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CANOINHAS (CN) - Gui-
.

lherme Klemme, que foi vítima
de. agressão a pauladas na noite
de quarta-feira última em Mar,
cHio Dias, não resistiu aos feri
mentos e veio a falec-er às 5 ho
ras de quinta-feira no Hospital
Santa Cruz.

-:

, O fato ocorreu por volta

, I'

arei 10
das 21h30 na saída de'Marcílío
Dias, próximo à Escola Agrícola
Vidal Ramos, quando Joaquim,
Ferreira, por motivos ainda des
conhecidos, agrediu seu compa
nheiro Guilherme Kternme -

COIU,

uma ripa, causando-lhe graves
ferimentos na cabeça. O acusa
do evadiu-se, deixando a vítima'
no local da briga ainda com vi-

da. Somente às 23 horas é que
alguns moradores próximos co

municaram a Delegacia de Poli
cia de Canoinhas, que imediata-

mente enviou uma unidade da

Rádio Patrulha à Marcilio Dias,
para socorrer quilherme. Leva
do para o hospital pelo pessoal
da Delegacia e policiais da Pa ..

ttulha,
r

a 'vítima que apresenta
va fratura' no crãneo e graves
lesões no cé-rebro, foi atendido
pelo médico e enfermeiros de.

plantão. Devido à gravidade
dos ferimentos, Guilherme não
resistiu e fJlleceu às 5 horas dê'.

madrugada de quinta-feira.

Rosa Peres; a Polícia abriu ín

quérito e continua a procura do

hómdcida, que até o momento
_ nada se sabe sobre o seu para-
deiro. Acredita o Comissário,
que com a mobilização .do efeti
vo policial na investigação do

crime, o acusado será preso nas

próximas horas.Segundo o Comissário-Levy
.
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Precos
.I

geram
lfLORIANÓPOLIS '(JSC/

CN) - p,.. Organização das .co
operativas do Estado de Santa
Catarina (OCESC), através de
seu ,presidente, ,engenheiro
agrônomo Alberto Morais, ex
pressou seu mais enérgico pro,
testo pela alta exagerada dos
preços dos fertilizantes e adu
bos, "que está conduzindo nOS8,:'

agricultura a nível impraticá
vel". :

Os adubos e fertilizantes ti
veram, nos últimos 30 dias, UH'.

reajuste de 33%, sendo que as

feiras produtoras alegam come

causa a "maxi-desvalorizacâo"
(lo cruzeiro, tendo em vista "que
a matéria-prima é importada �

Alberto Morais enfatiza
que nomomento em qus o go

;;!'llb começa a tabelar os pre-

exagera
protest as

A OCESC esteve presente
na segunda-feira em Chapecó,
i) a reunião convocada pela Fe

dera�ã? das Cooperativas Ag�o- I
pecuarias (Fecoagro), para dIS
cutir com os diretores das fir
mas produtoras de ad�bo.s e

fertilizantes o problema de pre·
ços.

-

A,DMINI,ST,
C
"
o

AUMENTO AO

FUNCIONALisMO,

.. ,

man a as

ESCOLAS

Segundo· informações da
Assessoria de Imprensa da Pre
feitura Municipal, já encon-:
tram-se em fase de conclusão 38

obras de ampliação da Escola

Municipal de Jardim Esperança, !

L1ue ,terá mais 13D m2; em CUjé�
;bra foram aplicados Cr$. -. .

130.000,00 em convênio cón1 o

Estadó alérn de outros val'()re'�
, .

.

,linda hão calculados,
.

aplicado,
pela Pü2feitura.' Outra ESCOl:.i

qü.e recébeu melhorias de D,nl

oliação, foi Es'cola Básica 1\/[ar-
\ garida de - Anunciação Carvà-
,

»
,a«

dos- adubos
,

Cooperat·va.,�
tuação dos insumos e solicitando
a intervenção do governo no
problema. '

, De. açorda co�. a .

mesma

fohte, 'as cooperativas estão
sendo pressionadas pelos agri
cultores associados para forne-
cer adubos e fertilizantes a pre
ços -razoáveis. 'Esta. situação
prejudicará notadamente o

plantio do feijão da "safrinha"
�!ue realiza-se :r:-esta época do
ano.

ços dos produtos agrícolas, (re-
�

O objetivo da reunião do I Segundo os técnicos da Fe
ferindo-se ao tabelamento .do dia 29 foi o de exigir das firmas _

.

coagro, as firmas estão negando
preço do arroz no Rio de Janei- fabricantes o cumprimento dos : se a cumprir os compromissos
:co, principal comprador de Sa11- pedidos já estabelecidos e .assi- 'assinados antes de dezembro,
ta Catarina, e ao bloqueio do nados antes do dia 7 de dezem- sendo que no Paraná, algumas
.Teijâo preto), devia _ também bro, quando foram .anunciadas ' -cooperativas estão iniciando
1/'

�)reocupar-se com os nossos cus- as medidas econôm:ÍCas conheci- ,ações na justiça contra as firmas
tos de' produção". A medida das como "pacote" de dezembro. de adubos.
certa, segundo o Presidente da Por exemplo, em documentos

OCESC, seria introduzir tam- já assinados no mês de novem

bém a tabela nos preços de adu- oro, estabelecia-se o preço do
bos. e' fertilizantes, que sao () f��rtilizante "93313" um dos mais
ítem que mais onera os custos utilizados no Estado para, o mi
para o agricultor. Jho, em Cr$ 13.340,00 a tonela-

da, para pagamento em março.
Depois do "pacote", o mesmo

�. rr oduto foi para Cr$ 17.335,00 a

tonelada, 'também para _ paga··
mento em marco. O aumento fOi

. "

de Cr$ 4.014)00 por tonelada, is-
'�O sem, contar o frete, que é de

aproximadamente .: Cr$ 650,00
por tonelada, desde. a fábrica

-

are a cooperativa.

..

Os técnicos da Fecoagro :

informaram que um agricultor,
para cultivar um hectare 'de mi
lho, . com uma produtividade
"nédia de 43,33 sacos/há (cal
culada pela CEPA pana se)' ne
cessitaria 25 sacos só para pagar
o fertilizante. O custo de um
hectare de milho, tração, animal
é de Cr$ 18. oa3,15, sem' consí
derar jUI:OS sobre o valor da ter-.
ra, impostos, administração, etc.
Incluindo esses ítens, o custo
sobre para Cr$ 2�.358,15. 9-

. custo por saco dá uni valor de
A Federação entregou ao'. 1>r$ 2'79,47 I O preço mínimo e�.-'

Ministro da Agricultura, Amau- tabelecido pelo governo é de
ry. Stábile, durante a visita a' Cr$_ 189;60 por saco, o _que im-'
Santa Catarina, sábado último, porta 'num prejúízcdé Cr$ .. -:�
um memorial explicando a SI- 89,87 ao produtor. �

- 't,
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. O Prefeito Municipal, Bc-
1lE'dito Therézio de Carvalho
Netto, encaminhou à Câmara
de Vereadores, proj eto de le1;
C':lncedendo aumento ao funcio
nalismo municipal, na ordeu.l
\�e 6a pot cento. Este percen·
tual será dividido em duas par·
;elas, sendo que a primeira dl3
28 por cento terá efeito já para
o rnês de janeiro.

-

O restante,
Vigorará s�mente a partir do
mês 'de m.aio próximo.
�===========-=====-==========�===========================�==-=-============================================================================�=-�
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.

ilho, também através de convê-
_ ,port�geml a 'Prefeitura está ad- min Constant.sdefronte o Hospí

nio com a Secretaria de EduC·�- qurrindo 'novas árcasipara pro- "talSanta Cruz, a: Prefeitura mi
cão do Estado de Santa Catarina jetos industriais no . Município: cíou esta semana os trabalhos
,e Prefeitura Municipalv inclusive um terreno quo desti ..

-

d( asfaltamento- 'qá Rua . Feli:m:�
ESPORTE _ INDúSTRIA

na-se' à construção de uma Usi-
..

, Schmidt, partlndo :dá Rua 12 (fê
na de Resfriamento de. Leite .' -; Setembro até: ii Rua NeJ;:Y WaJ;:'

E PAVIMENTAÇÃO Esta Usina seria de proprieda-
.

tríck, defronte os portões do E�-
Informou a mesma fonte, de da Cooperativa Agropecuária tádio Municipal. ,,�:

que a Prefeitura Municipal ad- de Canoinhas Ltda. O empreen·· ProsSeguem' também �j;
cr,liriu junto à fi:r;m,a Cünentela dilnento em questão, atenderá I)bras de' consfruçã'o da- Pont'1;

_
€2ta semana, 400 m2 de tela pa- com o fornecin1ento de leite. to-,· sopre o Rio Pac�ência, que t'i�

,

ra a construç'ão do alambradó dê. região do Planalto Norte nham sido para1izadas por algif·
. da Cancha Polivalenle---de Mar, Catarinense, além, da Capital do ú1a's semanas deV,;id6 a probl�;-
cílio Dias- que ora encontra-se Paraná e localidades vizinhas. mas'Ele· fundáção, além das iii_..
ClTl fase de conclusão.. O valor'

� ümsas çhuvas que prejudicarai),1.
do material foi de Cr$ 4f 2_28,OQ. I Após concluida a-,pavimen- em m1Jito o andnmento dos tra;,.
..

Segundo a12ui'ou nossa �r('- tação' do trecho da Rua Benja- balhos. k',
. ,{

ra

'CA"'�.;.�
.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Elite Tênis Clube ··e

Clube de Bolão Fantasma
Os Presidentes do ELITE TÊNIS CLUBE e do CLUBE

DE BOLÃO FÂ�TASMA, de acordo com os Estatutos Sociais, con
vocam os senhores associados de cada sociedade para a Assembléia
Geral e Extraordinária 3. realizar-se no dia 24 de fevereiro de
] 980 às 8:00 horas em l.a convocação, às 9:00 horas em 2.a convoca- .

ção e às 10:00 horas em 3.a e última convocação na sede do Clube
de Bolão Fantasma localizado no Bairro de Nossa Senhora Apa·
recicla, com a seguinte ordem do dia:

1. Fusão-ou Incorporação das duas sociedades:
2. Rateio dos títulos Patrimoniais de ambas as sociedades entre

, .

os SaCIaS.

':3. Denominação de nova sociedade.
1. Designação de comissão para dirigir provisoriamente a nova

. sociedade e elaborar seu estatuto.
5 .. Alienação de imóvel da sociedade.
6. Designação pelas respectivas sociedades do n.? de seus .SOCIOS.
7. Os sócios que não integralizarem seus títulos patrimoniais, bem

como as anuidades deverão atualizá-los até 5 (cinco) dias antes
da data da Assembléia designada .acima, sob pena de exclusão,
conforme estatutos.

g. Assuntos gerais.

Canoinhas,'15 de janeiro de 1980.

ELITE TÊNIS CLUBE

Sylvio Mayer - Presidente

CLUBE DE BOLÃO. FANTASMA �.

Luiz Fernando Freitas - Presidente
2 x

Dra. ·Zoé _Walkyria Natividade Seleme
- CIRURGIA DENTISTA -
- CIC 005589159/DEP - .

Clínica dentária de senhoras e crianças.
- Especialização em Odonfopediatria -

HORA MARCADA - Pça , Lauro Müller, 494 - Fone 22-0461
I

M�talúrgica Íteipu Ltd,a.
FABRICAMOS SOB ENCOMENDA:

POR'l'AS . JANELAS E GRfiDES DE FERRO, PERFILADO, 51

METALON OU ALUMÍNIO.

ESTRUTURAS, VITRINES, BALOÕES, BOX PARA
_./

BANHEIRO.

Rua Uruguai, 1231 (Jardim' Esperança) - Fone 22-0758

89460 - CANOINHAS - Santa Catarina

r i
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Mauro Luiz KichéiCztd

. A novela se tornou ultimamen
te um espetáculo ou teatro da elas
SE: média; visto que esta- náo está
oru condições de pagar para assistir,
presenciar uma peça teatral ao vi
\ 0, como a classe alta. Dezenas .de
milhares de pessoas se agrupam em

torno
. de um aparelho de televisâô

l;�á ver. seu personagerq favorito
OE a atriz m8..IS Iinda do momento
acuar durante quarenta e cinco mi
!1UtoS diários,

A audiência é dada pelo que os

t's1-ccialistéls chamam IBOPE. Uma
novela.' programa, filme televisic
nado 'se torna ótimo quando alcan
('.1 cerca de DO % (noventa por cen

tS') de IBOPE. O IBOPE do Pro-
Cl

.

1 "

tigrama .iacrmna e o uno, mas o

rendimento liquido da mensagem
nulo, isto diz Cic=ro Silveira no

"Ponto-aponto" da revista BANAS
número 885 de 5 de abril de 1971
e, . comenta o diretor-gerente da.
�:Laldard Propaganda, o mesmo 31.1'

pra fez publicar o artigo nesta con

ceituada revista sob título: "CHA ..

CRINHA NÃO TEIVI RENDIMEN-·
TO LíQUIDO DA MENSAGEM".

Acima, na pr imeira tese, le
vanta-se o IBOPE de 90>% para a',

novelas filmes, programas conside-
,

.

1 ados ótimos para o público. Abaí-
À'), levanta-se a tese do rendimen
to Iíquido da mensagem, por exem-

110 um filme de "COV1BOYS", o

Índice de audiência excelente, mar

D rendimento líquido da mensagem
torna-se praticamente nula. Embo
ra, seu programa tenha audiência
otima, mas nem o rendimento líqui
o.'} da mensagem bom .:

Falando em. nome do povo,
acho que programa, propaganda,
filmes, que instruam a população
para o mal ou l"ara atos maléfico')
deveriam ser censurados para 18
unos' ou sumirem de vez da televi
sâo , Tais propagandas como: "Prá
que pagar mais caro, se o Vila me

dá tudo o que €U quero. Leve' van
tagem em tudo, leve Vila Rica".,
C'..l então: "Chanceler, o fino que sa

tisfaz", ou ainda "Todo o escocês é
não-duro menos na hora de beber
�r.: a determinada marca de wiski".

•

•

Lotes
Vende-se
Vende-se dois lotes, ambos

com 15x60 m, localizados no

Jurdirn Esperança, próximos ar)
.

à;;_falto. Ótimos para chácara.

Preço de ocasião.

Tratar com o sr. Ludqvico
Bora, no Armazém Santa Tere

zinha, na Rua Getúlio Vargas
D.o 118 ou pelo fone 22-Q935.

4: x

UNGER & elA. LTDA.
CO,ViÉR'CIOINDÚSTRIA -

-

Distribuidores E'xclusi vos
I

Completa' do.s ·Motores

Linhada'

«vVEG»
Esquadrias de

,de vidros, com

U:ll_?t vari8.díssiml secção
de profissionais compe-

ferro e
..

equipe

REPRESENTANTE EM CANOINHAS:

Waldemar Knüppel
�a�ll'M"'Ej.HI"«ect· 'mr "'+!iW��,�.,..,....-.� ..... iIFiF rm..g,l."'"

Rua Major Vieira, 360 - Fone (0477) 22-03U6 - CANOINHAS - Santa Catarina
,

Todos esses programas, .propa
eand8.s, dever-iam s,!�ir de v�z. do
(1}:arelho de telcvisã o brasileira,
'::J()lS elas deturpam a boa imagem
-:;'n canal, do gerente e das equipes
oue trabalham na I csma , Estas

j,;::_'or,agé.lndas contra o uso indiscii
minadc do "tabaco" e das Bebidas
l\lcoé.J.icas, deveria ser feita em

larga escala para alertar a popula
cào contra o perigo.

E., quanto 8.0 ch�madú. filme
violento seria melhor sumir, por
que pelas provas que se tem é o

tramcolim da manginalização ou da
violência. Pelos filmes que se cons

t.i o quanto a humanidade se

acovarda atrás de uma arma, sej 9.
eh qual for, e aí o começo da
grande coisa chamada revolta.

Uma criança pega um revólv�f
dp brinquedo, e como vê na televi
são começa a imaginar um meio ou

uma maneira de aniquilar seu ir
rn l=) o, amigo ou inimigo... E, uma

vez já crescida - possuindo uma

arma, há uma rixa, uma pequena

uiscussão, ela ou eles .não hesitarão
cru usar armas para llvrarem-se do
(\!_:·cnente.

Isto quer dizer que as fábricas
ci � artigos infantis deveria primei.
1'0 olhar para o mal que faz, quan.
cc lançar 110 mercado um novo
r..:r�nqu�do� ?E:V �á. atender para os
dOIS prrncipies básicos: o moral e o
cívico:

O moral no sentido de impedir
a fabricação de artefatos que ve.
nham a prejudicar os outros, e o cí.
vico no sentido de impedir a fabri.
('('Ição de armas iguais ou semelhar{
tos às armas usadas no pleno exer.

. cicio dos direitos de cidadão,

Bem, tudo o que se tornamsg.
f:c'o dever ia ser suspenso, para que
não tenhamos que aumentar as pri.
sões, os presídios e que assim o

Brande mal a "VIOLÊNCIA" possa'
ser controlada e reduzida a quase
n ada. Pois programas violentos ia.
zem com que a- população se revol.
t� e empunhe armas, a violência
pu.xa a violência ...

'JUíZO DE DIRErrO DA 2.a VARA DA COMARCA DE

CANOINHAS -,- SANTA CATARINA

Edital de Citação de Herdeiros com

o prazo de seis meses
o Doutor Orlí de Ataíde

I�odrigues, Juiz de Direito da
2.a Vara Cível da Comarca de
Canoinhas, Estado de Santa

Catarina, na Iorma da Lei etc.

FAZ SABER aos que G pre
sente edital virem ou dele co

nhecimento tiverem que, pro
cessando-se neste Juízo a"Ar
recadação" dos bens deixados

por DELFINA FERNANDES'
falecida no dia l2 de setembro
de 1974, na Santa Casa de Mise

ricórdia, na cidade de Curitiba,
Pr., em estado de solteira, sem

testamento ou .herdeiros conhe
cidos e, havendo sido 'ultimaqa
a arrecadação dos bens,' pelo
presente edital, são citados her

deiros e interessados na suces-

são, para, no prazo de seis me-.

ses, que correrá da primeira pu
blicação, se habilitarem no pro
cesso, sob as penas da lei. E

para que chegue ao conheci.
menta dos interessados e não

possam de futuro, alegar ígno
1 ância, expedi o presente e ou

tros iguais que serão publicados
e afixados na forma da lei. Da
do e passado nesta cidade de
Canoinhas, �stado de Santa
Catarina,

.

aos vinte e três - dias
(,10 mês de novembro de, mil, no·
vecentos e s-etenta e nove. Eu,
Zaiden E. Seleme, Escrivão, fi

�ubscrevi ,

Orli de Ataíde Rodrigues,
Juiz de Direito da 2.a Vara

1 x

.�-

•

Im
_ ._

• V E N D E _._
•

Un1a área de 10.000 ru2 próxin1a. ao Cen1itério de Canol.
nhas, co,m,. casa de m.adeil'a, pinheiros,' luz, etc. Preço -
S0111ente Cr$ 150,00 0- 1112, sc;m acré(cimo pélD.s benfeitc
nas.

Um terreno na P:raia Alegre em Piç�rras. Local de ótima
_ valorização. Preço - a partir de Cr$ 2.8.02,00 mensais,

, TUPINIQUIM IM'ÓVEIS

SUA OpçÃO IMOBILIARIA - CRECI 1231

Praça Lauro Müller, 522 - Sobre-loja.
Aberto de segunda a quh1ta-f'2Íra - das 10 às 19 horas.

"
.

�
.'

1r'�='..&I'S'W�.l!Attl:!1 ....���� 'z:ft...,���

bom chimarrão

prefira
Para um

a. II »

TELEFONES: Escritório 23-1770 - Loja 23-2014

·tentes para sua colocaçãc).
Rua Des. Costa Carvalho, 41 c 4·1 - UNI/\O DA VITóRIA - PR.

- »

_,
...-
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'" �·Campanha do "Leo
,1'.,:-

�CI b "

f.,.;h\� u e um sucesso
rr.:::.'".

A Campanha do Agasalho e Revistas Usadas,
que o Leo Clube. Canoinhas está promovendo, já re

'leste-se de absoluto sucesso, obtendo' grande recep
tividade no seio da comunidade canoinhense . A in

formação é da CLEO Paulina Scobola, Relações PÚ
blicas do Clube .. No último final de semana, a CLEO

Presidente, Valderez Tabalipa (foto), recepcionou
seus companheiros em, sua

. residência para mais

uma concorrida reunião. Merecidamente, '0 LEO
CLUBE está de parabéns.

Pingo- de Gente

LIQUIDA SEUS ARTIGOS

PELA l\'1ETADE DO PREÇO
'-.

Rua. Vidal Ramos, 921 - Fone 22-0143

Nasceu, Luiz Cezar
Muito feliz o casal Luiz César e Stela Piec

zarka Vieira, com o nascimento no dia 25 último, de

Um menino na Maternidade Dr. Carlos' Corrêa de

Florranópolís. O garoto será batizado com o n,ome
de Luiz Cesar Vieira Filho. Via coluna, seguem os

o;umprimentos ao jovem casal.

Dois aniversários
A homenagem especial de hoje ao casal, ViI'

. gilio 'e Olga Trevisani. Dona Olga aniversariou no

dia 14 e o Sr. Virgílio completou idade nova come

�norando o 60.0 aniversário no dia 16, quando foi ho

.'nenageado por amigos e familiares com uma festa

surpresa na Sede do Clube de, Bolão Democrata.

Presente à ' bonita festa, Silvio 'I'rcvisani e farnília;
Gil Trevisani e Sônia Davet;: Iolanda Trevisani, Vva
Eiza Trevisani Nataníel Trevisani e sra., Sergio
Trevisani e sr�., Argos 'I'revisani e sra., Célia 'I'revi ..

sani, Jorge,Mallon e família, Hamilton -Galdi e fR

mília, Adolfo Havro e família, Guido José Jantsch e.

3'1'<:." Osmario Dav t e sra. Galdino Fuck e sra., Fe

lix RudoH e sra., Dimitri' Pantasses e sra., Paulina

Humenhuk e Frida Humenhuk. Via coluna, os curo ..

i)rimentos ao c:lsal, com votos de muitas felicidades.

===== ..

DRA� HELOISA· S. BERTOH(I �I
CIRURGIÃ-DENTISTA

CRO 1091

Consultório: Rua Major Vieira; 505 - 1.0 andar

(ao lado dp Edifício Mussi)

Fone 22-0439

,,�,

Cú cio

Co l ombo

Carnaval na'SBO
A Diretoria da Sociedade Beneficente Operá

ria promoverá quatro noites de Carnaval.' Dias 16,
J 7, 18 e 19, com os Bailes iniciando às 23 horas, e ani
mação do Conjunto de Ritmos Marabá da cidade de
Blumenau. Para a petizada, a SEO fará realizar
duas tardes de muita alegria; a primeira no domingo.
dia 17 às 16 horas, e a segunda no dia 19 também às
16 horas.

LOJA POPULAR ANA l\ofARIA

AMPLIOU E MODERNIZOU SUAS ÍNSTALAÇÕES
. PARA SERVIR SUA CLIENTELA CADA VEZ

MELHOR.

BRUXINHA MODAS
CRESCEU E FICOU MAIS BONITA PARA OFERE

CEH MAIOR VARIEDADE DE ARTIGOS POR ME

NOR PREÇO E COM O ATENDIMENTO. QUE VOCÊ

JÁ CONHECE.

CHIe-CHIe MODAS
CONTINUA A MES.MA: PRE:çOS DE FABRICA,

ARTIGOS SELECIONADOS E DE ACORDO COM

SUA EXIGÊNCIA.

Organizacões Nivaldo Burgardt

"A Notícia"

·simplesmente'·sensacional
Com circulação nacional, foi lançada na quín

ta-feira última, a l.a Edição em "Off-Set' do 'Jornal
I'A Notícia" de Joinville, �com 247 páginas. Esta edi

câo especial, tem cunho histórico, e focaliza os prin
cipais acontecimentos de nosso Estado, do Brasil e do

. Mundo, num. retrato fiel de seus exemplares de ar-

. quivo desde 1923. Realmente um Jornal digno de ser

encadernado e guardado para a posteridade, tal o

seu conteúdo repleto de artigos maravilhosos que va

lem, a pena serem relidos, tanto pela 'geração que vi
vou aqueles acontecimentos, quanto pela geração
atual que poderá absorver novos conhecimentos a res

peito do. que foi nossa região naquela época.

Os 75 exemplares que foram colocados à venda
na Livraria Zaguini, .serâo poucos para atender o pú-
blico que gosta de boa leitura.

-

"Pedrinho" Vieira
.

recepcronou
Recebendo seus companheiros do Clube do Si

gilo e inúmeros amigos, Pedro Alves Vieira propor..
cionou uma alegre noitada na última quinta-feira eD.1.

sua aprazível chácara,' para comemorar os 25 anos

ele feliz matrimônio com sua esposa Liete, transcor
rido dia 22. Animaram a festa, os seresteiros, Orlan
do Nascimento com sua sanfona, João Linzrneier c

.Tosé Nascimento Filho no acompanhamento, e mais
Otto Klosterhoff, Gildásio França, Egon 'I'hiem, Au
rélio L. Bianchini, Waldernar Scholze, Edemar Sam ..

paio, Timóteo Bojar('ki, \Vihnar Fallgatter, Romeu

Vier, Silvestre Hollen, João Maria do Rosario, Ro
malino Alves Vieira, João Gonçalves Netto; Ivanir

Burigo, Heike Bach, Miguel Tokarski, João .rOS0.

f{lempous, Alceu ThiE'm, Rossel�Faria de Lima, :Moi·,
sés DalTIaso da Silveira, João Colode I, OnéIlo vVis ..

nl.evski e este' colunista.
======�-----

Dr Antonio L�" eq�ecb Selem'e
C R M - 2192 - CPF 189652879-72

CARDIOLOGIA.

EL�TROCARDIOGBAFIA

Consultório: Rua Caetano Costa, 396

IV'IEDICLINICA - FONE 22 .. 0985
./

ATENÇÃO!
"Destaques' avisa .a todos os .leitores

amigos, fam.iliares, patrocinadores e. colabora
dores, que todas as correspondências 'destinadas
à esta coluna, devem ser, re��!�d."as. ao seguinte
endereço: LUCIO· COLOMBO - CAIXA ·pOS·
TAL 41.8 - 89460 - CANOINHAS-SC., ou CO ..

LUNA DESTAQUES - CAIXA POSTAL 418

89460 - CANOINHAS-SC.

LioDS Clube de' Va,noinbas
LIONS MAFRA, Ê NOSSA META

Para complementar os entendimentos, para
que se concretize mais uma fundação de Clube de
Lions em nosso Distrito L-10, nossa turma de Ca

noinhas, participou, dia 31 de janeiro, de uma Reu
r.ião preliminar com os membros que constituirão
,aquele clube. Foi, _ na verdade, uma reunião de

aproximação e, do mais alto companheirismo; tendo

sido debatidos os pr incipais fundamentos .do Ieonis
mo. Como Clube padrinho, Canoinhas, está embuído
do mais sadio propósito de levar a cabo mais este

empreendimento leonísfico, cuja data de fundação,
ficou na dependência do 'comparecimento de nosso

Governador'CL. WILSON SANTOS. Estiveram na

'reunião em Mafra, realizada nas dependências do

Santa Helena Clube de Campo, além do nosso Presi
dente CL. ILDEFONSO CORREA, mais o nosso Se-

-, cretário, CL. FRANCISCO RAPOSO. o Cl., ZAIDEN
E. SELEME, o CL. ORLANDO TREML, o CLo. ARIS
TIDES MALLON, o CL. LOTHARIO KOLBECK, o

CL. LUIZ JORGE BUCHMANN, o CL HILARIO
LIBL e também o CL. AR.NO RICHGEL JUNIOR;
este último em sendo o padrinho físico, da fundação.
Verdadeiramente, nosso Clube está na vanguarda do

Distrito, quando procuramos sempre pautar pelas
boas causas do leonismo.'

'

NOSSO MOVIMENTO COMUNITARIj)
Movimentam-se as equipes de trabalho, para

. neste começo de ano termos alguma coisa de concre

to para nossa cidade Assim é que' as DD.MM. leo

ninas, já se propuseram em, seu Chá das Domadoras,
encetar as campanhas de longo alcance já que o tem

'po, urge e o inverno nao 'tarda a chegar. LEO CLU

BE, também estão levando a cabo duas campanhas
de médio porte, sempre tendo presente a próxima
ho�ologação de constituição deste clube da, juven
tude de nossa terra aue desfralda a nossa bandeira
Ieonística , Parabéns -a vocês todos que não medem

esforços, para ver concretizados os nossos principies
leonísficos, sendo o principal deles, o de hem Servir
nossa comunidade.

.

CANOINHAS, E O DISTRITO

No Boletim do L-lO; Canoinhas goza de ampla
divulgação, tendo presente ainda a Reunião Distrital,
levada a efeito no mês de novembro p'_' passado.
Assim é que, o boletim nos traz, .0 inteiro teor da

f' Ata daquela magna reunião, em que Canoinhas .. foi
a tônica, dentro do Estado de Santa Catarina.

Vestibular
Os parabéns à jovem Saila Bernadete Couti ..

nho Pieczarka, que foi aprovada no vestibular de Psi

cologia da Universidade Federal d� Santa Catarina.
Saila destaca-se também, nos estudos de inglês do
Centro de Estudos Avançados, além de ser. reeduca ..

dora na Clínica Infantil de Psicomotricidade de FIo

rianópolis. Recebem também nossos cumprimentos.
os seus pais; Clementino e Selma Pieczarka ,

Aniversários
ONTEM: Daniel Sukmanoski.

HOJE: Milton Humerihuk; D. Hetwig, esposa
de Antonio E. Kohler; Inocente Tokarski; Glaucio, fi
lho de Guilherme Lohse; Adelmo Bollauf; Andreaz
Carlos Costenaro; Karine Zipperer Novo, filha de Luis
e Eliane Novo, residentes em São Paulo.

.

AMANHÃ: D. Rosi, esposa de Luiz Fernando
Freitas; D. Zagala, esposa de Silvio Siqueira; Severo
Senczuk.

'

r DIA 4: Nivaldo Roesler, EIsa Maria Soares, Gil
mar Dambroski; D. Walfrida, esposa' de Antonio Vai-'
late .

DIA 5: D. Esmeralda Maria, esposa de Luiz
Buchmann; 'Maria Lucia Kohler.

_

DIA 6:' D. Eva, esposa de Severo Senczuk: Fá-
.

.,

bío T'oubia Sakr; Alexandre Luiz Geiser. .

DIA 7 � D. Ernestina, esposa de Vicente Novak;
D. Frida, esposa de Jovino Roesler; D. Maria Ida, es

posa de Siegfried 0lsen; a menina Carla Roberta
Sachweh,

DIA 8: Bernardo Metzger; Guilherme J.A. de
.

Souza; D. 'Estér espDsa de Félix Rudolf.

, -

GARDE·NIA
ÚLT'IMOS LANÇAMENTOS

I
;,

Moda. Rio,
Rua Paula Pereira (Praça Osvaldo de Oliveir?)'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Dr. Benedito Therézio de
Carvalho Netto

Prefeito Municipal
Este Decreto, foi registrado

e publicado no Departamenn,
Adlninistrativo, na data supra.

Dr. Fábio Nabor Fuck
Dir. Administrativo

Vice Prefeito Municipal

CORREIO DO NORTE �-. .

02 de fevereiro de 1980
------------------------------�----------!-----,-------------------------------�------------,--------------------------------------------------�

Adquira seu veículo' com a mínima entrada.

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

Visite-nos sem compromisso, em nossa loja à

Rua Vidal Ramos, 203 - Fones 22-0268, 22-0468 e 22-0024 Maiores inforrnacões pelo
�������.��E@#••B��,����M.4�U����EW�*BM=G.-m�g.�.��4.��:

'

1elefone 2�-07�0.
J

d

Cooperativa Agro - Pecuária
·e a n o i n h a 5 L t d a IIde

.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

,.,j
,..l:

'!�'" -:11::-", "'" 'I- .f;,.
',,,

I ;_"..1-

De acordo com o Estatuto Social, ficam convicados os
senhores associados da Cooperativa Agro-Pecuária de Canoinhas
Ltda. em pleno gozo de seus direitos sociais, para a Assembléia Ge
},::11 Ordinária' a ser realizada no dia 02 de março de 19\80, no Grupo
Escolar João José de Souza Cabral, sito na Rua Barão do Rio
Branco n.? 59 - Canoinhas-SC., às 7:00 horas em primeira con

vocação com o mínimo de 2/3 de .seus associados; às 8:00 horas
em segunda convocação, com o mín.imo da metade e mais um
de seus associados, as 9:00 horas em terceira e última convocação,
com a presença de no mínimol0 (dez) de seus associados, na qual
havendo número legal será discutida a seguinte:

'ORDEM DO DIA

1) - 'Apresentação, discussão e julgamento do Relatório de Ati
vidades, Balanço Geral, Demonstrativo de Contas de Resul
tado e demais documentos relativos ao exercício de 1979;

2) - Apresentação, _ discussão e julgamento do Parecer do Con
selho F'iscal, sobre os documentos relacionados 'no ítem n.? 1;

3) _. Eleição e posse do Conselho Fiscal para o período 1980/1981;
<!) - Autorização para o Conselho de Administração contrair em-

-

préstimo e financiamentos, nos órgãos. financeiros do País,
destinados a EGF, Pré-Comercialização de cereais, aquisi
ção de insumos, defensivos e fertilizantes agrícolas, recur
sos para capital de giro, construção de unidades armazena
doras, silos, armazéns, escritórios, secadores e outros equi
pamentos correlatos, veículos, máquinas, tratores, equipa
mentos e acessórios, máquinas e equipamentos para escritó
rio, oferecendo para tanto, as garantias que forem exigidas. I

inclusive dar bens em hipotéca, avalizar enfim o que neces- I
sário for para a liberação dos financiamentos 'pretendidos;
5) _ Assuntos de interesse da Cooperativa.

NOTA: Para efeito de cálculo d� quorum para instalação'
da Assembléia, esta Cooperativa tem 814 associados.

Canoinhas, 30 de janeiro de 1980:

COOPERATIVA AGRO-PECUARIA DE CANOINHAS LTDA.

LUIZ FERNANDO FREITAS -- Presidente

Fazemos sempre a melhor oferta em veículos novos FORD
e usados de qualquer marca.

DISPONIBILIDAD.ES DA SEMANA:

1 Opala coupê luxo - branco .. .. . ....

1 Chevette - branco .. .. ., ., .. .. ..

1. Variant - amarela .

1 Corcel Coupê Luxo - amarelo .. .. .'.

1973
1974 -

1975
1976

.
Prefeitura Mún. de (anoinhasEdital de Notificação

.2.� OFíCIO DE NOTÁS

de Protestos
Por não terem sido encontrados

nos, endereços fornecidos ou por
recusarem a tomar ciência, faço sa

ber aos que o presente "EDITAL",
virem ou dele tiverem conhecimen
te que 'deram entrada neste- "OF!
CIO", para serem protestados con
tra os responsáveis dentro do pra-:
zo legal os Títulos com as seguintes
características:

DP Nº 13.217/2,v_?n:cida em 10.01.80
no valor de Cr$ 2.544,00, emitida por
«Derielar» Comércio de Eletro Do
mésticos Ltda., contra: AMILCAR
OSORIO ERZINGER.

,

DP Nº N-0902/2 vencida em

11.12.79, no' valor' d� Cr$ '10.030,00,
emitida por Alfredo Scholze Veículos
e Equipamentos SIA., contra: ARCY
FLORIANO DE SOUZA.

, .

/

Canoinhas, 30 de janeiro de 1980'

AlCides Sehumacher
Oficial Maior

DOCUMENTOS
EXTRAVIADOS

ROSANE ERCI OLSEN, decla
ra para os devidos fins, que extra
viou todos os documentos do veí
culo de sua propriedade, marca
DODGE POLARA GL, ano J.980,
Certificado de Registro de Veículo
Jl.O 0651789, Chassis n.? B085396,
Cor AZUL GEADA, Placas .

('!�75056 .

Os mesmos ficam sem efeito
!J(Jr ter requerido segundas vias.

3 x

-

Veu e�se
uma eH
Construção' em alvenaria,

medindo' 165 m2. Situada no

centro da cidade.

o PIS O
M.O M N·

0\1 FADEMAC,TABACOW

(Qlo(a�ão' por gente ,que entende,
Peca

,
um. orcamento- sem compromiSSO.,

MATERIAL f)E

CONSTRUÇAOYK LTDA.
RUA MAJOR VIEIÚA, 511 -:- FONE 22·0m�8

DECRETO N.o 09/80

APROVA SUBDIVISÃO DE
UNIA .AREA DE TERRA

Dr. Benedito Therézio de
Carvalho Netto, Prefeito Muni

cipal de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas

atribuições legais e de, coníor
midade com a Lei n," 830 de
(t4/06/68,

DECRETA

Art. 1.0 _ De conformidade
com o despacho do sr. Engenher
F) da Prefeitura, exarado no re-

-

querimento protocolado sob n.J1
2.281 de 27/12/79 e nas respec
tivas plantas, fica aprovada a

subdivisão procedida pelo 81'.

LUIZ CARLOS WERKA, de um.

terreno urbano, situado a nu'

Joaquirn de Paula Vieira, esqui
na com a rua Frei Menandro
Kamps, registro

.

municipal 83,
carta de aforamento 140, data
060, com a área de BOO,OO m2.
distribuido em duas datas.

Art. 2.° _' Este Decreto en

trará- e111 vigor na data de sua

publícaçâo.. revogadas as dispo
sições em contrário.
�,

.

Gabinete do Prefeito Muni
c-ipal de Canoinhas, 25/01/1980.

Dr. Benedito Therézio de
Carvalho Netto

Prefeito Municipal
Este Decreto foi registrado

e publicado .no Departamento
Administrativo, na data supra.

Dr. Fábio Nabor Fuok
Dir. Administrativo

Vice Prefeito Municipal

/

DECRETO N.o 10/80

TRANSFORMA UNIDADES
ESCOLARES

Dr. Benedito Therézio de
Carvalho Netto, Prefeito Muni
r ipal de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas

atribuições legais,
-

DE CR E T A

Art. 1.0 _. Fica transfor
mada em Escola Reunida, a E�>
cola Isolada Municipal de "Alto
d T···, E I R ·1
_ 9. ijuca e; a sco a eumcia

cte "Jardim Esperança'<ern Gru
po E�colar Municipal.

/ "

Art. 2.0 -- Este Decreto e11-

trará em vigor 'na data' de sua

publicação, revogadas as dispo
sições ern contrário .

Gabinete do Prefeito Muni
cipal de Canoinhas, 25/01/1980,

PORTARIA N.o 09/80

Dr. Benedito Therézlo de
Carvalho Netto, Prefeito Muni.
.cipal de Canoinhas, Estado de
5anta Catarina, no' uso de SUas

atribuições legais" resolye:
PROCEDER

ENQUADRAMENJO
Da Professora Alice Artn

Leandro Soares, Não titulada,
ra categoria de Ginasiana, ten
dr) em vista a apresentação de
certificado de conclusão do aluo
elido curso, a partir de 01/01/80.

Gabinete do Prefeito Muni
cipal de Canoinhas, 25/01/1980.

Dr. Benedito 'I'herézio de
Carvalho. Netto

Prefeito Municipal
Esta Portaria foi registrada

e publicada no Departamento
Administrativo; na data supra.

Dr. Fábio Nabor Fuek
Dir. Administrativo

Vice Prefeito Municipal

PORTARIA N.o 10/80

Dr. Benedito 'I'herêzio de
Carvalho Netto, Prefeito Muni
cípal de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas

atribuições legais, resolve:
I

CONCEDER LICENÇA
,

-

A ROSEMARY MART!
NHUK, professora municipal,
120 .(cento e, vinte) dias, (Gesta··
ção), de acordo com o requeri
mente protocolado sob n.? 139,

.
datado de 24/01/80, a 'partir de

L4/0;/80.
.

Gabinete do Prefeito Muni
cípal de Canoinhas, em 28-01-80.

Dr. Benedito Therézio de
Carvalho Netto

Prefeito Municipal '

Esta Portaria foi registrada
e publicada no Departamento
!" dministrativo, -

na data supra,
Dr. Fábio Nabor Fuck
Dir. Administrativo

Vice Prefeito Municipal

NO DEPARTAMENTO DE VEíCULOS USADOS' DE
MJGUEL PROCOPJAK COMÉRCIO DE VEíCULOS LTDA.!

-

\.
VOCÊ' ENCONTRARA PAR·A PRONTA ENTREGA:

Marca

l' Veraneio .. .. .. .. .. .. ., .. .. ..

1 Kombi VW,
.

1 Passat TS
.

1 Opala .

Chevette SL .. .. .. .. .. .. .. ..

1 Brasília ....
: .. .. .. .. .. ,.

.

..

3 Brasília.. .. .

'

.

1 Variant ,

.

_ J Veraneio ..

1 Opala .. " ....

MICiUEl' PROCOPIAI( (OM� DE VEíCULOS LTDA.

Ano

1969

I1976
1976
19'76
1977 /'

1977
1976
1977
1977

1974

Concessionário General Motors do Brasil S. A.
Rua Major Vieira, 289 - CANOINHAS - Sta. Catarina
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APOSENTADORIA ESPECIAL

Assegurada somente ao trabalhador da área urbana

Exige a carência de 60 contribuições e seu cálculo tem por

base os 3,6 salários anteriores ao afastamento. )
As condições para concessão são as mesmas da Apo

-

sentadoria por Tempo de Serviço, diferindo quanto ao

. tempo de atividade que será reduzido para 15, 20 ou 25

2M3, conforme o caso.

Destina-se. a Aposentadoria Especial ao segurado que

tenha trabalhado em atividades penosas, insalubres ou

perig(lSas, assim conceituadas através de Decreto.

O único caso de Aposentadoria Especial aos 15 anos

de �erviço é o de mineiros 4..e frente de trabalho em subso

lo; a maioria das atividades consideradas penosas ou ínsa

lubres asseguram Aposentadoria aos 25 anos de serviço.
Há outras modalidades especiais de benefícios com

base em tempo de serviço que são a Aposentadoria do

Jornalista Profissional (10.0% aos 30 anos de serviço) e fi

Aposentadorb do ex-Combatente qOO% aos 25 anos de
ferviço) e a Aposentadoria do Aeronauta (45 anos de ida

de e 25 anos de serviço) .

PENSA0 POR MORTE

É exigida a carência de 12 contribuições mensais,
salvo se o óbito ocorrer em decorrência de acidente do tra

balho ou uma das moléstias que isentam de carência a con

cessão do Auxílio-Doença.
A Pensão por morte é devida aos dependentes do se-

gurado que são:
.

a) esposa ou companheira, marido inválido, filhos menores

de 18 anos ou inválidos, filhas solteiras menores de 21

anos ou inválidas;
b) pessoa designada;
-c) pai inválido e mãe;
(1) irmãos menores de 18 anos ou inválidos e irmãs meno

res de 21 anos ou inválidas.

A existência de dependentes de uma das classes I2X

clui o direito dos dependentes da classe subseqüente, :OO�

exemplo: existindo esposa e filhos, os pai s são excluídos I::!

assim por diante. Mediante declaração escrita do segurado.
o enteado, o menor sob guarda e o tutelado podem ser

� quiparados aos f'ilhcs .

Cabe 8. concessão 0..2 pensão provisória p0r :,:101":10'

presumida em caso de ausência -ou desaparecimento do se

(jurado em virtude de catástrofe. acidente ou desastre.
o •

. .

A pensão por morte do trabalhador urbano consiste

numa renda mensal de 50% da aposentadoria a que o se

gurado teria direito na data do falecimento, acrescida de

mais 10% para cada dependente habilitado. Por exemplo'

esposa e dois filhos menores terão direito à pensão no valor

de 80% da aposentadoria a que' teria direito.

Em casos de óbitos ocorridos em. decorrência de aci ..

dente do .trabalho o valor da pensão será sempre igual ao

·wlário do acidentado, qualquer que sej3 o número de de-_
pendentes.

O direito à pensão não prescreve, mas prescrevem as

prestações respectivas não reclamadas no pra�o de 5 (cin
co) anos contados da data em que forem devidas.

\
A pensão para cuja concessão tenham sido preenchi-

�.os todos os requisitos não prescreve, mesmo após a per-'

da da qualidade de segurado, desde que O óbito tenha

o':orrido após 11/6/73. A pensão por morte do trabalhador

rural consiste numa renda mensal de 50% do' maior salá

rio mínimo vigente no país. Se o óbito ocorr-er em conse

qüência de acidente do traballho o valor da pensão será de

75% do maior salário mínimo vigente no país.
Para o empregador rural a pensão por morte é con

fedida no valor de 63o/ó de 1/12 da média dos três últimos

valores sobre "os quais tenha incidido a contribuição anual

do esgurado ,

A pensão por morte de servidor do Estado (ex-IPA
SE) corresponde a 5Ü'% do vencimento base ou proventos
do segurado.

c

AuxtLIO�RECLUSÃO
11: concedido aos dependentes do segurado da área ur

bana que se encontre detento ou recluso e que não receba

C!ualquér remuneração da empresa, nem esteia em ,ozo €lE'!

(\l,iXílio-doença ou aposentadoria.
Exige a mesma carência e obedece a mesma forma de

l'úlc'ulo da Pensão por Morte.

AUXíLIO-FUNERAL
Por morte de segurado da área urbana e de emprega

dor rural . devido ao executor do sepultamento a conces

s�9 do Auxílio-Funeral que consistirá na indenização das

ck'spesas feitas para esse fim, devidamente comprov�das)
(�té a importância equivalente a dois valores de referencB

vigentes na localidade em que trabalhava o falecido. Se o

executor for dependente do segurado falecido, o valor do

Auxílio �erá de dois valores de referência, independente
:rlente d o valor das despesas.I

O Auxílio-Funeral do trabalhador rural importa em

Um salário mínimo de maior valor vj{gente no País e é de

vida por morte do trabalhador rural, chefe ou arrimo da

'Unidade familiar ou de seu cônjuge dependente, sendo

l)ago a quem' houver compr�vàdamente p.romovido, às suas

�J{pen5ae, o sapultamentc.

AUXíLIQ-NATALIDADE
É concedido em caso de nascimento de filho de se

gurado de área urbana que houver prestado 12 -contríbui
. ç ões mensais ou se encontre em gozo de beneficio.

O AuxilinNatalidade é devido à própria gestante,
. quando segurada ou ao segurado pelo parto de sua espo
[a ou companheira não segurada.

·Consiste em um pagamento único de valor igua.l ao

valor de referência do local de trabalho do segurado.

Esse benefício é· pago pela empresa, junto com o sa

lário; posteriormente a empresa deduzirá o valor pago de'
.

sua folha de recolhimento à Previdência Social.

'Quando o pai e a mãe são segurados, cada um tem

direito ao Salário- Famíl ia, mesmo quando trabalham ria
\

SALARIO-MATERNIDADE

mesma empresa .

O segurado que esteja recebendo auxilio-doença,
aposentadoria por invalidez ou por velhice também tem

direito ao Salário-Família. Já o segurado que receba ou

i.TO tipo de aposentadoria, 56 terá direito ao Salárío-Famí
ha quando completar 60 (mulher) ou 65 anos de idade
(homem) .É pago à segurada urbana empregada em uma em

presa. (A empregada doméstica, por 'exemplo, não traba

lha em empresa ,e por isso não tem. direito a esse benefício) .

O direito ao Salário-Maternidade não depende do

número de contribuições prestadas. O pagamento é feito

pela empresa, que depois deduz o 'que. pagou da. contribui-
.

cão devida à Previdência Social.
O Salário-Maternidade é pago durante quatro sema

nas antes e oito semanas depois do. parto.
Quando a segurada recebe salário fixo, o valor do be

nefício é igual ao seu salário integral, menos os 8% da

contríbulção previdenciária.
Quando a segurada recebe salário variável, o valor

do benefício é igual à média dos salários dos últimos, seis
meses de atividade, menos os 8% da contribuição previden- -

ciár.ia.

PECÚLIOS

O pecúlio é devido ao segurado urbano que se filiar
a Previdência sccíal com mais de 60 anos de idade ou ao

que.- já aposentado voltar a exercer atividade e a contri
buir para a Previdência Social.

O pecúlio consiste em um pagamento único e corres

ponde às contribuições do segurado com correção monetâ...

ria e juros.

PECúLIO POR ACIDENtE DO

TRABALHO URBANO

É benefício de prestação única pago ao segurado .que
rofreu acidente do trabalho e, em decorrência, foi aposen
tado por invalidez. Nesse caso o seu valor é de 30 vezes O

valor de referência vigente, na.' data da efetivação do paga
mento, na Iocalidade de trabalho do segurado.

Esse benefício pode também ser pago aos dependentes
do segurado falecido em decorrência de Acidente do Tra

balho, no valor' de 1_5 valo-res de referência da localidade
de trabalho do extinta.

SALARIO-FAMíLIA
O Salário-Família é devido ao segurado empregado

da área urbana que tenha sob seu sustento filhos menores

de 14 anos de idade ou inválidos ..
O valor do Salário-Família é de 5% do salário míni

mo regional rara cada filho.
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A � ristides l\{allol1
ê como casadepa nte,Vocêchega·sem:

e êsemprebemrece 00
\

Nós sempre temos tempo para você:
porque nós fazemos o �e�po render.
E não podia ser de outro Jeito: o tempo para
nós, como para você, é dinheiro.

Então nós procuramos racionalizar o

serviço das nossas oficinas, de modo que
você não' perca tempo.

Muito menos dinheiro.
O seu Mercedes�Benz entra e uma equipe

inteira cai em cima dele.
Nãe deixa parafuso frouxo.
Não deixa desre�ulado o ql}e é para

regular.
Nãe deixa par-e depois o que pede fazer

ne ato.
Não deixa passar nada, porque é uma

questão de honra.
Nosso pessoal foi treinado na fábrica ê

periodicamente volta lá, para gar�ntir que
vai sempre fazer um.servico bem-feito.

Um por um.todos são especialistas. Em
freios. Em motor. Em transmissão, Em

funilaria e píntura. E todos juntos formam
uma equipe muito, muito eficiente.

Você pára, mas não pára em vão.
Você entra na nossa oficina e vê que só

pode sair serviço bem-feito: o pessoal é
competente, e as Instalações. o ferramental
que a gente usa é tudo conforme a fábrica
recomenda.

Tanto assim que até frotistas com oficinas
próprias usam nossa assistência técnica
para certostipos de trabalho que exigiriam
investimentos em pessoal e equipamentos
que, nas suas próprias oficinas, seriam ociosos
a maior parte-do tempo.

Você tira o caminhão da oficina como
sai da casa de um parente: achando que
valeu a pena ..

Da recepção à despedida você tem ti

mesma sensação de que não perdeu tempo.
Se você quer ir com o seu Mercedes-Benz

'pra onde a estrada levar. aceite um conselho.
Conselho de parente: faça uma visita

às nossas oficinas de vez em quando,
Como parte da Iarnllia Mercedes-Benz.

nós nos sentimos muno honrados de reen

contrar você. Sempre.
E honrados de ver que. com o Mercedes

Benz sempre em forma, você estará

espalhando por aí o bom nome da família.

Concessionário Mercedes-Benz
\

Aristides Mallon
Flua Vidal "Iam0�. 103@i

Caneinhas - se
.,r \ '" a..."

,
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Registrada no INCRA sob n,? 338/73 - .ÇGC, 83.192.294/0001-28 _. Rua João Allage, s/n

ATIVO

89460 - CANOINHAS _:_ SANTA CATARINA

Relatório da Diretoria
('

Dando cumprimento às obrigações estatutárias, apresen tamos aos Senhores Associados, o Relatório de Atividades _da Diretoria.
acompanhado do Balanço Geral, Demonstrativo de Resultado e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício financeiro encerrado em 31 de
dezembro de 1979.

'

,

Desde já queremos agradecer ao nosso Associado, pois que graças à sua confiança em nós depositada e seu espírito Cooperativista
é que conseguimos superar os obstáculos .e dificuldades encontradas. Assim sendo a Diretoria permanece ao inteiro dispor de V.' s.as, para esclareci-

mep.tos adicionais qw:; julgarem necessários.
' '

r
/'

Canoinhas, 31 de dezembro de 1979.

1/ A DIRETORIA

Balanço Patrimonial encerrado em 3t12.79 .. ,',

----------------------�------------------.--------------------�------------------�-------------------------------------------------

I PASSIVO
r

1979

CIRCULAN'l'E ..

DISPONIBILIDADES
Caixa e Bancos . '. ..

1978

(Reclassificado)
21. 688.537,82

2.646.254,91
2.646.254,91
13.411.705,67
7 . 094.065,62
6.205.091,50
370.339,43

/4.213.460,30
7.491.429,74
447.502,08

30.850.087,30
4.262. 798,35
4.262.798,35

19.404.054,17
1.853.383,59

5.501. 324,74
\

11. 211.106,88
594.911,31
243.327,65

7.183.234,78
519. 090�00
655.453,15

5.617.874,62
390.817,01

-

�----------�----------------------------.--------------------------------------------------------------·------------------------�I

1979

CRÉDITOS .

..

. ,

Contas e Rec , de Clientes :-.
(-) Bancos C/Descontos .

Bancos Conta Vinculada .

Adiantamentos ..

'

.. .. .. .. .. .. ' ..

Cooperados e/Consumo .. .. .. .. ..

Devedores Diversos .. .. .. .. .. .. ..

Cooperados Prod. Cereal .. .. .. .. ..

ESTOQUES .. .. ... e_. l'!.': ,._' .•_. ,..... f_e •• •• 5.630.57'7,24
Cereais Consumo .. .. .. ..

Cereais Sementes .. .. . .

Inseticidas e Fertilizantes
Mercadorias .. .. 0"., •• 0_.

••
+

••

5.630.577,24'_1 �'.' .. e_I

PERl\'IANENTE

IN-VESTIMEN.TOS 7.615.977,51 13.104.074,47
79.443,49 264.895,97

7.536.534;02 12.839.178)50
-_.,.__ .

7.747.184,72 13.476.377,83
210.650,90 63.14199,33

-

. ; 29.304.515,33 43.954.161,77

,

Participações Voluntárias ..

IMOBILIZADO
'

.. .. .. .. .. .. ..'

Custo Corrigido .. .. .. .. .. .. . ....

(-) Deprec. Acumulada .. '..

'

TOTAL DO ATIVO ....

1978
(Reclassificado)

13.238.575,96
4.581 .502,38
3.076.888,82

,

76.011,67
260.98483
133-.968,0.5
616.648,81

4.492.57Lj40

20.424.784,15
2.80.3.541,34 '

9 . 588 . 083,.35
241.454,34
111.637,42
64.969.85

1.925.140,63
5. 629 � 429.35

60.527,87

11.137.897,41
11.137.897,41

12,.391.480,21
4.130.482,20

CIRCULANTE
Fornecedores .. :. .. .. .. .. .. ..

Instituicões Financeiras .. ..
"

C. Corrente Diretores
Obrig. Sociais Trabal.
Obrig. Tributárias ..

Coop. Prod. Sementes .. ..

Adiant. de-Clientes .

Coop. Prod. Cereais .. ..

Credores Diversos . .

.

.. . '.

. "

. EXIGíVEL A LONGO PRAZO 9. 410.202,98
9.410.202,98

6.655.736,39

Instituições Financeiras

PATRIM'ÔNIO LíQUIDO ..

Capital Realizado .. .. ,2.131.718)46
,

RESERVA DE CAPITAL
\ Res. Reav. Esp. Ativo
Res. Cor. Capital ....

RESERVAS DE LUCROS

2.167.293 ..04
1. 047 .419)25

3.189.821,89
3.022.197,70.. ". .

/
Reserva Legal .

Fundo de Desenvolvimento .. .. _ ..

Reserva Result. Exerc. Anter. ..

- -

..

J Reserva Result. elo Exercício .. ..

Fundo Assist. Tec , Ed. e Social ..

302.931.12
1 .028.443,39

557.652,92
159.950,93

1 .300.452,22 -

8.853,42

TOTAL DO PASSIVO .... 29.304.515,33 43.954.161,77. "' ..

- Reconhecemos a exatidão do wesente Balanço Geral, que sorna Ativo e Passivo a importância de Cr$ 43.954,.161,7,7 (Quarenta e
três milhões, novecentos e cincoenta e quatro mil, cento e sessenta e um cruzeiros e setenta e sete centavos) .

'

Canoinhas,,31 de dezembro de 1979.
f

'

ALFREDO- SCULTETUS AGENOR 'CHRISTOFOLILUIZ F. FREITAS
. Presidente Vice-Presidente

__________________________________________________________________��-----------�-----------si_.__�.
� .1

Demonstrativo

Período

do
I

Resultado do' Exercício

de 01.01.79 a 31.12.79
1978

(Reclassificado)
1979

,
'

110.929.477,36 I

I100.477.711,12

10.451. 766;2tl

9.698.333,87

2.816.191,80
3.804.736,39
'1.407.731,77

1.669.673,91.

753.432,37

" \ 361-.873,42
�---

307.445,23
54.428,19

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

� CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS .

:: RESULTADO BRUTO ...... '.

4 DESPESAS OPERACIONAIS

58..536. 207�8;)

48.873.756:28

/ 9.662.451.55

9.491.524.43

1.906.554,49
2.794.287,45
2.186,208,18
2.604. 474�31

,I 170.927,12

1.129.325,10

Despesas Administrativas ..

Despesas com vendas .. .. .. ..

\
..

Despesas Tributárias .. .. .. ..

,

Despesas - Receitas Financ.

[5 RESULTADO OPERACIONAL

f) RENDAS NÃO OPERACIONAIS

Correção Monet. do Balanço
Receitas de 'Participações .. ,.. .. ..

Receitas Eventuaís/Financ. .

'(-'') Result. Negat. Exerc . Ant . .. "

2.086 :39<3,51
956.868j1J

1.300.452 ..22 1.115.305,79RESULTADO POSITIVO DO EXERCíCIO

LOURIVAi. JOSÉ DREVE1Ç
Secretário Téc. Conto CRC-SC 8.000

- Notas -

Explicativas
APRESENTAÇÃO DAS éONrl'AS: Os valores realizáveis c'

exigíveis com prazo de até 360 dias, estão demonstrados no Ativo Circuian-
.

t� : no �assi�o Circ�lant<:: resp�ctivDnlente. Os valores com prazos nupe- ,

rior es a 0.60 dias estão demonstrados a Lonzo Prazo '

- b",

,.' ���OQUES: OS estoques for-am inventariados' pelo preçomédio de aquisiçao, com base, no registro permanente.
. �

,

_

O �t,ivo Imobi\liz�do é registrado pelo custo de aquisição' ou
construção, corrigido monetariaments de acordo com os índices oficiais.
deduzida a depreciação acumulada.

'

---------------------------------------------: m n -

Parecer do Conselho 'Fiscal
'. Nós, abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Cc-
op�rativ�a Agro-_Pecuária de Canoinhas Ltda., cumprindo as determinações.

do �statuto Social da mesma, tendo examinado o Balanço Geral, DelTIOnS
traçao da Conta de Resultados e todos os demais documentos da contabili
dade, correspondentes ao exercício encerr-a-Ir, em 31 de dezembro de 1979.
bem como, o relatório de atividades da Diretoria havendo encontrado tu-

� c�o emperfetta ?r?em, somos de p�r,ecer de que o� mesmos espelham a re�l
situaçao � as aÜ:'Idades de?�nvolYIaas �ela Cooperativa, motivo pela qua!
recomenaarn�� a A,ssemblela Geral a aprovaçao dos documentos citados
e relativos ao exercício de 1979.

Canoinhas, 30 de j aneiro de 1980 .

"

Adenir José Machado
,

,

Ernesto Mayer
-

Lothario 'Koh!beck
.

"

"

, ..
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CORREIO 00 NORTE

CN SERViÇOS
\

Rua Getúlio Vargas, 527 - Fone: 22-0971

FAltMACIA DE PLANTA0:, de Sábado (02) a Sexta-feira ..(08)
ALLAGE - Rua Vidal Ramos, 684

- Fone 22-0614

l\tÉDI,COS DE PLANTA0:, Sábado (02): Dr. Antonio M. S 1e eme-

Fone 22-0033

Domingo (03): Dr. Lincoln Simas

Fon€ 22-0033

RADIO PATRULHA: Fone: 190
I -

PRONTO SOCORRO: Fone: 192 '

ESTAlÇAO RODOVIARIA�,_Fone: 2�-0179

PLANTA0 CELESC: Fone: 22-0490

RADIO SANTA CATARINA: Divulgações das 08:00 às 12:00 horas.

e das 14:00- às' 18:00 horas.. Aossába

dos até às 16:00 horas.

Ancora Tratores

o C
CEN:'T toe

"

.',

escf�été"�e

J
I
I

A Organização CENTRO-
COM, quer esclarecer aos co-:

mcrciantcs varejistas em geral
e principalmente aos varejistas
de CANOINHAS, PAPANDU
VA, ITAIÓPOLIS e MONTE
CASTELO, que somos uma OR-

/

GANIZAÇAO em defesa dos
comerciantes vare] istas, que
através de um contrato de assis
,téncia, a Organização se C01TI

promete a fornecer as TABE
LAS DE PREÇOS, necessárias

I

ao seu comércio, as informações
dos produtos tabelados ou não,
cópias de Portarias e legislações
relativas a ,preços e suas conse

-qüentes alterações.

Esclarecemos, .que 'a orga
nização-não vende tabelas ,de

preços, elas são cedidas aOS nos

eos clientes pelo tempo que o

comerciante permanecer rece

bendo nOSSÇ1. assistência.

zes faziam-se passar até por fis
cais da SUNAB, para impor a

venda dê tabelas, com várias

promessas, que não eram cum-:

pridas .

-'

Nós, tomando conheeimen
to destes fatos.mos organizamos
através de uma organização' le
galizada, com a 'finalidade de

proteger esta classe dos comer

dantes varejistas e acabar com

essa exploração. Entretanto,
em certos locais e cidades, nos

/

parece, que os comerciantes não
estão entendendo muito bem
nosso objetivo .e nossa finalida
de, que é, em trazer vantagens
e benefícios para os comercían-.
tcs. Só em verificar nossos pre
(OS pela prestação dos serviços
que prestamos, qualquer comer
ciante irá sentir e notar as van

tagens.

, Esclarecemos também, q'le
as exigências legais, quanto o

tabelamento de preços e á obri

'gação da exposição dos preços
em tabelas, não é nossa, mas

sim do ÓRGÃO DA SUNAB.,
que controla o tabelamento de

preços e exige a expostção de

preços.
Esclarecemos ainda, que a

SUNAB é um órgão do Gover
no, que fiscaliza os 'Cí)merciarí..,'
tes: em defesa dos CONSUMI·
DORES, nos somos uma OHGA
NIZAÇAO, qúe assistimos e de
fendemos os COMERC [ANTES,
portanto, deverá se fazer uma

grande distinção.
,

'

Não obrigamos ninguém q

fazer o contrato de assistência.
Quem quiser correr o risco de
iíma autuação pela, Iíscalízação,
��erá problema de cada um.

Entretanto, querernos fri
zar, que nós faríamos 'questão
que todos os .comcrciantes vare

�istas,( fizessem parte de nossa

organização, pois, quanto maior
nossa união, maiores forças te
remos para lutar por causas em

benefício dos comerciantes.

Sabemos perfeitamente,
que- em épocas passadas, este
setor era,muito explorado por
pessoas que vinham de outras

capitais e lugares diversos, com
tabelas fabricadas irregular
mente .e vendiam aos -comer,
(jantes po:r

-

preços elevados e

em muitos casos, obrigavam aos

comerciantes sua compra' com
ameaças de multas e muitas ve-

'Deverá, assim, existir por
parte dos comerciantes uni

maior interesse pela nossa OR
GANIZAÇÃO. Se de um lad i,

,

-estamos assistindo no cumpri
mento das obrigações que a Su
nab faz, por outro lado, estamos

- organizados em defender és co

merciantes através do nosso De
partamento Jurídico, que está a

disposição de todos os nossos

clientes, além, de procurarmos
eempre trabalhar pelos interes
ses dos comerciantes.

/

Acreditamos no entendi
mento de todos os comerciantes

'

desta região e pedimos, que re

cebam ' bem, nossos corretores e '

colaboradores, pois, eles tem
,

instruções de atender bem e as..

sistir todos os comerciantes va

rej ístas. Essas pessoas estão tra ..

balhando para os senhores e fi
caremos muito 'gratos .pelas
atenções.

' ,

CENTROCOM

Dr. Ivaldo dos Santos
Diretor

Nossas tabelas, não são fo
lhas de papel impressas, para
«nganar os comerciantes. - São
fabricadas de uma forma, qUe a

qualquer hora, poderá ser atua
Iizados os preços, constituindo�
se num patrimônio de valor e

já estamos em estudo para' for
necer um material muito mais
sofisticado .

'

Não atendemos somente o

Estado de Santa Catarina co-,

mo também o Paraná e Rio
Grande do Sul e damos aSSlS

i ência a mais, de '5.000 (cinco,'
, mil) comerciantes.

_

Esclarecemos também, que
.nossa assistência é mensal e

procuraremos' dar todas as in-'
formações e materiais necessá
rios aos comerciantes, que fa
zem parte de' nossa ORGAN 1-

ZAÇÃO.

Na nossa r�gião, não só 05 Tratores Ford 4600 fi 6600,
assim como a linha completa de implementos Blue Une,
a colheitadeira e o conjunto de fenação New Holland,

• es silos metálicos Siloqranel, tem realmente uni endereço certo.
A Ancora Tratores. '

Per isso, não se acanhe; fique à vontade e disponha sempre
da Ancora Tratores. Vendas, peças e assistência técnica.

fVl
'

.,
, � 'AnCAra 5';;;í�I't'J1úk.

( -

I/O

O Cartório do Registro Civil .de 'Nereida C. Côrte, ins
talado 'rio Forum, acaba de adquirir a mais moderna e sofis-

,

ticada FOTOCOPIADORA em operação no Brasil, a SECRE ..

TARY II.
Faz cópias simples e dupla face de qualquer tamanho

de ex�elente qualidade, totalmente a seco, .ínclusíve 'em papel
vegetal e papéis timbrados de firmas, criando um novo servi

ço em Canoínhas, a confecção de'circulares para e�presas.

-

-
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FOTOCOPI AS�

Na Comercial-· Hirt Ltda.:
O, seu dinheiro vale •

rners

.

DORMITóRIOS PARA CASAL E 'INFANTIL, CONJUNTOS ESTO·

FADOS, COPAS, COZINHAS AMERICANAS, TV, A )CORE8- E PRÉ-
I

TO E BRANCO, FOGõES A LENHA E A GAS, REFRIGERADO�

RES, AR1VIARIOS COM PIAS, BICICLETAS, ENCERADEIRAS� MA·

QUINAS DE COSTURA, COLCHõES, VIOLÕES, CARRINHOS E

BERÇOS, R.ELóGIOS DE PAREDE, RADIOS, TOCAFITAS

E UMA INFINIDADE DE' ARTIGOS.

Faça�nos uma visita e comprove nossos preres e fadlídades de pagamento.

Crediário "próprio e entrega
I

---..

na hora

RUA 'CAETANO COSTA, 4�5 - FONE 22-0555 - CANOINHAS -, SC.

,
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DRA. HELOISA S.' BERTONCIHI
CIRURGIÃ-DENTISTA

CRO 1091

Consultório: Rua Major Vieira, 505 - 1.0 andar

(ao lado do Edifício Mussí)

Fone 22-0439
L/O
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que pagamos'por' tantos, Iocos que
fr.errem nestes maudítos �!?pitais
todas as cemanas? Á terra' até para.
ce que enlo.queseu e transformou
suas ímenças paissagens num cai.
chão cheio de trístesas, mendingo's,
beberas e péeimas nuves a pacea.
rem nos encantadouros oriiontes.
E este sarcófago tem um fundo falo
Ç(-, onde enclausurados estão oe;
verdadeiros homens; como pásarQB
em suas caíolas. Quão saldável era

c citio desta vida, quando, ao sair
mos do servisso, podíamos escolíer
rntre tomar uma serveja, sentar na

reuva, ficar olhando os prédios. ou

antão, simplesmente, recolíer nos
ros automóveis em uma sombra e

ueichar que o dia sobece enehuga
o suor dos umildes e cansados, En

quanto isto acontecia, era bom to
mar chimarrão; I nossa fasse alivia
Y(\ as tensões enquanto recebíamos
R massage d'água em nossas gar.
gantas, a fazer uma verdadeira es.

curção em nosso corpo, a mecher
em nossas vísceras enquanto desls
até Os aparelhos digestivos, Pala
vra, ouve um tempo que, sem eza

geros, o mundo VIVIa em antas
transas encima do amor, das cila-
.bas idôneas e da boa vontade, MM
isso fais muito tempo! A existência
se cança por tão pouco!

________C_O_R_R__E_IO__D_O__N_·._O_R_TE
�

__·-_·_·-· �__� ------------------------02.--d-e-k-v-e-r-ru-r,o--d�9-8-0------

Estamos iniciando nesta edição, uma campanha
de atualização do C1\DASTRO SOCIAL de nosso semanário.
Divulgaremos com prazer e sem pagamento, á data de seu

aniversário, de sua esposa, de seus filhos, enfim, de todos os

seus familiares. Pedimos que preencha com clareza todos os

ítens constantes no (s) CUPON (s) abaixo, para podermos re

digir detalhadamente os nomes e datas. Recorte .e remeta
nos o(s) cupon(s) preenchido(s), para o JORNAL CORREIO
DO NORTE - Caixa Postal 2-D ou 418 - CADASTRO SO
CIAL - CEP 89460 - Canoinhas-SC; ou pessoalmente na

.

IMPRESSORA OURO VERDE, à Rua Paula Pereira, n.? 765.

Nome: _ - -.--., ,

Data do Nascimento : - -

_.
- -, z: - .. - .. - - - .

Nome do Pai: .. _ _ _.� _ _ _ - : ,

Nome da Mãe: _ .-

Esposo (a): _ _ _._ :
_ _

� - , .

Endereço : ,_.,.,. _ � _. - - , __ o • __ ••••• -- ••• - ,. - •• -_._ - .

Cidade: _ _._._ _ _ _ - - .. -- - .. - .. -.- .

Estado: "

__ .. �_._M ... _. -------------- .. ----------- .. ------- .. - ,_.

, .

Nome: _ _._._ __ _._._ __ .. _ _ - - ,

Data do Nascimento :._ __ _�_ __ .. _ _ _, -- ,.

Norne do Pai : _ _ _ _ _ _ _ - - -.- - -,

Nome da Mãe: .. __ ._._ _._ _ .. _ __ .. _ _ -- .. - - - - -'

Esposo (a): _._ __ _ _._._ .. _ _ _ _

, ..
-.-- .. -- ----.-.-.

Endereço: __ o ._ ••• _ •• __ " _ •••••• _ - ••• - •• - - ••••••• -., -- ••• - -' -"""""""'- - " •• -- - '-,'" .--. - ".

Cidade: _. _ __ -. - .. - .. - - - - -- - .. - -. - .

Estado: .... -_ -_ -_ - - -_ -_ .. _ _ -_ .. _ .. - - - - - _ .. - ..

,

,

(Por gentileza, preencher à máquina ou em letra de forma)

OBSERVAÇÕES: . � _ .. - _ .. - - - - - - _ .. - - - - - - - - - - - - - - - - _ .. - - _ .. - -

� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ .. _ .. - _., - - - - '. - ,

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

I

Preféitu7"a Municipal de Mejor Vieira
I

Aviso de Licitacâc
�

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA,
leva a�. conhecimento dos interessados, que está aberta a "Concor

rência Pública" - Edital n.? 02/80, para o seguinte:
- Construção de um Módulo Esportivo, constituido de:

Um Campo de Futebol tamanho oficial, Quadras para Flltebbl de

Salão-Basquete-Volibol, Ginástica Calistenica, Pista de. atletismo
com 6 raias, Salto distância-triplo � altura, Arremesso de m.artelo ..

peso-dardo e disco, Dependências destinadas à Administração e

vestiários, conforme projeto em poder da Prefeitura cuja execução
SB fará sob o re'gime de empreitada por preço global.

-. Prazo de entrega das Propostas até as 15:00 horas
do dia 05/02/80, na Secretaria Municipal.

- Melhores infonuações e Cópia do Edital poderão ser

obtidas junto a Secretaria IVIunicipal no horário de expediente 'IPrefeitura Municipal de Major Vieira, 17 de janeiro de 1980.

CLAUDIO GA�OTTI _- Prefeito Municipal

VENDE..., E
Uma casa de mad�úra, me

l�indQ l1x12, contendo 4 quar-

com instaUação sánitária, área
de serVIço e pomar.

Rua Emilio Scholtz, 239.tes, 3 salas, cozinha, banheiro

1 x

Já 'houve quem S2 dissesse.

.ialguma prova bimestral, que o co

letivo de ilhas é ilhota; o coletivo
, das cenas da morte' de' Cristo é

Cl'1H':).fiJi-O, cavalazia, ardente e as'

sassinato; o coletivo de estrelas é

r:latéia e o de balas é balaiada DR. ZENO AMARAL ,FILHO
- CIRURGIÃO DENTISTA -'

CONSULTÓRIO: Rua 12 de Setembro - esquina -CO'lU tra
vessa 15 de Novembro (próximo à Igreja
Matriz, ao lado da Associação Comercial).

Fone 22-0960

mrantílíza. Eis um belo exemplo, I
transcrito com todo seu garbo:

"João' certo dia que. chovia pe

gou sua capa) eco paletó bem oomn

('€0 guarda-chuva e foi ao cemitério
horar pelas armas e pf)dir�lhes a

beus (lar-lhes ()I descanso interno".
,

Parece piada. Não é, É uma esca

ramuça literária.

Outra redatora, pelo que escre

'leu, deveria sofrer de, mutismos
lendários ou algo que o valha, Dis

se ela: " .. , e Ícaro, para fugir da.
ilha fez cera de pássaros, com aIS

, -

quais vôou. .,". O homérico herói
deve ter f'icado fulo da vida COD:.

er.ta infâmia culuniadora à sua ri

C'1. imagina�ã_o",

ura

Noutra feita, mudou-se comple
tamente o que aprendi em monóto
nas e angustiantes sabatinas de

gcogratia e em observações a ca

lendá�ios e congêneres, Mudou-se

porque em uma brilhante narração
cilzia o educando: ". " € quando
chegamos em São Paulo, aquela
grande cidade, logo vimos � Cor
covado, ,_," , Aquele que sempre

. existiu no Rio de Janeiro deve ter

sentido algumas manifestações de

,enjôo e- vômito, naquelas horas, ..

No talvez fatigante texto que
apresentarei agorinha, quiçá o pre
cav.do e não menos àstuto e inte
rersado leitor encontrará

.

algum
humor, através das palavras que 'ti
ve o desdém 0.'2 colecionar. depoii
(e longo tempo. L3_ vai:

concíêneía que não saiba :

o r·:·CSS(;

fernando luis tol\:arski

Não foi o ex-ministro Carlos
Hisc'hbieter quem" fez esta apoca
Iíptica afirmação, Nem a tragi-cô-.
mica figura do grande Idi Arnin te

lia ventilado este gritante sussurro

da ignorância. Ou será que foi �)

nosso seboso super-ministro, ao

manejar sua mortal catapulta infla
cíonár ia? Três, vezes não . Nem o

7.iraldo assim dir-ia, certamente,
T':<::m o querido Irineu Bornhausen.
«rr; sua sepultura .. profanaria suas

qualidades, bagunçando seu cardá

pio vocabular.

Justíssimo nesta época em qUI:
(j�' vestibulares coalham as manche
tes noticiosas, resolvo lançar à tur·

1><1 sedenta algumas aberrações pra
ticadas contra nosso simpático c

controvertido idioma, contra a or

'�\)grafia brasilica, centra uma por-.

çào de minúcias quê tingem a lín

gua luso-brasileira, A.o longo dal

Igum tempo como orientador de

Língua Portuguesa e Literatura

Brasileira, pude angariar aviltan
tes 'estupros praticados contra o

que se diz correto, gramaticalmen-
t e, idiomaticamente, lexicamente;
outras coisas, Não pretendo com is

so contestar arrazoados, creditar

culpas, ,defender teses didáticas,
acusar técnicos em educação ou

sj:: temas de ensino, Só. quero mos

trar o qU2 coletei, entre tantas 01.1.

tras coisas que deixei sumir no
,

tE.'I>.1p0, crente de não mere-iere-n I

drstaqués cronicáveis .

Os inteligentes discípulos sem

pre encontraram formidáveis bor-
j_ ascas quando se tratou daquilo que

�e chama número do substantivo.
Neste assunto, c'olhi estas duas

afirni.ativas antológicas': o :plurai
de qualquer é alguns e t.ambém

qualquéis.

Um talvez descuidado aluno ,t.(�
vc a petulância de sentencionar
(lue, quanto ao gênero, llouxinol é

\�111 substantivo indefinido. Outro,
(om a mesma ousadia, escreveu que

') feminino' de cavalheiro é lfi"enda

Em qu�lquer livro didático d:l

�íngua portuguesa, observamos que

��cbl'ccomum 'é o substantivo que ::,í�

-====-�-======================

, -

l'(-'�cre sornente a pessoas e tem f\

mesma forma tanto para o masculi·
no

.

omo para o feminino, Logo, em
um teste sobjetivb, um respeitável
aluno assinalou como exemplo de

s'lbstantivo sobr,ecomum a pessorl

"gaUnha·,de-ang'ola" .

Hoje india, quebramos nossas

craviculas, a sosiedade secaba e ano

el amos com as. ealsas nas mãos, sen:

:108 apercebermos das calsas que
destruram o XH� e o curço de sua

Lictór.ia.

.. Cancinhas, 18,01.80,

Quando se trata da batalhadét,
atormentante e súplice

c

redação, U

Idesordem pega fogo, '�Tacoteia, se
'

=======_-===-=-= ===-"'===-=--==-o-;;

========�====��===================+=======�==�==���='�

Sérgio T. Longer
Virurgião Dentista
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CORREIO 00-NORTE
'

NEREIDA C. CÕRTE, Oficial do

Registro Civil do 1.° Distrito de Co

noinhas, Santa Catarina faz saber

que pretendem casar-se:

'MARIO ELOY SCHIPITOSKI
"sOLANGE MARIA FERENCZ,
�J�bos solteiros. Ele,' motorista,
�ô.scido em Canoinhas, em 31 de

oU()sto de 195�, domictliado e, resi
(11'nte nesta cidade de: Canomhas,
ÚlhO d'�.Edmundo Sch�pitoski e G�-
ni SChlpItoskl. Ela, Ü:0 lar, naSCI-

d:: em União da Vitória, Estado do

paraná, em 12 de dezembro de 1960, ,

d'Jmiciliada e residente em União

d� Vitória, Estado do Paraná, filha,
de Pedro Fercncz e Margarida
Ft'rreira Ferencz .

.

SAMIR BAHSA e MARIA HE-.

LENA VEIGA,. ambos solteiros,
domiciliados e residentes nesta ci

dade. Ele, auxiliar de departamen ...
to pessoal,' nascido em Caçador>
deste Estado, em 10 de novembro

d0 1957; filho de Saad Gergis Bah

sa -e Ignes Cararo Bahsa. Ela, do

Ilar, nascida em Bairro São Cristó
cão, desta Comarca, em 31 de outu

bro de 1961, filha de Otacilio Veiga
e AméFa Feldmann Vciga .

SILVIO KOLBET e CLARICE
PIECHONTKOSKY, ambos soltei
ros. Ele operário, nascido em PaI··

mital, Município de Papanduva,
d.l'ste Estado, em 30 de novembro
de 1955, residente nesta cidade de
Cnl1oinhas, filho de João Alfredo
Kolbet e Leocadia Ramos Ribeiro
Kolbet. Ela, do lar, nascida em

Três Barras, deste Estado: em 30 de
setembro de 1963, domiciliada e re

sidente em Boa Vista, Município de
}/idra, deste Estado, filha de Julio
Piechontkosky e Isaura Haiden
Piechontkosky .

.ARMIN SCHUMACHER e NA
CY SCHWATCY, ambos solteiros
Ele, comerciante, nascido em Ca-

ivil Edit
•

IS-

pão do Herval, deste Município, em
10 de abril de 1935, residente nes
ta cidade, filho .de Max Schuma
cher e Adelia Schumacher , Ela; do
19r, nascida -em lurrar Caixa d'Água.
Município de Irin�ópolis, deste Es:
í.ado, em 26 de agosto de 1933, resi
dente em Porto União, deste Esta
do, filha de Miguel Schwatcy e
Gertrudes Schwatcy ,

MIGUEL SALIBA GUTTER
'.'-ILL e MARISA WERDAN. ambos
solteiros" domiciliados e residentes
nesta cidade. Ele, gerente comer
ci al nascido nesta cidade, em 16 de
agosto de 1955, filho de Emilio
Guttervill e Catarina Nader Gutter
vill , Ela, auxiliar de escritório
nascida em Paciência. deste Municí:

"
,

PIO, em 1:° de janeiro de 19'58 fi-
Ih3. de Pedro Benigno Werda'n e

Mar ia Sabatke Werdan ,

PAULO JOÃO KINIZ com AU
HEA WATZKO, brasileiros, soltei- I
rr.s, domiciliados e residentes em

.Ioinville e nesta cidade; ele solda
der, nascido no distrito de Gravatal,
Mun. TubarãoSC. 3.0S 10 de novem

bro de 1945, filho de João Jacob
Kiniz e de Rosalina Loch Kiniz ;
ola' balconista, nascida em Canoi
:��,)as aos 29 de julho de 1938, filha
e'e João Watzko e de Maria Mada
lena Vlatzko.' /

Canoinhas, 30 de - janeiro de
j!}80.

E para que chegue ao conheci.
mente de terceiros, mandei publicar
c presente Edital. Apresentaram 05

documentos exigidos pelo Código
Civil, art. 180. Se alguém tiver co.

nhecimento de algum impedimento
legal, oponho-o na forma da lei.

NEREIDA C. CÔRTE
Oficial do Registro Civil

CPF, 222.315.879-04

--.--------------------------.-------------------------------

Rural de M,djor
"

Vieira

A V '1 S O
�

Sindicdto

Será realizada eleição, no dia 11 de maio de 1980, na sô,

la de reuniões da Câmara de Vereadores, para composição. da Di-
I \_ \ �

•

reteria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes, devendo o

registro de chapas ser apresentado ao Presidente provisór-io da en

tidade, Sr . Albaro Dias de Moraes ou. na Secretaria, sita na sala
de reunj,ões da CâIl}.ara de Vereadores, no horário das 8,00 às 17,Oe I
horas, no período de 20 (vinte) dias a contar da publica'ção deste

aviso. Edital' de Convocacão da eleicão encontra-se afixado nas

repartições Públic�s Muni�ipais e Est�dual desta cidade.

Major Vieira, 31 de janeiro de 1980..

ALBARO DIAS DE MORAES -. Presidente
2 x

L E I 'T> E�

02 de fevereiro de 1980

-:-

Nesta edição em que come

moramos o 3.° aniversário da'

administração de Claudio Ga
dotti e João Batista Ruthes,
quero focalizar algumas - obras
da atual administração: Já no

início do mandato Gadotti :e:ro.,
curou fazer o traçado da cidade,
com a abertura de todas as ruas

pro] etadas, COIU construção de
bueiros na sede e em todo o mu

mcipio . No setor da Educação
foram construídas as escolas de
Serra Preta, Colônia Santo An

tonio, Toldo de Cima e Pulador.
que estão em construção, e na

sede foi construida a cancha po·,
Iívalente .

No setor de estradas foi

adquir ido a fábrica de lajotas,
um caminhão basculante e cons

trução de 04 pontes de concreto,

Ie o calçamento de um trecho da
.

Rua Argemiro Borges e Praça
Julio Costa. Também na atual

. a(�ministrél.ção foi iniciada a

ccnstruçâo do Prédio da Muni

cipalidade, e dado UIU bom re- ,

paro na' atual prefeitura, com.a
compra de móveis, máquinas,
interfones, etc ...

Também na atual adminis

tração foi implantado o telefone
com discagern DDD., e 9 .início
dos .trabalhos da CASAN. O
Prefeito Gadotti COlU' muito ga.
barito conseguiu a instalação
das agências do BESC e do Pos
to Avançado do Banco do Bra
ríl .

Se fossemos focalizar tudo

aquilo que foi feito em 03 anos

de mandato o leitor iria ver qu-,
Major Vieira não é mais aquela
vilinha de 15 anos atrás.

RELATóRIO DA

CAMARA DE .

'

VEREADORES - 1979

Colhendo informações, esti-
ve em visita a sala de' sessões da
Câmara ;Municipal de Major
Vieira e obtive a seguinte infor
rnaçao:

DUl."ante Ó exercício de 1979
'::1 Câmara Municipal obteve' 49
.téuni1ões, sendo 41 ordinárias e

08 extraordinárias, sendo que 'o
vereador' Adir Francisco Veiga

Alimento essencial para éJ

saúde do Home'.Ip.;, principal
mente em· sua infância, onde to
dos os cuidados deverp. ser tc.

rnados, por que é nesta fase c.P.
vida que se forma· a personali
dade' o caráter do HOnle111 d.o

futuro.
Eu pergunto: como �stá c

abastecimento' de Leite em n08-

:sa Comunidade?
A pouco teInpo atrás, quan

do aqui vivemos nossa infâncÜ-l�
tínhamos naquela oportunidade
félrtura desse· importante aE
menta. Tum,os ainda hoj e na

lembrança que nossa querida
!\�arcilio Dias, era chanlada 11

l.erra da lVIanteiga.
'Deb:::arI1os Canoinhas· él. firn

(1\2 buscar o saber e hoje o de-
80nvolvimento da Agricultura
;rn ·nossa região é espantoso.
remos org1'üho de ser filho dq,�;- .1t� Terra autosuficiente em soj:J.,
arroz, trigo, feij ão, cevada, etc

/�� a nossa pecuária de leit�� co-

1:':0 está?

Quis o destino; que voltas
:�e a noss.a Terra Natal, para dE)
senvolver esta exploração que
tiOS poucos estél,va sendo esque
('ida. Se hoje ainda temos algu�
rna procluçã.o de Leite é graças
a alguns abnegados, que por

tradição OH palxao, lutam corD.

10das as forças para não deixar

faltar este produto tão impor
t::nte para uma cÜimllnid�de sa"

'(Jia e forte.

Atualmente esta é, ti nossa

Bandeira; voltar a fartura de

leite atrav.és de nossa Coopera
tiva,' principal responsável pelo
desenvolvirnento da AgricultE'·
:':'a-4l1.a reg�i.ão . Nos prOpOlTIoC' a'

vencer lUélis este desafi_o, tornar
�Iossa 'regüio autosuficüinte e11:'.

leite.

Estamos cientes das dificul

d,ldes que' encontraremBs, mas A equipei de odontólog03
acreditan10s no' Homem Canoi- do INAMPS está 'alertando rt

nhense para vencer mais este população previdenciária para

dE:safiQ. . - 8. necessidade do trat�nnento

dentário, que deve ser iniCiado'
Corn este propósito, es-car(;'-

aos dois anos, e pr:_osscguir até
� os reunidos com os interessa- à velhice. O cuidado con1 o�;

do dia 02 de fevereiro de 1980� dentes, 'freqüentemente relega,no' Grupo Escolar João José c\�
ele, a segundo plano, e mais im.-

Souza Cabi'al, às 14,00 horas, t tn dpor ,an \,; o que se pensa para a

Nf:sta oportunidade aprescnt;.' preservação da saúde.
remos' um ante-projeto, feito

Dor nosso departamento técnicu,' Isto' porque as bactéria.s

�obre a viabÚidade da formaçp.o
- 'causadOras da� cáries. vão, pro ..

da Bacia Leiteira no Norte Cd-" gressivam,ente, destruindo o

� atirtense.
/ -dente, o nervo, até chegar a6 fi,

nal da raiz, onde depois se for-
Sizenan.do Ribeira da Silva lua I um abscesso que pod� pro,

Neto vocar doenças no coração e rim.',
Médico Veterinário além de outras enfermidades,
Coopercanoinhas conio reumatismo e cegueira.

-. Deixou a delegacia de
Polícia Local o Sargento Ante
nor Maria Mendes, que durante
T)ários anos dirigiu a delegacia.
A coluna envia as despedidas. ao

do
-

Sgto. Mendes desejando-lhe
prosperidade no futur;o cargo

FRANCISCO KRISAN

não teve nenhuma falta, seguido
pelo vereador Zezefrcdo Pau�
Iitzkí com 46 comparecimentos
e os demais já com várias faltas,

. I

No período de 1979 a Câma
ra de Vereadores discutiu e

aprovou 22 projetos. de Lei, 03

projetos _

de decretos legíslatí
vos. Também foram aprovados
21 requerimentos de autoria dos
81'S. Vereadores. No exercício
de 1979 foram expedidos 140 of'í
cios er 06 telegramas, foram

apresentadas 82 Indicações dano,

do o seguinte resumo das propo
sicões apresentadas.

Poder Executivo
-

18, Legis
lativo 04, decretos Legislativos'
03, resoluções 01, requerimentos
,21 e Indicações 82.

Portanto foram aprovados
128 proposições ao decorrer do,
exercício de 1979, sendo este o'

resultado do trabalho dos srs .

Vereadores com assento a Câ
mara de Vereadores

: de Major
- Vieira.'

RECONHECIDO O

SINDICATO DO
TRABALHADOR
o Presidente em exercício

do Sindicato dos Empregadores
Rurais de Major Vieira, recebeu
0- seguinte ofício:

'

Federação da Agricultura
'Estado de Santa Catarina.

Ofício n.O O-G73/8ü
'

Florianópolis, 16 de janeiro de
1880. .'

I

Senhor Presidente," .

Comunicamos 0_ Vossa Senho
r ia que em 0<3-01-80 foi reconheci
do o Sindicato Rural de Maj or
'V ieíra como _E:r;.tidade representati
va das Categorias econômicas inte
.�rantes do plano C.N.A.

Informamos 112. oportunidade
C(::C:: dentro de 120 dias, deverá

,Iealizar-sc 8. .eleição da 1.a Diretoria
,E':fetiva, conforme estabelece a le

r>laç50 em vigor, eom lanç3mento
do Edital, logo após o recebimento
d/:,ste.

Anexo, encaminhamos. xerox

do despacho do Sr. Ministro do
Trabalho Muril'j Mac'edo e Modelo
d.e Processo eleitoral.

'

Aproveitamos o ensej o para re

Eovar nossos prot·e0tos de estima e

�ipreço .

Atenciosame�1te,
MARCOS .'VlANDRE8EN
Diretor Presidente

,

au
I

II

•

I

a or
• •

lelra
TaL.1bém o Diário Oficial da

União do dia 03-01-80, publicou a

seguinte nota:

Diário Oficial: 0.3-01-80

MTB�380. 748/79 Nos termos da
proposta da Secretaria de Relações
do Trabalho, resolvo reconhecer o -

�;INDICATO RURAL DE MAJOR
v TEIRA', como entidade sindical
representativas das categorias
econômicas integrantes do pla
no .da Confederação Nacional
da Agricultura" na base ter
riiorial do município de Major
Vieira, no Estado de Sânta Catari
na, aprovados os Estatutos Sociais
com as alterações sugeridas.

Em 18 de dezembro de 1979, foi
assinada a carta que reconhece co

mo entidade sindical representante,
da categoria 'econômica nos termos

da legislação em vigor do' SINDI
CATO RURAL DE MAJOR VIEI
NA. SC. MURILO MACEDO.

NOTAS DIVERSAS

- Está previsto para o mês
de fevereiro a visita da Patru
lha Mecanizada do DER a nosso

município afim de.dar um com

pleto reparo nas estradas muni

cipais.

que irá assumir.

- Acaba de ser instalado
em nossa cidade o Bar e Restau
rante "NOSSA S E'N H O R A
APARECIDA" de propriedade
do sr. Osvaldo Rodcz. Desde o .

início o mesmo tem .um elevado

'núq1ero de fregueses, pois -é ser
vido o tradicional churrasco a

J espeto corrid_o.,

- O Grupo dê cursilhistas
de Major Vieira irá promoveI'
110 dia 09 de fevereiro a sua 5.a
lütn;ia, para qual estão sendo
convidados os

.
cursilhistas das

paróquias vizinhas.

- A Prefeitura deu início
ü terraplanagem na área _o:rÍde.
5erá construído o nosso módulo

esportivo. Acreditamos que até
o fim 'de ano' 0-' meSmo, será
inaugurado.

/

I I

CUIDADOS

Além da consulta ao den

tista, ,de seis em seis meses, a

l.:.\artir dos dois anos de idade, 8

equipe de odontologia dn
JNAMPS re.comenda os seguiE"
tes cuidados com os dent�s, quP
deveIu ser nplicados, tmubéln ii

dentição de leite:

Procurar alimentar-2f�
c\)rretam,ente co,m _ leite, ovos

.... peixes, pão, cereais, legum�s,
\Terduras e frutas.

- Escovar os dentes' de
pois que con1er, usando o tipo
de esoova e o método recorrien
I.lado pelo dentista.

- Completar a limpeza dos

dentes, utilizando o fio dental,
que retira os resíduos que
permane_cem entre os d�ntetl.

- Eliminar o maior núme··
TO possível de doces, refrige
rantes, goma de mascar e pas
telarias que contenham açúcar,
porque contribuem para o ata

que das cáries.

- Aplicar à flliar direta
mente sobre o dente, qua.ndo fOf
ao dentista. O fluor aumenta a

resistência dos dentes às cáries.

-"'... Fazer bochechos 00111

antisséptico oral, o que· permite
..remover as partículas alimenta

res, combatendo o mau hálito (.:

os micróbios causadores de mui
tas infecções da boca.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Vaticano
• •

confirma a

VIS
VATICANO - A visita do

papa João Paulo II ao Brasil foi
anunciada quarta-feira oficial
mente pelo secretário d(� Im

prensa do Vaticano, pac're Ro
meo Pancirolli, que, no entanto,
não forneceu a data exata de
sua chegada, informando apenas
que será entre os dias 9 e 13 de

julho próximo. Ê a primeira
vez qUe um papa virá ao Brasil
c se 'comenta que ele percorre
rá quase 13 mil quilômetros de
avião para deslocar-se de UD1

lugar a outro no País, nurn pe
ríodo de aproximadamente 10 a

12 dias.

Entre as cidades citadas co

n10 possíveis escalas çle sua vi
sita estão Fortaleza, Aparecida
do Norte, São Paulo, Curitiba,
'Porto Alegre, Belo Horizonte). \ '

Brasília, Recife, Belém ou Ma-
naus e Rio de Janeiro. 'Segun
do o padre Romeo Pancirollí, a

visita se reveste de importân
c·i.;2 porque o Brasil é o país ca

tólíco de maior população do
Inundo.

.
Fontes do Vaticano disse

ram ignorar se João Paulo II vi
sitará outros países além dI)
Brasil - ele recebeu convites
rara visitar o Paraguai, Colôrn
bia, Peru, Argentina e Chile -,.

mas declararam s'er provável o

adiamento de sua visita às F'ili
pinas, marcado também para o
mês de fevereiro .. Desde que
fúi sagrado papa, em 1978, Joào
Paulo II foi ao México, Polônia,
Irlanda, Estados Unidos e Tur
quia.

'CNBB
.

'Fontes da Conferência Na

cional dos Bispos no Brasil _ .. -

CNBB - afirmaram em Brasí
lia, que, se continuar a espe
culação em 10rno da viagem do

a

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

Inamp
•

p er rg o s
..
o INAMPS está orientando

os pais sobre os prejuízos que
a verminose, muito comum em

crianças que carecem de cui
dados de higiene, pode causar
à saúde. A doença é adquirida
pela ingestão de alimentos con

taminados e água poluída, mãos
sujas levadas à boca ou pés ·des-·
calços, predominando em locais
onde não éxiste saneamento bá
sico. Quando não combatida,

. pode tomar aspectos graves, e

até, em alguns casos, ser fatal.

As pessoas portadoras de ver

mes apresentam alguns' sinto
mas peculiares, como, por exem-

papa.João Paulo II ao Brasil, o

Vaticano poderá "eliminar do
roteiro as cidades onde a rpre

sença do papa é pedida com in
sistência". Quanto à demora do
Vaticano em revelar o roteiro
da "viagem, a CNBB comenta
que na ida do papa ao México
0'0 roteiro estava elaborado trê
r.ieses antes de sua partida, €1'1-

quanto o. da viagem à Turquia
ficou pronto três semanas aJ);
tos da partida".

Os representantes da Igre
ja, dizem ainda que a especula
ção comercial em torno da viu
ca do papa' João Paulo II "infe
lizmente já começou", pois a

CNBB tem recebido uma média
de 15 telefonemas diários de
agências de turismo que que
t.·em: saber o roteiro da viagem
para programar, no período, ex·
cursões aos locais que serão vi··
sitados ,

PIo, preguiça, cansaço, falta de
apetite, enjôo, cólica, vômitos,
nervosismo e palidez.

COMO EVITAR

Conforme a equipe de p edía-
.

tria dodNAM PS, os pais poje
rão evitar que seus filhos con

traian verm ss, tommdo os se

guintes cuidados:

1 - Manter as m ãos deles sem

pre limpas.
2 Evitar que levem à boca

as mãos suj as.
3 - Habituá-los a utilizar san i

tários.

se
�

4 - Acostumá-los a andar sem
pre calçados.

5 - Lavar bem as frutas e os

legumes antes de serem
comidos.

6' - Não permitir que brinquem
.

em terra suja.
7 - Manter as unhas sempre

limpas e cortadas'

8 Lavar e passar as roupas
do corpo e da cama. .

9 -. Conservar limpos os sani
tários.

10 - Não regar as -!plantações
com água contaminada par
fezes.

Gorin •

e

Com a vitória do Cor íntiar.s
por 1 a O diante do Palmeiras,
quarta-feira à noite no Morum
bí, e da Ponte Preta sobre o

Guarani, em
_ Campinas, pelo

rnesmo placar repete-se a deci-
l'

,

são do campeonato paulista de
1977. E se desta vez o Corín
tians não tem a ajudá do caris
IDa do técnico Osvaldo Brandão,
considerado um dos .responsá
veis pela conquista daquele ti-

a
íulo, a Ponte não conta mais
com o seguro futebol de Oscar,
agora no Casinos. Em compen
'saçâo, a equipe de Campinas,
aparece com nova esperança nos

gols de Osvaldo, que quarta-
. feira fez o terceiro desta fase
rinal; eliminando o Guarani.

O novo confronto Corín
tians-Ponte, domingo à tarde
no Morumbi, pode também su,·

,
.

-

80 NH USE c
FPOLIS .. (SECS/CN)
O governador Jorge Bor

nhausen vem de instituir, na
.

d t' I') ° d L'iorma o ar 19O L.., a fl

:).659, de 5 de dezembro de 1970,
a campanha denominada ".A

. criança e o IeM ConheçaJ �

Santa Catarina", objetivando
conscientizar' a população, para
os fins sociais da, tributação.

As pessoas que participa
reln dessa canlpanha concorrp.
)'[(0 aos seguintes prêmios: I -
brindes de pequeno e granàe

CRIA
valor: II - dois sorteios pela
extração da Loteria Federal,
pura distribuição de Cr$ .....

200.000,00, Cr$ 100. 000,00, Cr�',
150.000,00, Cr$ 100. 000,00, Cr�
50.000,00 e Cr$ 25.000,00, cada
urna e III - sorteio, por igual
meio mediante a emissão de
três séries de cautelas, para dis

tribuição de Cr$ 350.000,00, Cr$
200.000,00, ,Cr$ 150. 000,00, Cr�:;
100.000,00 e Cr$ 50.000,00, ca'

da uma.

e·

de
re
/

77
perar o recorde de pública .,.

i)38 . 032 pagantes e 8.050' me

nores) do futebol paulista,
ocorrido no dia nave de outu
bro de 1977, entre as duas equi
pES. Quarta-feira, no Morumbi,
houve recorde . de renda com.

Cr$ 8.644.300,00 (87.212 pa

gantes), superando a de domin-

g'ü passado que foi de Cr$ .

':' .154.090,00.

s

\

Delegacia da Receita Federal em Joinville

lerta aos -, contribuintes
• f ,�

percentual de redução do im�
posto.

A Delegacia da Receita
Federal em Joinville alerta aos

contribuintes do Imposto de
Renda Pessoa Física :para que
adotem cautelas especiais, ao

subscreverem ações de empre
sas não conhecidas que alegam
serem consideradas de interes
se para o desenvolvimerito eco

nômico do Nordeste e da Ama

zônia, garantindo o direito ao

No caso de dúvidas, os con
tribuintes poderão procurar. a
Divisão de Fiscalização da De.
legacia, informando, sempre
que possível, o nome e o ends,
,1 eço da empresa que está ofe
recendo os títulos e dos respon
sáveis pela distribuição.

lmt.\!P:Z5 "'i' ��_- ----..----_

FUNDACAO DAS ESCOLAS DO PLANALTO NORTE
. � ,

CATARINENSE - FUNPLOC

Curso Auxiliar de Enfermagem
Edital n.O 01/80

o Diretor do Curso Auxiliar de Eníer
magem, Dr. Paulo Dequêch, no uso das
atribuições que lhe são conferidas re

gimentalmente, resolve COMUNICAR
.

a todos os interessados, que se encan··
tram abertas, até o dia 26 de fevereiro de 1980, as inscrições ao

Teste de Seleção para preenchimento de 15 vagas no referido Cur
so, nos seguintes horários: 13:00 h às 17:00 h

19:00 h às 22:00 h

Os testes serão aplicados nos dias .26 e

?7 de fevereiro de 1980, às 19 horas.

Canoinhas, 29 de janeiro de 1980.

- FUNPLOC-/

Curso Técnico de Secretariado'

Dr. PAULO DEQU1tCH - Diretor - Aut. T. P, N.o 867
----------------------_._----

, .

Municipal, de

Licitação
Prefeitura

-

Canoinha's

Avise de
A Comissão de' Licitação da Prefeitura Municipal M

Canoinhas, leva ao conhecimento dos, interessados, que se .acha
.
aberta a Tomada de Preço - Edital n.? �006/80, para "Retifica
Completa e reposição' de peças, de 01 (um) Motor Diesel para Ca

minhão marca Detroit", com prazo de entrega até às 10 (dez) ho
ras do dia 13 (treze) de fevereiro do corrente 'ano (13.02.80). Có
'pia do referido Edital e maiores esclarecimentos;' serão obtidos
junto a citada Comissão.

Canoinhas 01 de fevereiro de 1980.
-

.

,

HUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente da Comissão
,

I

Prefeitura Muntl

Aviso ·de
de M-ajor Vieira

,

licitacão
�

. A Prefeitura Municipal de Major Vieira, leva ao cu

'nhecimento dos interessados, que está aberta á "Concorrência Pú
blica". Edital n.? 02/80-A, para o seguinte:

Aquisição de 40.000 lajotas de concreto destinados à Pavimen-
tação de ruas.

- ,
-.

Prazo de-entrega das Propostas até as 9 :00 horas do dia
18/02/80, na Secretaria Municipal.

"
'

�elhores informações e Cópia do Edital, poderão ser obtidas
Junto a Secretaria Municipal no horário de Expediente._
Prefeitura Municipal de Major Vieira, 30 de janeiro de i980.

CLAUDIO Ç-ADOTTI - Prefeito Municipal
--

M.P NH
Os prêmios, grandes e. pc··

quenos, serão conferidos n1C'

diante
-

distribuição, em envelo

nes de figurinhas, de vale-brin··,1

dr]. iteles,
.

cuja posse ara direr o ao

nor'tador de reivindicá-los. O�;
1.

prêmios de dois sorteios serão

distribuídos aos portadores .

de

cautelas numeradas, das quais
se

-

expedirão duas séries de

100 . 000 cada uma, a: serem. clis-

tribuídas por intermédio de en·

velopes de figurinhas.

''ft-"MM.n_'

" CRI leM"NÇA
I

E o
Parà concorrer aos prê

mios, os participantes deverão
oreencher o álbum de Iiauri
Ilhas, .os quais' serão' ü'oc�do3
por cautelas numeradas, exp(···
(lidas para esse' Iim . Os prêmios
de dois sorteios e o de sorteio
pela extração da Loteria Fede
ral mediante emissão de três
séries de cautelas, serão entre.

gdes mediante a abertura df'
Caderneta de Poupança, eln no.,

'me do premiado, no BESC

Crédito Imobiliário.

Todos os prêmios deverRu
eer reclamados até o dia 31 de

maio de 1981. A Campanha s�'
1. á implantada pela SecretarH\ li

da Fazenda, diretmnente, 011

através de convênios, corr:P-c�
lindo ao titular da Pasta ,ba1){(l1
,:IS normas complem.cntates a�
1 ccente decreto, definindo .��
(ondições para participação e ��
xando as datas e critérios par
:realização dos sorteios.
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CIM E NTELA ...

I ,.

FABRICA DE TELAS DE ARA11E GALVANIZADO, EM
TODOS OS TIPOS E SOB" M�D1DA _ ALAMBRADOS PA
RA CANCHAS DE ESPORTES _ CERCAs DE DIVERSOS
MODELOS, ÉM TELAS DE ARAME E PALANQUES DE
CONCRETO PRóPRIOS PARA CHACARAS _ ARTEFA-

TOS DE CONCRETO EM GERAL.

Rua Eugênio de Souza, 188 _. Fone 22-0748 Caixa
.

, \

Postal, 241 - anexo Escritório Cíde,
.

,

Distrito de Marcilio Dias ,- Cancinhas-Stj ,

___
o __-----------------�-------- � �------------�

Fitas

Ultimas novidades

asa
Vasa . de Madeira - Vende-S8

Vende-se, uma casa de ma

deira, em terreno de 800' m2,
contendo: 5 quartos, ban..l}eiro,.
sala, cozinha e lavanderia? si-
-tuada na RuaRuque de Caxias

n.? 1284 (rua asfaltada),
Bairro Altodas Palmeiras.

Tratar no local ou nesta
, redação:

Refrigerador
o

mais

"-

vocatodas. as côres 'e
/

,

NovoSuper Lojão
(ao lado do Supermercado Novo

• •
• •

oferece' os I melhoresQue preços e

ESMERALDINO M. ÀLMEIDA

FESTA DO PADROEiRO'
A festa do padroeiro São S�-

- bastião realizada dia 20 p. p. este _'

ve bastante animada. A grande
presença de- devotos do santo, mui
to contribuiu para o seu maior bri
Ihantisrno. O resultado final não
foi possível apurar por não ter si
do ainda recolhido todos os donati
.vos e prendas. Contudo para uma

orientação semi-oficial damos o que
Ioi apurado até o presente momen-

10: lucro parcial _., Cr$ 458.429,;00.
Acredita-se que será um dos melho
re:, resultados apresentados com as
tradicionais festas que todo o ano
se realiza em Papanduva , No pró
ximo número forneceremos molho
�'es detalhes sobre o lucro real.'
Aqui um agradecimento especial a
todos que colaboraram para o su-

'

C'ESSO da festa.
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MOBRA.L PROMOVE

REUNIÃO A,NíVEL

ESTADUAL

no

Dia 23 de janeiro, p. p. o MO
HUAL locar realizou 4 palestras sob
a orientação da. Coordenadora Esta
dual do Mobral, srta. Maria Apare
cida Mater, coadjuvada pelas Su
pervisoras de Canoinhas e Papan
(;!l)\;a. As 9,00 hs. contatos com o

J�xmo. ISor. Prefeito Municipal, Sr.
Nctaniel Resende Ribas, na Prefei ..
"LIra, As 11,.00 hs. com a Comissão
Municipal do Mobral, no mesmo 10-

. CáJ. As 14,00 hs. na Coordenadoria
Local de Educação, com o sr , Co
ordenador Local, Sr. Walmir Lucio
�:enna e Diretoras,. Sra. Marilsa S.
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do Brasil, '

em

encontra no
/'

Mundo
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•
•
o
•
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Senna do Grupo Escolar Alinor V.
Certe - e Sra. Cinira D. Ribas, Di
retora do Grupo Manoel Estevão
Furtado Às 16,00 hs., na' Socieda
de Hípica, com representantes Au- .

trrquicos.. Bancácíos, Agricultura,
Entidades Religiosas, Sindicatos,
el.e. A finalidade das palestras foi
ce somar esforços para a erradica-·
,�50 do analfabetismo. A campanha
�stá se desenvolvendo em âmbito
nacional.

na Universidade de Caxias dó Su.1,
para medicina. O jovem acadêmico
estará completando dia 17 de f'eve'·
reiro apenas 17 anos; Eleio Luiz
Peretto, filho do casal Waldir Pe
retto e Sra. e Aldira Damaso Peret
to, residentes em Rio Negro, em

Economia, nos dois exames presta
dos na FURT em Joinville e na çí-

.

dade . de Caxias -do Sul; Evanilde,
Rank, na FEARTE de Caçador, rio
curso de Serviço Social; Ana Pe ..

chebela, no curso de Letras, na FU
NORTE em Mafra; Clarice SOIla
gl;o, em Ciências, na FUNORTE
cm Mafra; finalmente o jovem João
Papadiuk Neto, em Ciências, ,na
·�'UNORTE. São filhos de Papandu-
va que brilham lá fora.

'

. �

C'AIXA POSTAL' JA EM

VIGOR PARA 80

Em nossa edicão do dia 19 de
janeiro p. p. divulgamos a notícia
acima, inclusive a respectiva taxa,
Sendo que aquela prevalece 'para o

Estado do Paraná e não, para Santa
Catarina. A taxa estipulada para
1:,OSSO Estado é a seguinte, confor
me aviso recebido da Empresa Bra
sileira de Correios e Telégrafos -

Diretoria Regional de Santa Catari
na: Renovação de Caixa Posto] sim
ples Cr$ 230,00; para caixa postal
dunla Cr$ 360,00..

'-.

. GENTE QUE É NOTíCIA

Procedente de Santos-SP, este
V? em visita em nossa cidade 'O Sr.
Roberto Horliana acompanhado de
rua esposa e filhos. Nossos visitan
tes' tiveram atuação destacada na

colaboração, da festa do padroeiro;
visitaram também, velhos amigos.
Outra visita, procedente de São

. Paulo, que veio festejar foi 'o Sr.
8inesio Amorim, acompanhado de
nua senhora, tendo vindo especial-

I mente para' filmar passagens da
fe:sta e visitar velhos conhecidos,
j-ois residiu muitos anos em Papan
ouva ..

ViSITANTES ILUSTRES

PASSARELA DA SOCIEDADE
�

. .

ACARI WANDERLEY BE,
CKER _ Dia 09 aniversariando o

garotão Acari, filho do sr. Anibal
(Lídia) Becker, .

ele nosso corres-
.

pendente e Cartorário em Novà
Cultura. Festinha na linha.

JOÃO DIONISIO MATOSO
Dia 10 aniversário do Sr.' .João, fi
lho de Emilio' S.' Matoso nosso

prezado assinante. Ele, construtor,
residente em Curitiba.

Sr. ALOIS ADOLFO WERKA
- Na mesma data niver do sr.

Aleis 'A. Werkà.� Cartorário local.

Sra. ZILDA GRETNERT THIES
'SEN _ Dia 11 festejando idade no

va a sra. Zilda, esposa do sr. Ge-
raldo Thiessen.

.

LENICIO MALAKOSKI _ Dia
, 'L�{ comemorando niver o jovem co
merciário Lenicio Malakoskí, filho
dn casal sr. Antonio (Edvige) Ma
Iakoski ,

EDEGAR LAUDELINO - Na
mesma data niver do, garotão Ede
gar, filho do casal Laudelino- (Ma
r ia de Lourdes) Cárdoso .

Sra. LUIZA GREINERT GRA
,BOVISK]' - Dia 15 nossa agenda
social registra a passagem dé idade
nova da 'sra . Luiza G. Grabovíski,
progenitora do Sr. Evaldo Grabo
viski .

,

'ORLANDO MARCELO·- Dia
! 7 esatrá aniversariando o garoto
Orlando, filho do sr , OrIando S.
Vieira, MD. Gerente da CE'LESC.

'A coluna se associa as felicita
ções, almejando muita alegria na

:estiva data e- felicidades para sem
pre-,

-. UM POR SEMANA'

Onde quer que haja muitas má
quinas para substituir os homens.
Haverá muitos homens que não
rassarão de máquinas. (De Bonal·
cd)

I' Dia 22 do mês de janeiro p.p.
��StCV'2 em Papanduva em visita de
cortesia ao' si. Prefeito Municipal,
,C}:. Nataniel Resende RÍbas e ,a este
colunista, o deputado estadual Fer
nando Bastos e seu secretário. O
ilustre homem público é Secretário
do Governador para o Relaciona
mento Social. A habitual bondade
do representante do Sr. Governa
dor muito nós sensibilizou tendo se

colocado a disposição do sr. Prefei
to na Capital para assuntos Iigados
ao seu setor. O sr. Prefeito Munici
pal e o colunista agradecem a hon
rosa visita recebida.
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PreFeitura Mun. de' (anoinhas

Aviso de Licita�ão
A Çom:issão de Licitação da Prefeitura Municipal de

Canoinhas, leva ao conh�ciment0 dos interessandos, �que, se acha
aberta a TOIHliada de Preço--. Erlital n.o 005/80, para "Aquisição
de Forro e Cantoneira, a serem aplicadas na Estação RodoviáriaH,
com pI;azo d� entrega até às 10 (dez) horas do dia 15 (quinze) de
fevereiro do cprrente ano, (15.02.80). Cópia do Edital e "maiores
esclarecimentõs serão obtidos junto a- citada C;omissão.

FILHOS QUE BRILHAM

sse Os seguintes os jovens quê
Iograram êxito nos vestibulares
realizados este ano: John Emerson
Jazar ,e \Valmir Lucio Senna Junior,.
em Agronomia, na Faculdade de·
Lages, UDESC. -Walmir Lucio Seno
nCl Junior, passou no exame feito

Canoinhas, 28 de janeiro de 1980 .

,

FUCK.
_ r

AUTOMOVEIS LTDA.

HUGO ANTONIO PEIXOTO-- Presidente da ComIssão

Rua -Caetano Costa, 2211 - Fone 22-Q007
.
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RIO -- Um grande' jogo
que tanto poderá ser Coríntians
e Cruzeiro, ou Flamengo e In

ter, ou São Paulo e Vasco, ou

ainda Palmeiras e Atlético Mi
neiro, poderá abrir o Campeo
Doto Brasileiro deste ano no

.

dia 24 de fevereiro, segundo
declarações do diretor de fute
bol da CBF, Medrado Dias.. tão
Ioga terminou o sorteio no Rio

que .definiu os quatro grupos
para a fase preliminar da com

petição.
Os grupos foram sorteados

em bloco de quatro clubes esce ..

lhidos por suas forças técnicas
e financeiras, para evitar dese

quilíbrio de um grupo para o

outro. Os quatro grandes de
São Paulo ficaram no mesmo

bloco, assim como os quatro do
Rio. A idéia do sorteio dirigido
conseguiu equilibrar os quatro
grupos, pois até os dois gaúchos Ie mineiros foram. distribuídos
um em cada grupo. ,

O sorteio feito por Medra
do Dias, ria sede da CBF, só foi

acompanhado .·p'210s dirigentes.
(lo Vasco e do Inter, que não
concordaram em ficar no, mes
n10 grupo e fazer a partida do
dia 23 de março, pela Taça Li
bertadores, valendo também

pelo Campeonato Brasileiro,
corno haviam decidido os diri

gentes da CBF. Não houve
acordo financeiro entre os dois
clubes, já que à partida pelo. Li
bertadores está marcada para

8[:0 Januário e o Inter só acei
taria se jogasse no Maracanã.
Medrado Dias aceitou as ponde ..

racôes dos diretores dos dois ti
Jn�s e a sorte acabou ajudando,
pois Inter e Vasco acabaram em

chaves diferentes e não jogam
IJntre si pelo brasileiro. '

'Chave "A"

Coríntians

Port: Desportos
Botafogo-RJ
C,R. Brasil

Cruzeiro

Colorado.

Chave "8"

Palmeiras

Guarani

Flamengo-PI
1\ tlético-1',11G

-

Ceará

Operário-MS
Remo

Ba'hia

Joinville

Vila Nova-GO

Arnérica-R.N

Vjtória-BA
Desportiva-ES

Ano XXXIII

02-02-80

N.o 1556

F os

UFO
A tabela da "Taça de Ouro"

deverá ser -divulgad� na segun
dó-feiro. e como cada time jo
gará nove vezes, alguns serão

beneficiados, atuando cinco, em
casa e quatro fora, como é o ca

so dos paulistas.
Só o São Paulo corre o ris

co de fazer mais jogos fora;
porque caiu numa chave COIn

dois cariocas, Vasco e América.
..8. mbora esteja previsto para co

r.-ecar dia 24 de fevereiro do-
� ,

.

mingo, é possível que no sábado
seja marcada uma partida de
menor expressão.

Medrado Dias disse que I
procurará atender os interesses
cios grandes clubes, quando. da

marcaçâo 'dos jogos, corno fez
Do prometer ao presidetne do
Internacional, José Asmuz, es

tudar seu pedido de. marcar o

:iogo Flamengo e Inter para o

Maracanã.'
.
Os dirigentes ao

Vasco também presentes ao

sorteio, fizeram reivindicações
como a de jogar contra o Grê
mio, também no Rio, e contra o

Santa Cruz, no Recife.

Nesta fase do Campeonato
J.

, serão disputados 180 jogos ain-
da não estabelecidos e apenas
(rês de cada chave serão elimi
nados. Esta etapa será dispu- I

t ada e um mês no final de
I

março começam as semifinais
r om 32 clubes, sendo 28 da 'I'aca
cip Ouro e mais quatro que ::3�
bem da Taça de Prata. A tábe
Ia, envolvendo 64 times, sairá
até sexta-feira, porque os clu
bes já foram distribuídos rezio
nalrnente, a critério- da CBF e

não haverá necesidade de sor

teia.

Os grupos sorteados fica
tam assim: '-..

/' \

Chave "C"

Santos

Ponte Preta

Chave "D" ,

São Paulo-SP

Vasco

An1érica-RJ

Internacional

Mixto

G"
.

rem-lO

Nacional

Ferroviário-CE Coritiba

.são Paulo-RS l\Uético-GO
Itabáiana G�una

Náutico Santa Cruz

Botafogo-PB l\/[aranhão

Colabore com d campanha do
LEQ CLUBE DE CANOINHAS,
doando roupas e

- calçados' usados.

LEC

; '.
'1

.:', \."

promove aman
I

encerramento "dos
- ã no «Diíâcs
campeonatos

vertir o público
cer ao "Ditão".

que con1pare ..Definidos pela (
grupos da Taça

)

CANOINHAS '(LEC/CN)
- Amanhã no Estádio Munici

pal Benedito Therézio de Car
valho Junior, acontecerá a fes
ta de _encerrmnento dos Cam

peonatos de Futebol Amador

promovidos pela L.iga Esporti
va Canoinhcnsc ,

O Festival que terá a parti
cipaçâo de praticaments todas

2;:; equipes f'iliadas à LEC, 'lera
tnício às 9 horas da manhã, in
clusive com times especialmen ..

te convidados. Farta progra
Inação de atrações está sendo
executada pela Diretoria da

Liga, tendo à frente o Presiden
te Celso Glinski, o Vice-Presí
dente, José Lucas (Juquínha) e

.

c cronista esportivo Jcalberto
Kalempa. Às 11 horas haverá a

solenidade de entrega dos Tro
féus aos Clubes envolvidos nos

Campeonatos das l.a e 2.a-Divl
sões, e mais do Campeonato do
Interior. Ao meio-dia, acom

panhadc de suculenta churras
cada haverá o Concurso de
Violeiros sob o comando de Zé
Baiano', além de sorteios de
urna bola oficial e outros valio
sos prêmios. Não faltará tam

hém, um completo . serviço de

.bar, doces, anta-falante COlYl

boas músicas para realmente di-

A LEC até ontem, havia
1 ecebido a confirmaçâo das

- agremiações do Juventude de
Iiio da' Areia; Primavera, do
Salto da Água Verde, COOPER
CANOINHAS, Cruzeiro, do Rio
da Areia; São José do Palmital
c do famoso Beira Rio. Até
amanhã, deverão estar com cer

koza na Liga, \
a confirmação das

demais equipes convidadas.

UNIÃO X !NDus�riRIAL

E SELEÇÃO DA

CIDADE X BOT:AFOGO
Para dar maior ênfase aos'

festejos de encerramento dos

Campeonatos, a equipe Mirim
do Industrial estará jogando às
,'i 3 horas no "Ditão", diante' dos
Mirins do União da Cidade de
União da Vitória. A escalaçâo
do Industrial: Doca, Abilio, Ne�
guinho, e Nelson; Amarildo,
J ai-r, Levair, Alam e Escurinho:
Tatu, Ivan e Mario. Reservas:
Adilso-n, Sebastião" Vilsinho,
Zezâo, Ederson Giovane, Mau
ricio e Zico.

<,

O fecho de ouro das f'esti ..

vídades esportivas da tarde de
amanhã, será sem dúvida o JO

t�O às 16 horas entre a Seleção
da LEC C' o Botafogo. E.C.
Campeào/Yâ da primeira Div].

- sâo ,

Para este jogo, o Botafogo
deverá 'comparecer com a rnes,
ma equipe que empatou de lxl
com o Mafra Atlético Clube no
.último domingo. A Seleção
convocada para enfrentar

�

o

Campeão, terá 17 jogadores
que serão escalados :momento�
vntes do início da partida. Do
Três Barras F.C. foram convo .

«ados cinco atletas, Zé Maiorki
Ac1erbal, Wander, Ché e tToa.:
quim . Do 'Wai Ken K.é, apenas

. 3, Amilton, Britto e Davet. Do
Santa Cruz também 3, Cabaci
ca, Jadir e Or ley . E do São
Bernardo com o maior número '

,

7 jogadores, Lisboa, Julio, Bran-
quela, Waldir, Ingo, Celso e Fa-
üa.'

\

MAFH,A '(AN/CN) - A
Direcão da Federação elas Co-

J J

operativas do Mate de Santa
Catarina, revelou sua preocupa
(&0 com os problemas da falta
de:. matéria primu,' .que vêm

agravando a situação das indús
trias da erva-lnate no Estado,- H

t�xelnplo do que téllnbém oeor·

.�'e no Rio Grande do Sul.

Segundo o presidente da

Federação,' Artur Bussmann) aI.
!2'umas nrovidências devem ser

t�n1ada� com a Inaiar brevidadto

lJDTa que seja invertida a situa

�ão,' quP tem COlno causa prin ..

cipal os desmatar.ncntos eITI

ár eas onde existem ervais naU:·
\'os.

1.a DIVISA0 E TORNEIO
DE VERÃO

O Campeonato da 1.a Divi
sao de Amadores de '1980 e I)

Torneio de Verão, terão início
somente em abril) segundo- in
formações da LEC. Este' ano, R

1. a Divisão, provavelmente cano
tará com a volta do Industrial
e a equipe da Rigesa.

com

gr'ande número de desempre
';os"b ;

Disse ainda o Sr. Buss
·.tnann,. que os "gaúchoj, chegam
e compram nossa erva-mate por,'
11m preço maior do que podem
pagar os nossos engenhos, qu.e
'1E:�SSa concorrência de preços
;-icabmn fi�ando sem o produto
tendo qu,-=' d.ispensar s.eus, em

pregados" .

Federa�ão do m te preocupada
a falta ro, to

A maioria desses des,mata
l�lentos são feitos para reflores
",amento com "Pinu$", e o que
os proc1utl)res de mate vêm soli
citando ao Governo, atruvés elu 1

,I lBDF, � uma lei que obrigue élS

'-?ln,presas -:le reflor,estan1ento 3

pbntarerll dez por cento de eI'

\'a-mate, o que evitari{a a extin

ção' do produto que Vel1l OCOl'·

}'Cndo acentuadamente. II
Além dessa providência, I'm1él. outra, considerada como

Ii.lrg:ente pelos produtores é a

proibição, pelo menos em, carit- I

; er temporário, da saída da er

vá-mate para outros Estados.

Artur Bussmann explicou
que o Paraná e o Rio Grande do
Sul são os maiores compradores
da erva-mate catar.inense . "Ele ....,

vêm aqui e C0111pram o nosso
-

produto cancheado, ou bruto, c

levam para ser beneficiado lá,
deixando os ,nossos el1gel'1ho.�
sem matéria prüna, provocando

·1
SELEç.ÃO EXTERNA AGRüNOMO N.o 330.001
SELEÇÃO EXTERNA VETERINARIO N.o 340.001
SELEÇÃO EXTERNA ZOO'fECNISTA N.o 350.001

,
.

Inscrições
o BANCO DO BRASIL S.A. cOlnunica aos pos

su�dores de forn1ação superior em AGR.ONOMIA, VETERI·
- NAR�A ou ZOOTECNIA quc, -no período de 03 a 07.03.80.
�star� acolhendo em ,su<::.s agências no País inscrições para as

Seleçoes Externas aCIma rnencionadas.

_

2. Os procedimentos para efetivação do ato e ins-
1.ruç?es sobre. o certame constam dos' respectivos Editais afi
xo.dos nos reCIntos do Banco. /.

BANCO DO BRASIL S.A. - Canoinhas (SC)
NIVALDO V�)JGT :)� OLAVO CYRILLO PEREIRA;
Gerente Subst. Gerente Adjhnto Substituto:'

''''., .=-;==�.==
" ___,J
="'�.

Brasil
-

S.' ·A.
,

Flulninense-R J Flarnengo-RJ

Banco do�

(� ONFIANÇ2\ Praça Lauro l\1'Ün�r, "514 - Canoinhas
Fone: 2�-0316
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