/098 - Auxili Mobral 100,00 Prefeitura Municipal de Trêl Barra., 23' de de�embro/1975
3.2,3,30-2305/105 - Salár�o -Familia ao Pelloal 462,20

Departamentp Estradas d. Rodagem JOSÉ FELICIO DE SOUZA -- Prefeito Municipal

3.1.1.00-1116/119 ....;, Peno'l de Obra.· . \ 2(i.5o.O,OO EUZEBIO FARIAN - Seceetârio Executivo

�.2.5.00.2502/135 ...... Pr.,viÇlêocia Naciooal' 4.600,0.0.
3.2.3.30.230.5/134 - Saiárip Família. 700,,00.
40.3.1.00-510.) /lU - Amor�iza�ão Divida' Pública �o..30%,3o.

. . I
Sator de Se�yiços Urbanos

3.�.3.00.U20/151 - I1umiqação Pública

\
I Art. 2.° :.. O Créd�to II que se refere o artigo ante�ior,
eorrerâ por conta do exceaso de arrecadação do corrente exercí

cio em Cr$ 43.10.9,10. (quarenta e três mil cento e nove cruzeiros

ê dez centavos) e anulações parcial das dotações sbstxc discrimi

Dadas em Cr$ 54.373,20. <qncoenta e quatro mil trezentos setenta

e trêz cruzeiros e vinte centavos).
.

.

\

Câma,a Municipal
3.1.1.0.0.-1101-001 - Secretário da Câmara
4.1.4.00-3415-007 - Mobiliário em Geral

Gabinete' do P.r..,feito
3.1.2.0.0.-120.6-0.11 - Artigos de Expediente

, 3.1.4.00.-1437-0.20 - Se.guros

i
.

. Departamento d, Administração
"3.1.1.0G-llo.!-023 - Adicionar ao Pess,oal
3.1.1.0o.-llo.9�024 _;_ Diárias

3.1.1.0.0..1124·027 - Substitui�ões
.

3.1.1.00-1129.ô30 - AUXiliar �a Justiç.a Eleitoral

3.1.2.00-120.6-0.32 - Artigos d� Expediente \

3.1.2.00-1207-033 - Café, açurar,. e�c.
3.1.2.00-1221-0.34 - Limpeza � HIgiene
3.1.300.-1306-0.37 - CODserveç,o e reparos de máq.
3.1.3.0.0-1310-0.38 - Passegens\e Bagegens
3.1.4.00-1404- 0.39 ...:. Assinaiura \ de Publicações
3 2.5.0.0-250.3/042 _ Outros enc,rgos Previdenciários

Departamento da Fazenda
3.1.1.00.-1129/053 - Vencimentqs Fisc�l Lançador
3.1.2.00.-120.6/056 - Artigos de IExpedlente
3.1.2.0o.-1229/U57 - Material Grj.áfico e encardo

3.1.2.0.0.-1238/058 - Outros :Meterieis de Consumo

3.1. 3.0.0-1317/060 - Servo de l�pressão e.Encadern.
3 .3.00-1324/061 - Ouros Ser:v.\ de. TerC6!I�OS
.1.4.0.0.-1410/0.62 -.:::. Diversas De�p. Bencárlas

3.2.5.0.0.-250.3/0.67 - Outros Encargos Diversos
,.

.

Setor de Segur�nça\ Pública
.3.1.200-1206/073 - Artigos �e E,�p.ediente

'

3.1.4.00-1405/075 - AssistênCia Sjlal
.

Setor de Educação

e�ultura3.1.2.00.-1109/090 .- Copa, mela e. zinha

3.1.2.00.1227/091 - Material Didátlc E.colar
.

5.1.2.00-1238/092 - Outros Materiail da Coolumo

PreFeitura
LEI N.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

80.,00.
141,45 �.. •• _

���:�� I BASILIO HUMEHHUK
114,96
10.0,00

.

. '�I'Revend�dor
1.000.,0.0.

Fazemos
.'

empre a melhor oferta em veículos

���:��. novos FO . • usados de qualquer marca.

30.500.80

Total Cr$ . 97.0&82,30

Cr$ 600,0.0
800,00

200,00.
4!8,21

732,00
f55,OO
46,4U
92,00

4.674,49
788,00

1.00.4,10
310.,00.
224,40

2.574,00.
4.735,0.5

. 522,00
31,35
69,80.

.

FOT'OCÓPIAS XEf\OX

Serviço instantâneo e perfeito.
_ ..

.

los lapr'Dtõâe-róIísima.
, .

no escritório de Derby Carlos

mann, na Praça �auro Müller, .251
CANOINHAS - Santa Catarina·

,;;,;.� faz anal! hoje, a linda garota

I
����nia Maria, querida filhinha do
nosso amigo sr. Miles Zaniolo

.

e de su� _exma. esposa.

-- �--.---.; (JuDoinbas, 07-08-1947 _ 1.° II

Três Barras
de _ dezembro . de 1975�

Ja�ó, João Carari & Cia. SIA
Assembléia Geral Ordinária

.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO'.
Ficam convidados os Senhores aeionistas da fir a JACO,

JOÃO CARARÓ & elA. S/A, com sede à R,ua Co nel Albu-
. querque, 936, na cidade dto Céoóinhas/SC, convoca s, para reu

nirem-se em ASI!iE'mbléia Geral Ordinária, a reali r-se dia 29 de

fevere�ro de 1976, às lO. horas, na sede da saci ade', no endereço
acima, para deliberarem sobre, a seguinte (.,

ORDE� DO O
1.0 - A.p.refientação, discussão

�.�
. vação do Balanço Geral e

demais. contas eorresponde es ao exercicio d� 1975 e pa
recer do -Conselho Fiscal;

2.0 - FixaçAo dos honorário '1a Diretoria para o exercício de 1976;
3.0 - Outros intereue da sociedade.

AVISO: scham-l!Ie a 's90sição dos ;3enhores acionistas, na sede

da sociedad , 08 documentos a que se refere .0 artigo 99

do Decreto-Lei 2.627 de 26/11/40.

Caooinhes, 06 de janeiro de 1976.

ANt:ONIO CARARO Diretor

IMPRESSOS EM GERAL (em uma ou mail cÔl'el)

Serviço rãpido e perfeito

VERDEIMPRESSOR_A OURO LTDA.

&
.

elA. LTOA.
FORD I

Mavp,ick cupê luxo /97\.. vermelho ia1'lJbo
." ''\

Adquira seu teieulo' usado tlom' I mltl!!Da eDtrlda�
Velculos inteiramente revisados, 'Ile boa. procedência,
aos melhores preç�s da' regilo. ':�\

Visite-nos sem compromisso, em no.Ssa loja à
Rua Vidal Ramos, 203 - Fones 343 e 145

Dis.p�ri]�dades da semana:

R.ural tração �odas ano 71 • azul e branco

{'-100 J961 - Cin�\
.

Mave,ick cUPê luxih.ano 74 - branco nevasca

(anoinhas
de .ontem

Na$clmeDfos

Está em festas o lar' do sr.

Oscar de' Almeida Redondo e

exma. sra. r:t. Aladia Fernandes

Redondo, pelo dascimento de
uma menina que recebeu o nome

de Maria Canuta, fato ocorrido
em Tupã, E. S. Paulo no dia

19/7/47.
• Parabéns.

- Está em festas o lar do
sr, Joio Zimtnermann e SUa

eXIl:l·a. esposa d. Diva.ir Wendt

Zimmermann, com o naselmen
to de. seu prtmogeníto Marcos,
ocorrido a .31 de julho findo.

Parabéns.

1

Dr• .IoDes B. de

.Amorlm

Esteve, sábado último, em nos·

I!a tenda de trabalho apresen·
tando suas despeqidas, afim de

seguir viagem para Floria'n6po
lis, onde vai empr�gar suas

atividades proficionais o nosso

: grande amigo sr. dr. Jones Bayer
de Amorim, engenheiro agrono
mo, que prestava seus servi
ços, com inteligência, no Campo
Experimental de Marcilio Dias.
�uito estimado por todos OI! que
consigo primavam, sua ausencia
será muito sentida.

Gratos, desejamos-lhe felici
dades.

Fizeram aDOS:
. Dia I, a t.xma. sra .. d. Aba
Schramm Ritzmann, virtuosa

esposa do sr. Otto Ritzmann,
classificador de madeira, resi
dente nesta cidade.

Dia 2, o estimado �;sr. Elias
Slobada, antigo empregado da
R.V.P.S.C.
Dia 5, a gentil senhorita Dircto,

dileta filha do ar. Firmino de
Paula e Silva, nosso bondoso
assina.nte.

Dia 6, colheu mais uma violeta
no jardim de sua rosada existên
cia e pren.dada senhllrita Miltes,
querida filha do casal Pompeu
de Oliveira.

Fez anos ontem o jovem Mario
Mussi, filho do industrial Abrão
Mussi.

_ .' ,

'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Conv'ite

31-01-76
N.o 1355
Ano XXIX

«Tiro
para o dia 31 de janeiro· de

- ·Rei»
9-10-

A Diretoria da Sociedade Tiro ao

convida V. Sa. e Exma. Família, pára
«Tiro Rei» Cavalheiros e' Princesas.

o Canoínhas,
tradicional festa

às 14,00 hs. - Início da ma, Ya acompanhada da Banda
Weis de

.o Negrinho, em busca do Rei
e Rain

v
.' Saída da Praça Lauro Müller;

J

às 15,30 hs. - Na ede da Sociedade inscrições para
di put� na escolha do novo «Rei».
Obs.: Encerramento às 18,00 horas)

-ãs 21,3;0 h .
- O tradicional baile na S130, sendo que às
24,00 horas será efetuada a .mudança de
reinado, . com entrega de faixas, medalhas
para o Rei, Cavalheiros, Rainha e Princesas.

de Mesas com o ecônomo da Sociedade
na S BO.

Pelo comparecimento agradece
A

1

pIRETORIA

Colégio Comercial de Canoinhas
o curso Técnico de Contabilidade terá no

presente. ano letivo Q seguinte movimento, no
mês de fevereiro:

'

Inscrição à seleção: . de 02 8, 06 d�s 19,00 às 22,00 horas
Exame de seleção: dia '08 com inicio 6s 9,00 haras

Segunda chamada: de 09 a,'Í2 com inicio às 19 h,
Matricula geral: de 16 a 20 das 19,QO às�' oral

Exame' de ada tação: dia 17 com inici��19;00 horas
.

�Para o exame de seleçã9�8stará somente a apresentação
de um d�cumento d� identi_gJKfe e o comprovante do pagamento
da Taxa, de Cr$ 30,00. �.

,

. -ucula Da primeira série, será necessârto o

conclusão, em histórico escolar do 1.0 gr.u, -ela
borado em as vias, .. lém de atestado de sanidade e vac),llsção
e ainda rtidão de nascimento. Para os maiores de 18 anos,
quitação militar e 'eleitoral. Taxa de �atricula C;$ 3�0.OO.

Canomhas, 15 de janeiro de 19.76

ZAIDEN E. SELEME Diretor

,

, 7'

CARLOS BOCKOR I
�...._...._...._�...._--...._- -��...._�...._...._...._...._

São U:ê r n a rdo, tri-campeão Canoinbense' de futebol

lasseI' FergusoD, campeão do primeiro CampJeonato Infantil
,

' .

Santa Cruz foi marcado por
Gedoy.

.

Prestigiando a competição, o

médico Dr. Mário Mussi, que
deu o ponta-pé inicial do jogo,
cujo Troféu em disputa leva o

nome de seu saudoso pai
ABRAAO MUSSI.

Após o jogo, pelas 20 horas,
os campeões e os vice, reuni
rsm-se para um jantai de con

fraternização, quando vários

Tivemos domingo passado, no
Estádio Municipal « Benedito
Therézio Carvalho Junior» a

partida decisiva do Campeonato
Canoinhense de 1975, categoria
amador, en'tre Botafogo e São
Bernardo.

"

Os primeiros 45 minutos de

jogo terminou com vitória alvi

negra, com um tento de Allage
808 32', depois de ganhar do
seu marcador e chutar cruzado
no canto esquerdo de Kalempa.
O ponta-direita Ingo, aos 19'

da fase final, marcou o tento
de .empate, fazendo explodir a

torcida do São Bernardo pre- I

O Massey Ferguson ssgrou-se
campeão do primeiro Campeo
nato [efentU. promovido pela
Liga Esportiva Canoínhense, ao
derrotar o quadro do Ginásio
Santa Cruz. no jogo decisivo
realizado no último sábado, no
Municipal, pela c�nt.gem de Sal.

Paulinho foi o
� grande heróí

da partida, marcando os trêli!
tentos que deram a vitória para
o seu time. O tento solitário do

sente no Oitão. Celsão venceu

dois zagueiros pela esquerda e

cruzou, a defesa parou e Ingo,
com muíta trariquilidade, chu
tou sem defesa para o arqueiro
Paulo, uma das grandes fígu
.ras da partida.

I

Terminou assim o tempo re

gulamentar, com marcador bas

tante justo' de 1 a 1.

Houve mais 30 minutos de

prorrogação e I) placar perma
neceu igual, ficando a disputa
do titulo na .cobrança de pena
lidades, onde foi mais feliz a

equipe de São Bernardo que

conseguiu marcar os 5 e o

Botsfogo 4.

O São Bernardo formou com:

Kalempe; Negão, Grimaldo, Bor
ges e Romário; Vieira, depois
Preguiça e Valdir; Branquela,
logo, Paulinho e Celsão,

O Botafogo foi de: Paulo;
Hélínho, Paulinho, Roger e Jair;
Neninho e Nico,' depois Silvio;
Kolínhs, Alceb .. Jaime e Allage,
depois Hilário.

.

Nossos parabéns .aos campe
ões, bem como à equipe bota

foguense, pela excelente cam-

panha realizada.
'

1

2.° - Para a fase final, uma
chave ser� com 4 clubes � a

outra com 5, decisão esta to

mada devido a falha do ârbítro

DO INTERIOR

oradores se fizeram ouvir, en

tre alguns, o presidente da LEC
e IDr. Mário Mussi.

CAMPEONATO
RESOLUÇÃO:

'0 Presidente cia L E C, sr.

Orestes Golonovskí, no uso de
suas atribuições legais resolve
O seguinte:

1.0 - Devido a irregularida
de da súmula e a falha do ár
bitro sr, Mário Müller, na par
tida entre Pinheiros E. C, x C"
A. Industrial, realizada domingo,
na preliminar dt! Botafogo e

São Bernardo, a LEC classifica
o Plnheiros e o Industrial .oa

, 2.a colocação da chave.
,

_.,J I'

ca partida acima mencionada.

Revoga- se as disposições em

contrário.

Canoinhas, 28 de janeirol76.
ORESTES GO�ANOVSKI

Presidente da LEC

x x

E atenção para as disputas
das segundas v8gas que serão
realizadas amanhã, no Estádio
Municipal:
1.0 jogo: 9,00 horas

Imua x São' Cristóvão

2.0 jogo: 13,30 horas
,

U"aião x Co�ercial G.G.S.
3.0 jogo: 16,00 horas

Corintians x . Bohfogo

x

Na preliminar, houve empate
, .de 3 a 3 entre Ipíraege e Tau

,

nay, na pi_puta pelo terceiro e

,quarto lugar. Na decisão por
penalidades venceu o IpitaDga
que acabou conquistando a 3.a
colocação.

Alvi"negro da

(apitai do Mate

faz novas

contratações.
Visando a ,disputa da Taça

Governàdor. a Diretoria .do Bo

tafogo vem de conseguir cinco
excelentes contratações para o

seu plantel, que são:

Aderbal, centroavante do Be
la Vbt"; Julio, quarto-�egpeiro; .

Ivan, lateral esquerdo;' Luizlnho,
centroavante e o goleiro Luiz
Carlos, todos ex-jogadores do

Rigesa.

I

lNPS pagou em 1974 Cr$ 1 bilhão' 470 milhões a trabalhadores. acidentados
Um total de Cr$ 1 bilhão 469

milhões e 837 mil foram gastos,
pelo INPS, no pegamento de
beneficios que' tiveram como

causa os acidentes de trabalho.
O número desses acidentes che
gou a 1.756.649 sem contar 1.839
casos, de doenças do trab$lho,
e 38.273 acidentes no trejeto
casa-tnbalho- casa.
Com a dinamização das ati

vidades decorrentes da orienta
ção definida pelo Ministro Luiz
Gonzaga do Nascimento e Silva
que visa à expansão dos servi
ços prevídencíártos.:o INPS está
agindo no sentido da desburo
cratização, o que tem apresen
tado resultados imediatos no

aumento dos benefícios conce

didos. Inclui-se aí a intensifica
ção do Programa de Reabilita
ção Profissional e do Seguro de
ACidentes do Trabalho.

Reabilitação
Profissional

Em 74, 15.151 segurados fo
ram 'encaminhados aos Centros
de Reabilitação. Do total, 12.040
foram recuperados e hoje exer

cem novas atividades. Cada
Centro de Reabilitação Profis
sional dó INPS possui equipes

técnicas especializadas, que tra
balham em conjunto para re

cuperar a capacidade dos segu
rados, orientando tratamentos
fisicos e mentais para que a

reabilitação seja mais rápida e

definitiva. As equipes que (ie
senvolvem esses trabalhos são

compostas de médicos, .psicôlo
gos, assistentes sociais, conse
lheiros profissionais, fisiotera
peutas, terapeutas ocupacionais,
enfermeiros, técnicos em prótese
e 6rtese, terapeutas da palavra,
professores de oficios e profes
sores de ensino básico.'

Atualmente, encontram-se em

manutenção .de benefícíos por
acidente de trabalho. 114�600
segurados com auxilio-doença,
4.757 por invalidez e' 18.773
estão recebendo pensão.

Aposentadoria 'por
InV�lIdez

A aposentadoria por invalidez
acldentária corresponde 8 100%
do salário-contribuição do dia

do, àcidente. Esse tipo de bene
ficio é pago ao' trabalhador

definiti_vamente incapaz, que não

pode ser reabilitado para o

exercício de outra atividade.

O valor da aposentadoria

acidentárla - devida a contar da
data de conclusão do exame

médico-pericial - será m8jo�ado
em 25%, se 8 pericia médica
concluir que o segurado necessita

,

da assistência constante de outra,
pessoa.

Pens60

Quando ocorre morte em

ccnseqüêncía de acidente' de
trabalho, os dependentes rece

bem uma pensão, igual ao

saláríc - de - contribuição, devido
ao segurado quando ocorrer o

acidente. .!\. pensão é rateada
entre os dependentes em partes
iguais, rever1;e�do,para os demais
a cota dequele cujo direito cessar.

Auxilio-Acidente
Quando o

I segorado fica com

r;:edução permanente de �ua ca

pacidade de - trabalho, em' per
centagem superíor a 25%, tem

direito 8 auxilio-acidente, inde-
. pendente d. qualquer remune

.ração que venna a perceber em
virtude da volta ao trabalho.

O auxilio-acidente é calculado

pela aplicação do percentual de
redução da' capacidade sobre o

salário· de -'contribuição do dia
do acidente. O percentual de

redução da capacidade para o lídez, o peçúlío equivalente a

trabalho é vertftcade, após a , t8 vezes o maior salártc-míuimo
'data do tratamento, em exame,·, v'ig@nte Da data do pagamento.
médico pericial a cargo do INPS.

As empresas têm 24 horas
'para comunicar ao INPS os

acide_tel!!. de trabalho ocorridos
com seus empregados. Com essa

comunicação, o Instituto presta
assistência médica ao acidentado,
concedendo a ele ou a seus

dep@ndeDte� os beneficios a

que têm direito.

A função do Seguro de Aci
dente do Trabalho é resguardar
o trabalhador do risco de suas

atividades, realizado pela em

presa. Em' caso, de morte, os

dependentes auferem os bene-
ficios previstos.

-

Os beneficios são .caleulados
sobre o salário de contribuição
pago ou devido ao trabalhador,
no di� do acidente. Em caso de
remuneração variável, o Institu
to consrdera para efeito de
cálculos, o salárto pago no mês
auterror ao do acidente.

As vitimas de acidentes de,
trabalho têm direito à assistên
cia médica global, à reabilitação
profissional, prótese e ór,tese e

auxilio para tratamento fora do
domicilio.

Pecúlh)s
São três os tipos de pecúlios

a quem têm direito' os segurados
que sofrem acident.es de trabalho.

1. pecúlio PO( redução da
capacidade: devido ao segurado
cuja capacidade 'de trabalho foi
'reduzida num percentual íofertor
ou igual 8 25%. É pago' de uma

só vez e equivale. 80 resultado
da aplicação do percentual de
redução da capacidade sobre 72
vezes o m.ior salário - minimo
vigente no País, na data do

pagamento.

2. pecúlio por morte: Bene
ficia os dependentes do segurado.
:E': igual a 18 vezes o maior
salárío-tníeímo na' data' 'do pe
gamento. 'Pago de uma, só vez,

3, péçúlio por invalidez: se

o velor da aposentadoria por
invalidez for igualou superior
a 90% da aposentadoria decor
rente de outro causa, o segurado
recebe, junto com o primeiro
pagamento da pensão por inva-
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