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IRINEóPOLIS (AN) /CN)
_ A Associação dos Municípios
do Planalto Norte Catarinense

(AMPLA), reuniu-se dia 15 úl
timo em Irineópolis, tendo por
iacal a Sociedade Recreativa e

Cultural, para a eleição da no

va Diretoria, contando com q

rresença dos seguintes Prefei
tos: Roberto Bat.schauer, de Iri
neópolis; Plácido Gaissler de

Mafra; Benedito Therézio de
Carvalho Netto, de Canoinhas,
Waldomiro de Jesus Maister, de
Monte Castelo; Cláudio Gadot

ti, de Major Vieira; Damião
Panchiniak, de Itaiópolis; e os

,nice-Prefeitos: Francisco Fre

derico, de Papanduva; Willy Suo
doski, de Três Barras e Alcides
de Oliveira, de Porto União.

Inicialmente foram, aprova
das as contas relativas ao exer

cício de 1979 e o orçamento para
1980, após o que a reunião foi
suspensa por 15 minutos, para a

formação de chapas, para a

eleição da nova Diretoria. Fo
ram apresentadas duas chapas:
e n c a beçadas respectivamente
pelos Prefeitos Cláudio Gadotti,
de Major Vieira e Waldemiro
de Jesus Maister, de Monte
Castelo.

Gadottí fez uso da palavra:
dizendo que sua candidatura
não era imposição sua, mas sim

reivindicação de sua comunida
de, .sobretudo porque o estatuto
da entidade recomenda o rodí
zio por municípios para a Presi
dência. Como ela foi fundada
há 14 'anos reunindo nove mu-

,

nicípios, salientou, apenas dois
,

- Major Vieira e Irineópolis -

a�nda não tinham tido a presi
dencia. Entretanto, COIUO uma

forma de' conciliação, 'sugeriu
. que os dois candidatos retiras
sem suas candidaturas, em fa
vor do Prefeito de Irineópolís.
Meister, entretanto não acatou
esta decisão e foi realizada a

eleição e o resultado-acusou
um empate em 4 votos para os

Prefeitos de Major Vieira E

Monte Castelo. O voto de de

sempate (Minerva) coube ao

Presidente em exercício, Pláci
do Gaissler, qus decidiu-se por
Waldomiro de Jesus Maister de
Monte Castelo. A chapa do no

vo presidente ficou assim defi
nida: 1.0 Vice-Presidente
Victor' Buch Filho de Porto

. União; 2.° Vice-Pr��iidente -

NatanieI Rezende Ribas, de Pa

panduva; Conselho Fiscal: PIá··
ciqo Gaissler, de Mafra; Bene
dito Therézio de Carvalho �et-
-

Botatogo E-

arquia
re e'etos '

•
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to, de Canoinhas e Cláudio Ga
dotti, de Major Vieira; Suplen-
.tes - Roberto Batschauer, de
Irineópolis. Damião Panchinaki,
de Itaiópolis e Odilon Pazda de
TA'res Barras. '

Volnei Martins Bez
O PDS começa a organizar

se legalmente em. Santa Catari
na. Já nos próximos dias, deve
rá formar 'sua Comissão Exe
cutiva provisória, com' a com �

petência de constituir os pri
meiros diretórios em todos os

nossos municípios, além do es·'

tadual ,

Referida Comissão Exe
cutiva terá onze membros, 03

quais serão escolhidos pelos
parlamentares eleitos pela ex

tinta Arena e que subscreve
ram, na condição de fundado-
1 es, os atos constitutivos do no-

,

,,'0 partido do Governo.

A exemplo do qUe vem su

cedendo nos demais Estados,
também em Santa Catarina o

PDS surge forte e poderoso.
Manterá sete dos nove depu-

� tados federais eleitos pela ex

tinta Arena, conservará a maio
ria na Assembléia Legislativa
- provavelmente 25 dos 40 de-

putados -. e terá cerca de 180

prefeituras, num total de 197

municípios.
Mas esta não é ainda toda

a munição do novo partido,' que
nasce assim tão forte graças a

enorme sensibilidade política
do Governador Jorge Konder
Bornhausen. Há que se desta
car as importantes adesões de

CGCMF, 83.166.033/0001-38

- 33 anes a serviço da comunidade --

I'

aquilo que é de meu 'direito,
aquilo que os Estatutos rezam".
Mais adiante -frísou textual
mente: "Essa eleição foi o pas
so decisivo- para a dissolução
da Ampla e. eu serei o articula
dor para a' criação definitiva da

Associação dos Municípios' do
Procedida a apuração) \! ale do Canoinhas. Nós Prefei-.

Waldemiro de Jesus Meister foi' tos da AMVAC, estamos per
empossado na Presidência da dendo tempo. Vamos seguir o

Ampla, ouvindo-se primeira. exemplo das Associações dos
mente a palavra do' Presidente Vales do Araranguá, Itajaí-Mi
anfitrião - Roberto Batschauer rim e Itapocu, que já se torna
- o qual disse: "não estamos ram independentes. Do jeito
conscientes de nossa responsa- como estão as coisas só podemos
bilidade, porque _

esta eleição esperar a anarquia, e esta eleí
mostrou que não há unidade de ção foi uma prova disto".
pensamento. Não existe conci-
liação entre os Prefeitos devido Ressaltou ainda ser neces-

aos interesses, pessoais" . De- sário "honrar a deci�ão do ex

clarou ainda, que durante' dois Governad07" Anto�llo Co/los
anos foi um fervoroso defensor Kon.�er ReIs, que CrIOU a.Micro
da, permanência de uma só as- I ' Reg�ao do Vale do Can?In?aS e

sociaçâo microregional do Pla� �q�I f9rmar a n�s�a. propria as�
nalto, e qus sua idéia continua socla.çao de Municípios, mas at.e
sendo a mesma, mas que diante que isto aconteça, vamos conti

da desunião que
:

acabava' de ny�r honrando � Ampla � pres:
constatar naquela oportunidade, tIglan�o .

o Presidente eleito: E

reconheceu que a dissolução da ,neces:sarIO levantar a .moral do

Ampla é inevitável, tornando-se
' Planalto N07te-Cat�rInense, o

urgente a instalação da Associa- �egundo c:leIro �g::Ic�la do Es

ção dos Municípios do Vale do tado, e unidos reivindicar com

Canoinhas. força para. 'P?derm?s receber
- alguma coisa". CItou corno

exemplo típico, o Pró-Infra, que
foi para São Joaquim, "lugar
onde só existem Pedras. A nos

sa região que é 90 por cento me

canizável fica sempre no esque
cimento, isto devido a pouco
empenho dos Prefeitos da Am
pla que estão cada vez mais
afastados na forma de pensar".

POSSE

Aconteci, que com a nova

divisão microrregional do Esta
do, permaneceu a Ampla com

sede em Mafra, com jurisdição
sobre Itaiópolis, Papanduva e

Monte Castelo, sendo, criada
ainda a mícro-regíão do Vale do
Canoínhas com sede em, Canoi
nhas, que abrange

.

os -Municí

pios de Maj ar Vieira; Três Bar

ras, Irineópolis e Porto União.
A Associação de Municípios
permaneceu, entretanto uma só,
com jurisdição sobre as nove

comunas. Ao finalizar, Bats
chauer disse que a Ampla até o

momento não tem um represen
tante na Assembléia. Legislati
va, por culpa de todos os Pre

feitos, que não pensam da mes

ma forma, prejudicando os an

seios e as reais necessidades da

Associação �

THERÉZIO

O Prefeito de Canoínhas
, , )

Benedito Therézio de Carvalho
Netto também fez uso da pala
vra, dizendo de sua posição so

bre o caso, onde também é favo-
.

rável ao desmembramento da.
entidade. Ressaltou as vanta
gens dos Municípios com a ins,
talação da AMVAC, com sede
em Canoinhas, dizendo que:
" . � .

nossa regiao pOSSUI o mesmo

'P?tencial agrícola de Campos
Novos e que nos resta lutar, rei
vindicar e, forçar a aj uda do
Estado" . Finalizou Therézio
dizendo quo "devemos melhora'!'
o índice de retorno do ICM dos
municípios e neste sentido, o

Município de Canoinhas .está
disposto' a gastar mais em faval'
do aumento do índice". Depois,

, cumprimentou o novo Presidan,
te da Ampla, e teceu elogios ii.
correta e profícua administra
ção do ex-Presidente Plácido
Gaissler.

líderes de projeção nacional,
vindos do antigo MDB, como

Laerte Ramos Vieira, César
Nascimento e outros, como ain

da, a trágica situação em que fi-
'

cará a oposição, agora subdiví-

,dida em quatro novos partidos
A medida em que a oposi

ção se enfraquece e se definha,
o inverso ocorre com o PDS: se

engrandece, se agiganta.
\

' -

Para qUe se tenha um Ta ...
,

ciocínio mais amplo.do vazio po
lítico e da falta de representati
vidade a que se submete a opo
sição, basta recordar que se o

PDS mantiver efetivamente,
180 prefeituras no Estado, as

1. estantes 17 não mais permane
cerão sob o controle de um úni
(:0 partido, mas na grande cisão

'--em que se encontra a oposição:
BO PMDB, no PPB, no' PTB, no
:F'T.
-

.

Evidentemente, o quadro
político de Santa Catarina é o

.ref'lexo do que está acontecendo
em quase todos os Estados. Isto
posto, vale repetir que o PDS,
embora ainda embrionário, nas
ce majoritário, forte, poderoso e

pronto para desempenhar sua

função de maior agremiação po
lítica, não apenas do Brasil, mas
de odá a América do Sul. O
PDS será, em todos os sentidos,
um autêntico Partidão.

..

IOn5

Llons
de (anoinhas
Clube de

Fundará
)

Mafra
CANOINHAS (CN) - Em

recente reunião festiva realiza
dia no Santa Helena Clube de'

Campo de Mafra com a 'I;>cec;;en
ça de membros do Líons Clube
de Canoinhas e futuros Leões e

Domadoras d.aquela cidade, fi
cou definitivamente marcada a

data de 8 de março proxrmo
para a fundação do Lions Clube
de Mafra.

,

O Lions Clube de Canoí
nhas, na qualidade de padrinho,
se fará representar com toda
sua turma na oportunidade, pa
ra a qual, está preparando uma

reunião das mais movimenta

das, tendo em vista que a fun

cação do Clube de Mafra reper
cutiu em todo o 'Distrito L-lO,
eIS que até então, muitos foram
os clubes que pediram opção
para aquela fundação, sem que
tivessem conseguido intento e

cuja vitória coube ao Lions Clu
be de Canoinhas.

\

o NOVO' CLUBE

O Coordenador para a fun

dação do Lions de Mafra, Jal-

GADOTTI

Em seguida, pronunciou-se
o Prefeito Cláudio Gadotti, que
visivelmente írr itado, dirigiu
duras palavras aos presentes,
condenando o resultado da elei-

,São 'onde foi derrotado.

Disse ele que "procurei' da
melhor forma uma' conciliação.
pois' declinei minha candidatu

ré! em favor do Prefeito de Iri

reópolis, mas isto não foi. acei

to. Eu estava apenas pedindo
b ! i'2W mm ....,.",."".

dir Bhunn, na ocasião do jantar
festívo, foi aclamado por unani
rnidade 'o 1.0 Presidente do novo.
Clube.

Os demais membros funda
dores e respectivas .domadoras
do Lions Clube de Mafra são os

seguintes: Laércio Tabalipa,
Valdemiro Leite Bastos, Amu

rity Damas da Silveira, Alfredo
Carlos Schmidt, Augusto Ron
cellí Junior, '

Ivo Liebl, Carlos
Becker Geison Mann, Aldemir, .'

Krambece, Bertilo Locks, Clau-
dia José Barros, Eduado Nassif,
Orlando Kalinowski e Pedro
Miers Martins ..Além dos rela

cionados, outros cidadãos de Rio
'Negro e Mafra deverão compor
o rol dos fundadores do Lions
Mafra.

=

c. x M· - c_

Sem dúvida alguma, Mafra
contará com mais um grande
Clube de Serviço e que congre
gará uma plêiade de homens
imbuídos da maior boa vontade'
em fazer algo dor sua comuni
nade , (Outras notícias de Lions,
leia em DESTAQUES)

ra
(ÚLTIMA PAGINA)

Clube dos Reis... o melhor da 'música, nas maiores interpretações de seus ídolos preferidos

odo domingo, as 11:00 horas, na RADIO SANTA CATARINA�

\Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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23 de fevereiro de 1980
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Cooperativa Agro - Pecuária
de Canoinhas

-

Ltda.
ASSEMBLÉIA GERAL 'ORDINARIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
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··
ral Ordinária a ser realizada no dia 02 de março de 1980, na R�a
Paulo Ritzmann, 20 (antiga' Associação Rural) - Canoinhas-SC.
DS 7:00 horas em primeira convocação com o mínimo de 2/3 de seu;
associados; às 8 :00 horas em segunda convocação, com o mínimo da

. metade e mais Um de seus associados, às 9:00 horas em terceira e

última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) de seus

associados, na qual havendo número legal será discutida a seguinte'
\

ORDEM DO DIA

1) - Apresentação, discussão <:: 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 ju.lgamento do Parecer do Con
selho Fiscal, sobre os documentos relacionados no ítem n.? 1;

3) Eleição e posse do Conselho Fiscal para o período 1980/1981;
4) 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, .escrttórics, secadores e outros equí ..
·

pamentos correlatos, veículos, máquinas, tratores, equipa
mentos e acessórios, máquinas e equipamentos para escritó
rio, oferecendo para tanto, as garantias que forem exigidas.
inclusive dar bens em hipotéca, avalizar enfim o que neces-

sário for para a liberação dos financiamentos pretendidos;
.

5) - Assuntos de interesse da Cooperativa.
, NOTA: Para efeito de cálculo de 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

----------------------------===------.-=---,------------_&�------_.-

-Associação Profissional' dos
Contabilistas de .Canoinhas

Edital de Convocação
Ficam convidados todos os Contabilistas de Canoinhas,

Três Barras e Major Vieira para se reunirem em Assembléia Geral
Extraordinária, as 20 horas do dia 28 de fevereiro próximo vindou
ro, no Colégio Comercial de Canoínhas, a Rua CeI. Albuquerque,
n.? 560, para tratar da seguinte Ordem do Dia:

\

. 1,'°) - Aprovação do Regimento Interno;
2,'°) - Estudo para transformação da Associação em Sindicato;
3.,°) Outros assuntos de interesse da classe;

. :

Canoinhas, 28 de janeiro de 1980.

'AFONSO SCHICK - Presidente

G r;
�u

INDÚSTRIA - COMÉRCIO -

Esquadriàs
,

de

REPRESENTANTE EM CANOINHAS:

2 x

1 x

V·olê •

\ ,
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com

gráfico
Sob o argumento de que

"precisamos fazer algo em defe
sa da população, que hoje está
vivendo um clima _ de tensão
mu'ito grande", o Prefeito de

Mogi Mirim, Antonio Brandão

Bueno, decidíu pedir ao Gover
na- Estadual de São Paulo a de

sativação da unidade da FE
BEM daquela cidade. As cau

sas do pedido foram os recentes
levantes de menores que, nos

dias 20 e 21 de janeiro, coloca
ram em pânico a população do

município. No domingo, 86 me

nores fugiram e na segunda
feita foi a vez de mais de 120

delinqüentes juvenis abr irem,
com violência, o caminho da Ii
berdade. Estes fatós vieram se

juntar a outros que caracteri
zam um quadro nacional de pá
nico e insegurança. - Ele se ma

nifesta em todo lugar e a qual
quer momento, sendo as fugas
de Mogi Mirim meros indicado>
res de uma grave situação, que
tende a agravar-se dia a dia. A
revolta dos menores de

-

Sâc
Paulo é apenas a ponta de um

imenso iceberg de desnutrição)
de falta de am-or e de miséria
que se faz presente em toda vi
da nacional e é percebido em 'to
da a sua extensão nas favelas,
mocambos, alagados e malocas
que emolduram as principais
metrópolis brasileiras. Nin
guém está a salvo da onda de
violência que cobre o Brasil, de
Norte a Sul. Não faz muito
tempo, o -filho do saudoso escri-

I
tO-1': Ody lo Costa Filho foi assas ..

.smado m Santa Teresa, ao de
fender sua namorada de ataque

DOC.Ul\iENTOS
É X rr R A· V I A DOS

,•.__mm���__Rm__�.m�m=�� �m/..��__�"�:,���
I

A firma MADEIREIRA NOVO
·IviUNDO S.A. avisa para os devi
dos fins que foram extraviados to

(i.03 os documentos do caminhão de
sua propriedade, rnarca F-600, ano

.t972, cor verde, placa DA-067f.
chassis K62UA773785.

Os mesmos ficam sem efeito
.por ter sido requerido segundas
vias.

• •

de um pivete; .no mesmo bairrc
carioca o Gal. Murici, reagindo
n ladrões que haviam assaltado
sua residência, teve uma bala

aloj ada no coração. Mais recen-
I

temente, a vítima foi o Cardeal
de Porto Alegre, Dom Vicente

Scherer. Os.motivos para a cri

minalidade podem ser encontra-

dos na' nefasta e 'descontrolada
concentração urbana, no desor
denado .processo migratório in-'
terno e nos altos índices de cres
cimento demográfico. Com (\

população brasileira aumenta-,
do aos níveis atuais, difícilmsj-,
te poderá ser revertida esta
tendência à criminalidade.

unicipal
inhas

refeitur
de, an

Av·s
A Comissão de Licitação da Prefeitura Muni ..

cipal de Canoinhas, leva ao conhecimento dos inte

ressados, que Se acha aberta a Tomada de Preço -

Edital n.? 008/80, para "Aquisição de Azulejos, Piso
c Tacos de imbuia, a serem aplicados na Estação Ro

doviária", com. prazo de entrega até às 10 (dez) ho
r3S do dia 07 (sete) de março do corrente ano ....
(07.03.80). Cópia do referido Edital e maiores escla
recimentos, serão obtidos junto a citada Comissão,

Canoínhas, 12. de fevereiro de 1980.

Hugo Antonio Peixoto -' Presidente da Comissão
,/ 2x
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. Uma área de 10.000 m2 próxima ao Cemitério de Canoí
nhas, com casa de madeira, pinheiros, luz, etc. Preço -'
somente Cr$ 15D,00 o m2, sem acréscimo pelas benfeitc
nas .

Um terreno na Praia-Alegre em Piçarras. Local de ótima

valorização. Preço - a partir de Cr$ 2.802,00 mensais.

TUPINIQUIM IM'ÓVEIS

SUA OpçÃO IMOBILIARIA -. CRECI 1231

Praça Lauro Müller, 522, -- Sobre-loja.
Aberto �e segunda a quinta-feira - das 10 às Ul horas.

t

.
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Rua Major Vieira, 360 - Fone (0477). 22-0386 - CANOINHAS
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Santa Catarina

TELEFONES: Escritório 23�1770 - Loja 23m2014

Distribuidores Exclusivos' (la Linha

Completa dos Motores «\VEG»
de ferro e uma variadíssirna secção'

_..-'
,

.

-

vidros: com equipe de profissionais compe-
"·\1

.

tentes 'para sua colocação.
Rua Des. Costa Carvalho, 41 e 4.4 - UNIÃO DA VITÓR.IA - PR.
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COJUtEIO, DO' NORTE
•

Evana . -:15 anos

Ainda recebendo cumprimentos pela data na

talícia transcorrida dia 18, a jovem Evana Maria Bit,..
tencourt, que completou seus quinze anos de vida.

Para comemorar, ela recebeu inúmeros amigos-o fa

miliares na residência de seus pais, Edmundo e Flé
ride Bittencourt, no último final de semana na prai»
do Cambirela ern Florianópolis. Da coluna, as Ieli-

citáções à Evana extensiva aos pais.
.

Vestibular
De parabéns a jovem Sandra Beatriz Wittlich,

que foi aprovada no vestibular da Faculdade de Ita

jaí, FEPEVI - na área de Pedagogia. Ela, é filha de.

Siegfried e Mathilde 'W. Wittlich.

Também aprovada no vestibular da FEPEVI, a

'. prezada Marilene Furtado, filha de Walmor e Maria
'de Lourdes Furtado. Ela "passou" em Direito, e nos

próximos dias deixará amigos e familiares para es

tudar em Itajaí. Congratulo-me com a felicidade des-
.

tes jovens estudantes e parabenizo seus pais pelo be
lo feito dos filhos.

75 anos-

o Rotary Clube Internacional comemora hoje
75 anos de existência em todo o mundo. O Rotary
Clube de Canoinhas festejará condignamente esta da

ta, no primeiro jantar festivo de 1980, a realizar-se na

próxima quarta-feira. O Presidente do Clube, Olavio
Soares informou ao colunista que os 75 anos de Ro-.

tary Internacional, ficarão registrados em Canoinnas

por uma campanha especial que está sendo progra
mada. Aguardem.

..... -.

\

Pingo_ d� Gente

LIQUIDA SEUS ARTIGOS

PELA METADE DO PREÇO
/,

Rua Vidal Ramos, 921 - Fone 22-0143

. \

Conselho Comunitário,
O Conselho Administrativo do Centro Cornu

l,itário Benedito Therézio de Carvallho Júnior, atra
vés de seu Presidente Dorival Gonçalves Padilha, es
tá convocando todos os seus associados Rara a Assem

bléia Geral Ordinária a realizar-se na Sede Social se

gunda-feira, dia 25, às 20 horas. Os assuntos em pau
ta serão, Prestação de Contas do exercício de 1979;
Avaliação das Atividades exercidas em 1979; Progra
mação das atividades pará' 1980, além de Assuntos

Gerais de interesse da comunidade. A presença do

Associado 'é muito importante e muito mais impor
tante a sua opinião. ,

Nasceu Fabíola
Fabíola chegou para a alegria dos. seus 1?ais

Osvaldo Rogério de Oliveira e sua esposa Marise,
Muito felizes' os avós coruj as, Osvaldo Segundo de

O�iveira e Sra. Haydée e Gilberto Ri�zmann � sr�
Dmorah. A linda menina nasceu no dia ,3Ü de J anel'

ro e:n Caçador onde residem seus pais, nossos con

ter.:.'âneos." Os parabén� da coluna ao prezado casal.

�==============�__=-�==-===�-=-================�

DRA. H,ElOrSA S. BERTONCINI
,

CIRURGIÃ-DENTISTA

C�O 1091

Consultório: Rua Major Vieira, 505 - L? andar
,

,

(ao lado do Edifício Mussi)

Fone '22-0439

CÚ cio'
.

.

Colombo

Hoje o casamento de

Sérgio e Bernadete
Subindo o altar da Igreja Matriz Cristo n-r

hoje as 18 horas, para a bênção matrimonial, o jovens
Sérgio Thomaz Langer e Bernadete Hoffmann. Ele,
filho do casal Walfrido e Maria de Lourdes Langer,
e ela, filha do casal Arno Court e Ursula Hoffrnann .

Serão os padrinhos de Bernadete, Afonso Petschow

(Izolde), Sérgio Arno Hoffrnann (Heloisa), Adernar

Osvaldo Borges e Marilú Paula Hoffmann, Beno Fuck

(Eunice): Luiz Rogério Cornelsen e Maria de Lurdes

Silva, 'Galdin9 Fuck
.

(Elona), Ricardo Hoffmann (Ri ..

ta), Fábio Fuck (Marli), Alfredo Kugler (Nilda), sn.
I vino Fuck (Verena) e_ Tarcísio Fuck (Dorotéia). Se
rão os padrinhos de Sérgio, Jaime Seleme ,(Sueli),
Diomar Soares (Udilce Inês), Antonio Simões de Oli
veira (Helena), Nivaldo Burgardt (Ana Maria), Ed
son Silva e Claudete Hoffrnann, Wilmar .Iohny Bie
berbach e Angela Maria Langer, Santo Gentil' Foro
ne (Beti), Ricardo Lourenço (Sofia)', Paulo 'I'okarski

(Janete), Jorge Petters (Cleoníce) ,
Paulo Soares (AI.

zira) e Rubens Carrano Huttener. A recepção aos
.

i nuitos convidados, será no salão' de festas do Clube
Canoinhense. O colunista agradece o convite e envie
os cumprimentos aos noivos, extensivos aos pais.

Noivado
Os parabéns da colunadehoje aos jovensHen

riquo Suchara e Ana Lúcia Moreschi, que no dia 10
último estrearam alianças na mão. direita.

Bodas de Prata
Quem comemorou os 25 anos de feliz matrimô

nio, foi o casal canoinhense, Leones e Denise Greípel.
ora residentes em Joinville . ,8ercados do carinho de

seus filhos Scheila, Kàrin, Patrice, Kyllian e. genro
Luiz e a netinha Xádia, eles receberam amigos e ta
miliares para festejar o acontecimento.

,

. - .

Notícia econômica.
Em estudo em Canoínhas, a fundação de uma

Sociedade de Economia Mista entre a Prefeitura Mu

nicipal, Cooperativa Agropecuária de' Canoinhas, e/
ou com particulares, para que tal Sociedade' torne-se

.

beneficiária de empréstimo rural junto ao 'Banco do

Brasil SIA. Este empréstimo seria destinado para

aquisição de Patrulha Mecanizada a taxas subsidia

das ..O equipamento terá a finalidade de destaca, ara- .

çào, colheita e transporte aos mini e pequeno agro
pecuarista a preços de custo.

Grande "as pampas"
De parabéns. os prezados amigos "gaúchos",

Car linhos e Amador Bruhn, proprietários, da Rede de
'

Restaurantes PAMPAS, que concluíram recentemen

te a ampliação de seu estabelecimento no Parque' In
dustrial n.? � .. Agora, o restaurante está em condi,

ções de atender sua enorme clientela com mais efi

cácia e conforto. Realmente, era o que - faltava em

Canoinhas no setor.
.

Renovafldo'" estoque \

.1

Visando proporcionar preços mais baixos para
sua clientela, Nivaldo Burgardt, proprietário de urna

1'C2de de loj as de confecções em Canoinhas e Porto
União, viaja no início da semana vindoura a São Pau

lo, com a finalidade de adquirir novas mercador ias

para renovação de estoque. Em -pauta, as coleções
para meia-estação e inverno.

A Françoise e Lá na-Modinha estão numa boa.
Em fadas as compras' à vista, você 'leva 10% de des
conto. E tem mais, para fazer sua prestação é só ter

( arteira .assinada ou nos dar boas informações de
!� ,

j,

sua pessoa.
Vá até a Françoise, Praça Lauro Müller'e Lá

na MODINHA, Felipe Schmidt, n." 5'98,

',.'Llons.
Clube de'<
Canolnhas

UI REUNIÃO DIST'RITAL ..,.-- VIDEIRA

Hoje estamos em Videira, para mais uma �'�u- ,

nião Distrital. Precisamente as 9,00 horas, foi' aber-

, to o magno conclave, reunindo Leões e Domadoras

de nosso Distrito L-la, que' agora se prepara para H

Convencâo Distrital que terá lugar na cidade de

Joinvill� no mês de abril próximo vindouro, Como

sempre, o Lions Clube de Canoínhas se fez presente

com uma comitiva, liderada pelo casal Presidente

CL. ILDEFONSO (BENILDE) CORRÊA, cujos' de
talhes do encontro, 'divulgaremos na próxima edição.

I
-

cr, HILARIO LIEBL;
PRESIDENTE DE DIVISA0

o nosso CL. Hilário, desempenhando. as fun

ções de Presidente de Divisão, é presença inconteste

na III Reunião Distrital em Videira, eis que deverá:

prestar contas da gestão, durante a plenária da tar

de. Mesmo antes de embarcar, disse o nosso Com

panheiro que estará' sumamente' satisfeito com o que,

colheu na sua região, neste último trimestre, para.

poder' apresentar em Videira. Está certo que Canoi

nhas, está desde muito Iiderando toda a região. O

nosso abraço e boa viagem.

Leo Clube de Canoinhas
Em solenidade e jantar festivo realizados na

noite de quinta-feira última, no Cassino dos'Oficiais
do 3.° BPM., for fundado oficialmente o Leo Clube

Canoinhas , Presentes ao ato o Governador do Distrí

";0 L-lO; Wilson Santos, o Assessor de Leo Clubes do

Distrito L-lO, Clóvis Correia Schwartz, além de ou

tras autoridades civis e.militares. Na bonita festa de

posse da Diretoria do Leo, prestigiaram' o aconteci

mento os Leões e Domadoras do. Lions Clube Ide Ca

noinhas, na qualidade de Clube "Màe" dos" novos

.comp,_anheiros . No cargo de Presidente do Leo Clube

Canoinhas, assumiu a jovem Valderêz Tabalipa; Vice
Presidente, Luiz Fernando Freitas Junior;' Secreta- <

,

rio, Tânia Mara Olescovicz e Tesoureiro, Luiz Gaspar
Bossi. São 32 jovens os Sócios-Fundadores do novo

Clube 'de Serviço de nossa cidade, e que na próxima
semana divulgarei os nomes em reportagem comple
ta sobre o acontecimento. Aguardem.

I

GARDENIA -,

Liquidação, , Tota,l. ;

v ER)). O,
',-

Todos os artigos com 40% de desconto
0"0 t-�' :

.

,�

Vem aí a sensacional coleção meia-estação.
Rua Paula Pereira '(Praça Osvaldo de Oliveira)

. .

, ,

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

Aniversários
1

HOJE: Carmem Lucia Pazda
. - -_;. �

AMANHÃ: D." Sieglinde Maria, '�spos� 'dê Hilário

Jarschel; D." Zoé Pokryviecki e D.a Re- '

gina Maria, esposa de Edmar Sampaio'�'
,

DIA 25:' D.ai Caroli�a, esposa 'de p'aulo Bockor; Sue
li de Fátima Schupel; Alvacir Alberto' Fe-:

dalto, residente' em Brasília; e Mario Les""

nioski, residente em Paula Pereira.

DIA 26:'Maria Beatriz Treml ; Dorival Buerio: e D.n,'
..

Divair, esposa de Wilson da Silva.
,-

.

'
..

�

DIA 27: César José Rosa. .:

DIA 28: Max' Schumacher; Valdir Seleme, João
Dirschnabel,.,Pedro Senczuk; e .Arigela Marta

Theodorovitz . ,
'

DIA 29: AgenôrVieira Côrte e, Ceris Rosilane TremI.

Aos aniversariantes- os nossos parabéns.

" ..

í

, ,

Dr•.ADtODi�o L.' Dequech. rSéleme.
C R lVL - 2192 __

. CPF 189652879-72

C A RD 1,0 L"O-G, I A
\

'EL·� TR O.C A R D I O G!tA F IA
r:

Consultório: Rua Caetano Costa, 396
�. f 'I

'

.

MEDICLTNICA _' FONE- 22-00985
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ESMERALDINO

M. DE ALMEIDA

sa falta de policiamento que anda por aí ,0 negocio
é afiar os dentes e ligar a antena. Bola "branca para
Dircéia.

I

'LIONS LIDERANDO ESPORTE

FESTA DE SANTO ANTONIO

A festa em louvor a Santo Antonio realizada

dia 17 p. p. transcorreu com regular animação, mes

mo com o reinado de Momo, não veio alterar a pre

sença numerosa de fiéis. Num ambiente alegre ('

festivo a comunidade passou um dia descontraido �

acima de tudo, participou da Liturgia Dominical, c

que bem demonstra o grau de religiosidade que pre

domina em nossa Igreja. A Comissão da Igreja agra

dece a presença de todos que participaram das festi

vidades ..

A equipe de futebol de salão de Lions Clube

Papanduvense, esteve no último dia 10 do corrente

na cidade de Jaraguá do, Sul, onde participou de um

torneio de futebol de salão, tendo como participan
tes os seguintes clubes leonistícos. Canoinhas, J'ara

guá do Sul (Integração), Joinvillc e Papanduva , Nas
- {

modalidades de Futebol de ::-�aL'io e Canastra Mas-

culina, venceu Papanduva; Canastra Feminma ven

teu Jaraguá Integração; Bolão masculino, idem, Ja

r.iguá, Bolão' Feminino, � a�·t1gu{: Integração, Fapan
duva conquistou 2 Iinda s taças inclusive diversas

medalhas que vieram enriquecer a sua galer ia Dia

1.10 de março vindouro continuado as disputas com as

equipes' vencedoras desta primeira fase, na. cidade

litorânea de São Francisco do Sul.

NOIVADO

Passaram a usar alianças na mão direita, des
de o dia lO' do corrente os jovens, Miguel, filho' do
casal Antonio (Emília) Kalabaide e a Srta. Maria

de Lurdes, filha. da Sra. Vva. Emília Devoiaski, resi
dente em Augusta Vitória.

ABI-AC'KEL CONFIRMA ELEIÇ'ÓES

PARA NOVEMBRO

PASSARELA DA SOCIEDADE

ANISIO CESAJl - Dia dois estará aniversa

riando o garoto Anisio filho do casal, Díonisio

(Pàs.qualin�) Trevisani, nosso presado assinante,
residente em Bárra Velha.

Srta. ZÉLIA FUI\TADO - Na mesma data ni

ver da srta . Zélia, -:filha do casal sr. Paulino (Joana)
Furtad.o, ele nosso caro assinante.

Dr. DINO DE ALMEIDA, - Dia quatro feste

jando extreia de idade nova o Sr. Dino AlmeidJ.,_co-
lunista social da City curitibana. <,

Srta. EMMA GREFF'IN - Dia 0'13 r33tejandó ni

ver a srta. Ernma, rcsjd!?n�e e_m Curitiba: amigas e

coleguinhas lhe prestarão as merecidas homenagens.

,
I

O Ministro da Justiçá, Ibrahim Abi-Ackcl rea-

firmou aqui, que o Presidente, João Figueiredo cum

prirá o calendário eleitoral, assegurando que as elei-.
ções municipais serão realizadas no próximo mês de

novembro, ele não quis falar muito sobr,e. politica,
pois se encontra em Maceió a recreio, onde na sexta

feira paraninfou o casamento' da filha do vice-gc
vernador de Alagoas, Theobaldo Barbosa. Antes de

seguir de lancha para a cidade histórica de Marechal

Deodoro, Abi-Ackel garantiu aos repórteres que as

eleições diretas para governador em 1982: estão ga-:

rantidas, salientando que essa medida' vem como

uma questão de respeito a -constituíção brasileira.

(G.!".) ST�a. ELIZABETE LISBOA - Dia sete com-

�, tand -

.

, ''''''1' ,; T�rn';r:o a 0:;:1"''1 1<1:'7"'"J .:r ,::DC,O n1.3.'S lJ.m l.,�.lZ él,1,\i, ,:,.:,
.

". _.. .Ós J"",

bate, filha do C3.S81: sr . E1iÚO' (Etelvina) Lisbôa. ale-
c- '" ,...r�" GJ t natalícia6r�(..- mar\...u.l. a a _a.a _ ú.Lo. .l'-." •

Sra. MARLENE PINHEIRO - Na mesma OJ.�é,

niver da sra . Marlene G. Pinheiro, residente em

Curitiba, cumprimentos pontificando em alto ebtilo

pata a aniversariante.

C.M.E. PROMOVE CAMPEONATO

A Comissão Municipal de' Esportes (CME) ini
eiará dia 24 do corrente, (amanhã) o seu Campeona
to do 'Interior. são os seguintes os quadros que esta

rão competindo no grande certame esportivo, a cargo
da C.M.E. de ·Papanduva. CHAVE "A": Floresta.

Rcdeiosínho, Passo Ruim e São Thomaz. -: CHAVE

"'8", "Participarão: Guarani, Pinhal, c Pratinha, Rio

. �.as Pedras -e Nova Cultura. Reina grande eufor-ia
, entre os quadros que participarão desse campeonato.
Vam0s colaborar minha .gente, esporte é saúde.

I

Srta. SONIA PAULICHEI -- Ainda dia sete,
nível' da srta . Sonia, residente em Curitiba. felicita

ções na pauta do dia 'para Sonia .

-

Srta .. MARLI T.· PAULICHEI - Dia 08 co

memorando extréia de idade nova a srta . Marli Te

resinha, residente em Curitiba, coleguinhas daqui
enviarão as felicitações de praxe.

Sra. FRANCISCA ALMEIDA 1\1ATA ---' Di2.

oito também niver da sra . Francisca. virtuosa espo··
sa do sr . Candido Maia, residente em Curitiba ..

. A coluna felicita os aniversariantes desejando
muita alegria na festiva data e Ielieidades para sem

pre.

CURITIBANA .BONITA MORDE
, �

HOME,M E NÃO ENTREGA OURO ...

A paranaense Dircéia Macedo, assessora de

Relações Públicas da TV Educativa, parou seu car

ro oorn o sinal fechado (no centro da cidade), quan
dó. dOIS) assaltantes, com revólver na mão: aproveita
ram para "garfear" O relógio Movado, todo de ouro,

que levava no pulso. Foi só meterem a mão no reló

gio e levaram uma semelhante dentada . .,Após a mor

dida, Dircéia bateu a porta na cara de um 'dos as

EaltanteiS. A população delirava e aplaudia. Com es-

UM POR SEMANA
\ .

O respeito de si própr·io é, depois da :!.'eligião, c·
.

...-

princlpal freio de todos os vícios. (Confúclo]

..

FUCI(.
-:- MA,.TERIAI� PARA CONSTRUÇÃO -.-

MATERIAL ELÉTRICO' - ACABAMENTOS

P E R S I A N ,A s/II
.

DA FUNDAÇAO AO TELHADO I
.

.
RUA CAETANO COSTA, �69 -- FONE 22�0281 - CANOIN�AS � se

. �'I:., I
-.. . .' I I
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.' INTERNACIONAL.

'E O'l{ESUI/rADO DE URI TRABALHO S�ÉTI.iO Ir; ��T�fPRE1:;,NTH��JJOR,� Q.UE ENTRÉGAMOS AOS Nosé·fos OUVINTES E P��J1.11RüC}lNADORE;3,
'RECíPROCA A Ul\'g!l SlNTO;"HA §xr/iPRE Cf�ESCENTE.

ArrR.AVF:Z DA BOA MÚSICA, DIAIUA ú�ENT!i: IlU,OCUR.AMOS TOCAR COIU CARlit-LHO lA. S.U.t\ SENSHULHJA.DE IHUSICAL.

NO SEU LAR, NO SEU ESCR.l TÓRIO OU NO SEU AUTOl\iÓVI<:L, LIGUEpSE NA· RADIO SANTA CATARINA.

___
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VOCít ESTA SEMPRE EM BOA. COIVIPANHIA!

Eletrjfjcação Rural
Norte Ltdd.

Cooperativa de
do Planalto
Assernb'éia Geral Ordinária

Edital de Convocação
O Presidente da Cooperativa de Eletrificação Rural do

Planalto Nortc-Ltda. "CERPLANA", usando das atribuições que
lhe confere o Artigo 32, letra "E" dos Estatutos Sociais, resolve:

,

CONyOCAR
A Assembléia Geral Ordinária, dos associados, a reali

zar-se na sede social da Cooperativa de Produtores de Mate de Ca
noinhas, sito a Rua Caetano Costa, 225, no dia 31 (trinta e um) 'de
março do corrente ano, às 12- (doze) horas, em primeira convoca

ção, �a fim de tratar da matéria constante da seguinte:
ORDEM DO DIA

1 o
.... Deliberar sobre o balanço Gerar encerrado em 31-12-79 re

latório do Conselho de Administração, parecer do Conselho
�

Fiscal e demonstrativo da conta de sobras e perdas;
') o
.... Destinação das Sobras;
.' o.:i.

\

Eleição de novos membros do Conselho Fiscal, efetivos (!!

suplentes respectivamente, para o Exercício de 80/81;
Fixação do valor da gratificação de representação para 0

Presidente da Coopérativa, bem como o valor das cédulas
de presença dos Conselhos;
Outros assuntos de interesse da Cooperativa.

l o
± •

5.Q --

Não havendo número legal (2/3) dos associados pre
sentes em PRIlVIEIRA CONVOCAÇÃO, 'para á instalação da As
sembléia, fica desde já feita a SEGUNDA CONVOCAÇÃO, para
as 13 (treze) horas do mesmo dia e local. Se desta vez ainda não
houver número legal (50% + 1) dos associados presentes em se

gunda convocação, fica desde já feita a TERCEIRA E ÚLTIMA
CONVOCAÇÃO para as 14 (quatorze) horas do dia 31 de março
r1� 1980 com a presença de, no m.nímo, 10 (dez) associados.

.... Para efeito de cálculo do "QUORUM" para in-::t313Ç20
dc_ A:?�cDbléia, a Cooperativa possui 1280 é1..::::.rociados.

E para que chegue ao conhecimento de todos, o presen
t0 Edital, será publicado na imprensa local e, afixado na sede cm

!)ontos c"trat2gicos, bem como .remetidos aos associados, na medida
-:::0 possível.

Canoínhas, 23 de janeiro de 1930.

DUILIO CORNELSEN - Presidente
2 i{

Casa .. Novade 'AI-vena ..

Ia

Venc:.c-sf-' uma casa de alve- I
.iaria c/ '113-Jn2, construída em

terreno de 480 m2 -' sita na

Rua Argent.na s/n, contendo :i

quartos - 2 banheiros - COZI-

11ha - copa e sala.

Tratar na IMPRESSORA
OURO VERDE LTDA., na rua

Paula Pereira, 765.
1 x

�._=._-=.-='7'.-=-======================:=::::::=;,
I
I

j,
I

I

I
I
I

-

I

I
ii

,.

FOTOCOPIAS�

I

O"Cartório do Registro Civil de Nereida C. Côrte, ins·
talado no Forum, acaba de adquirir a mais moderna e sofis,'
ficada FOTOCOPIADORA em operação no Brasil, a

_

SECRE�
TARY II.

Faz cópias simples e dupla face de qualquer tamanho'
de ex'celente qualidade, totalmente! a seco, inclusive em papel
vegetal e papéis tin1hrados de firmas, criando um novo servi
ço em, Canojnhas, a confecç,ão .de circulares para empresas. II

......-.��::::=-�:.���=.-=.-:::.��--=�=
/
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Editais
23. de feve·reiro de 1980

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

SERViÇOS
Rua Getúlio Vargas, 527 - Fone: 22-0971

FARMÁCIA DE PLANTÃO: De sábado (23) a sexta-feira (29) _

MACHADO - Rua Vidal Ramos, 404:

Fone 22-0825

I�ÉDICOS_ DE PLANTÃO: Sábado (23) Dr. Milton Moreno Corrêa

Fone 22-0033

Domingo (24) Dr. Vicente Mazzaro

Fone 22-0033

RADIO PATRULHA: Fone: 190

PRONTO SOCORRO: Fone: 192

ESTAÇÃO RODOVIARIA: Fone: 22-{)179

PLANTÃO CELESC: Fone: 22-0490

RADIO SANTA CATARINA: Divulgações da� 08:00 às 12:00 horas.'

fi das 14:00 às 18:00 horas. Aos sâba- Idos até às 16:00 horas.

------------------------------------------�--_:-

Ancora Tratores-

Registro
NEREIDA C. CÔRTE, Oficial dv

Registro Civil do L? Distrito de ·Ca-
·

noinhas, Santa Catarina faz saber
.que pretendem casar-se:

ELOIR GROSSKOPF com SUELI
MARIA FRAITAZ, brasileiros, sol
ti.iros, domiciliados.e-residentes nes-

· to. cidade; ele operário, nascido em

Canoinhas aos 8 de/março de 19.60,
f'ilho de Lauro Grosskopf e de Ira
cylia Gomes Grosskopf; ela do lar,
nascida em Canoinhas aos 30 de ou-

·

tubro de 1961, filha de José Fraitaz
·

e de Maria Dejanira Fraitaz .

JULIO DA SILVA com LAU
ETCI BAPTISTA DÁ SILVA, brasi
leiros, solteiros, domiciliados e re

sidéntes nesta cidade; ele operário;
natural de Erveira, Mun. Mafra
SC., aos 18 de dezembro de. 1942, fi
lho de João Vilin da Silva e de
Aurora Cordeiro da Silva; ela do
lar, natural de Rio· Claro-Major
Vieira aos 5 de abril de' 1947, filha
de Brasília Baptista' da Silva, fale
cida.

\

L/O

E para' que cheque ao conheci
mento de terceiros, mandei publicar
c presente Edital.' Apresentaram os

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

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

Canoinhas, 20 de fevereiro de
198.0.

/

•
Na nossa região, não só os Tratares Ford 4600 e 6600,

assim como a linha completa de implementas Blue Une,
a. colheitadeira e o conjunto ele fenação New Holland,

e os silos metálicos Silogranel, tem realmente um endereço certa.
A Ancora Tratares.

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

fVl. .�]
� "nt.,ora f);;;í{),.'d _glt6z.

NEREIDA C. CÔRTE
Oficial do Registro Civil

CPF, 222.315.879-04

LEOPOLDO PEREIRA, Oficial do

Registro Civil do Município de Três

Barras - Comarca de Canoinhas-SC.,
· faz saber que pretendem casar-se: .

....

JOAO MARIA LOPES e MA
RIZA DE JESUS BENTO DOS
BANTOS, brasileiros, solteiro�, ele
nctural de Antonio Olinto-Paraná,
lavrador, nascido em 27 de setem
bro de 1950, filho de: Francisco

Compra-se
BOR··Autenticadora

ROUGS.

Tratar com HERALDO na

Comercial Hirt, ou pelo telefo
·

YJ e 22-0555.
.

'\

IlIS'mlBUIOOA EXCLUSIVO EM CURITl8A.�00 PARANÁ E NORTE DE SANTA CPTARlNÁ.

Matriz em !';uritiba. BR 116. Km 88 - Fone' 52-4821
C�noin.has. Travessa 7 de S,jIt"mbro. 248· 17J?ne 4.2-0548 • Lapa._Rua Barão do Rio Branco. 1800 - Fonll 22-1263
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'

,

�I '

I�a Comercial Hir't Ltda.
o dinheiro vale •

mais

DORMIT-ÓRIOS PARA CASAL E INFANTIL, CONJUNTOS ESTO

FADOS, COPAS, COZINHAS AMERICANAS; TV A CORES E PRE-
/

TO E BRANCO, FOGÜES A LENHA E A G.AS, REFRIGERADO:

RES, ARMARIOS COM· PIAS, BICICLETAS, ENCERADEIRAS, MÃ-.

QUINAS DE COSTURA, COLCHÕES, VIOLÕES, CARRINHOS E

BERÇOS, RELóGIOS DE PAREDE, RADIOS, TOCAFITAS

E . UMA INFINIDADE DE ARTIGOS.'

Faça-nos uma visita e (:omprove nosso� pre,�s e fadlidad·es de, pagamento

na

seu

<

Cred iário
•

e entrega

RUA CAETANO COSTA, 495 .: FONE 22-0555 - CANOINHAS - SC.

.u....'!II!U '!tLl.!! 'I 'u''''''!!!!. u." !lUU 1111'" III!!," UI" UI"""" I! II!UI' L' '''''I''!II!' PI "'.U lU '. 'III!"!I! � U II 'lU II' li! II'! lIlI. IH II uI
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propno

i y i I -.

Ferreira Lopes e de dona Leopoldi
r a Lopes. Ela, do .lar, nascida: em'
Três Barras-SC, em 25 de dezembro
de 1963, filha de Carlos Bento dos
Santos e de dona Maria Eloina dos

Santos, os contraentes são residen
tes nesta cidade de Três Barras-SC.

JACIRA EMlLIA PAUL COR
RÊA, Tabeliã e Oífcíat do Registro
(:ivil do Distrito de pinheiros, Co
marca

.

de Canolnhas, Estado de
Santa ,Catarina, faz saber que pre
tendem casar:

Silvete Darci Paul Cardoso
Escrevente Juramentada

JOAQUIM DE' DEUS BUENO e

ELVIRA NOVACOSKl. Ele, natu
ral de Serra do Lucindo, deste Es

tado, nascido em 20 de agosto de

lS42, agricultor, solteiro, domicilia
do em Campo dos Buenos, 'deste
Distrito, filho de Hercilia de Deus
Bueno. Ela, natural de Porto União,
deste Estado, nascida em 21 de ou

tubro de 1945, do lar, solteira, do
miciliada em Campo dos Buenos,
deste Distrito, filha de Estanislau
Novacoski e Dalvina Novaeoski.

JOÃO AUGUSTO DE MELO e

EUNICE LOPES, ·brasileiros, soltei
ros, naturais deste Estado, residen
tes neste município, ele servente
r.aacido em Felipe Schmidt, aos 25
-de junho de 1960, filho de: Emílio
de Melo; falecido e de Maria Pasz-
ko de Melo. Ela_ do lar, nascida em

Marcilio Dias, aos 18 de janeiro de
" 1963, filha' de Antonio Lopes e

Carmelina Massaneiro.

Se alguém- souber de algum im

pedimento legal oponha-o na' forma
da. lei. ,

Se alguém souber de algum im'

pedímento, oponha-o na fOTma da
lei.

.

Pinheiros, 09 de fevereiro de
19>80.

Três Barras, 20 de fevereiro de
1980.

LEOPOLDO PEREI�A
Oficial do Registro Civil

Comarca de Canoinhas

Arrematação
s Cda

de
Juízo· de Direito

Edital

-

(Extrato art. 687 ÇPC)
·1.a PRA'ÇA� Dia 18 de abril de 1980,' às 10:00 horas.

2.a PRAÇA: Dia 29 de abril de 1980, às 10:.00 horas

LOCAL: Edifício do Fórum Rubem Mordtz da Costa,sito à
Rua Vidal Ramos S/N. - Canoinhas - SC.

PROCESSO: Execução n.° 583 .

REQUERENTE: EDIBA ELETRO DIESEL BATTISTELLA
.LTDA.

REQUERIDO: JOSÉ CARDOSO DA SILVA e NEUZILDO BOR
BA FERNANDES .

BENS: 1.0) Uma casa de madeira, coberta de telhas, me-
dindo 5 metros de frente por 10 metros de.fundos, .

perfazendo um total de 50 m2, janela de vidro, encontra-se enl

bom estado de conservação, localizada no Bairro Industrial n.? 1,
em Rua Projetada casa n.? 193. Avaliada em Cr$ 32.500,00-. Eu,
Zaiden E. Selemo, Escrivão, o subscrevi.

Canoinhas,. 08 de fevereiro de 1980.
,

\
,.. .� ..

.

ORLIDE ATAíDE RODRIGUES - Juíz de Direito
.. '

Otto
-

ICO'FH'ISA
Indústria e Comércio
Friedrich· S;A

C . G . C . M . F .,
83 .188 . 797/0001-20

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO
N� conformidade do artigo 15.°, Capítulo V, dos Esta

tutos Sociais, ficam convocados os senhores acionistas para reunin
do-se em Assembléia Geral Ordinária, no dia 12 de abril.de 1980,
às 15 horas nos escritórios da sociedade, à -Rua Princesa

-. Izabel,
574, em Canoinhas-S'C, deliberarem o seguinte:

ORDEM DO DIA

1. 0) _ Discussão e aprovação dó Balanço Geral, Demonstrações
Financeiras e Relatório da Diretor ia, relativos ao exercí
cio social encerréld-ü em 31 de Dezembro de 1979 ..

2.°) _ Aprovação da expressão' da correção monetária docapital
.

social.

3.°) _ Outros assuntos de interesse'geral para a. sociedade ..

A V I S O

Acham-se, à disposição dos senhores acionistas na sede

social, os documentos a que se refere o' Artigo 133, da Lei 6.404 de

15 de Dezembro de 1976.
.

Canoinhas, 15 'de fevereiro de 1980.

Izabel Kohler Friedrich - Diretor Presidente - CPF 154093099-87
3 x

PUBLICIDADE, É -OM INVESTIMENTO SADIO E

RENTÁVEL..

SE VOCÊ AINDA NÃO O FEZ, CERTAMENTE ESTA
CEDENDO VANTAGENS A SEUS CONCORRENTES .:

FA:ÇA UMA EXPERIÊNCIA. - ANUNCIE NA .RADIO
SANTA CATARINA. 'PROFISSIONAIS REALMENTE CA�

PACITADOS, IRÃO EMPENHAR-SE NA DEFESA DE SEr
INVESTIMENTO.

E ISTO, VAI LHE PROPORCIONAR MUITAS ALEGRIAS ...

E MUITOS LU.CROS TAMBÉM. /

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORREIO DO NORTE 23 de fevereir� de 1980

Sináicato Rural de Três

Hegistro de Chapas Edital de
, '

Citação, com prazo de trinta (30) dias
, E:m cumprimento ao disposto no art. 21, ítem III, da

Portaria n.? 3.437', de 20 de dezembro de 1974, comunico que foi
registrada a 'chapa seguinte, como concorrente à eleição a que se,
refere o Aviso publicado no dia 26 de J' aneiro de 1980 neste Jornal;

\ ,

BFETIVOS:

�, PARA DIRETORIA

SUPL,ENTES:
, José Sawískí
Gerhard Lübke
Ivo' Cordeiro Pacheco

, Romão Kondageski
Francisco Manoel Guimarães
Ivo Adur

EFETIVOS:
Arno Artur Spies
Clemente ChupeI
Arolde Gorseltz

PARA CONSELHO'FISCAL

SUPLENTES:
Alexandre Adur
'Willi Ruske

_

Amilton Vicente Muhlmann

DELEGADOS REPRESENTANTES NA FEDERACAOI �

EFETIVOS: SUPLENTES:
Jósé Sawiski
Ivo Cordeiro Pacheco

Clemente ChupeI
Arno Spies

Nos termos do art. 61 da Portaria acima mencionada,
o prazo para impugnação de candidaturas é de 5 (cinco) dias, a

contar da publicação deste Aviso.
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, .. O', Refrigerador mais vendido do" Brasil, em oco

1"' todas as cõres e modelos, você encontra no I!''' · ·
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•
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.. . . . ..

III (ao lado do Supermercado Novo Mundo) II'
• • • ;, • I;

1·:�::I· Que oferece os' melhores preços e as condições de ,Hlo,
.

/

iii

iii pagamento mais facilJ�adas �a praça r
e • : : :

. 11 Antonio Tokanki & Cia. Ltda. J
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Três Barras, 23 de fevereiro de 1980.
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JOSÉ SAWIS.KI - Presidente

Dr. Sérgio' T. Langor
,Cirurgião Dentis-ta

Raios X

Rua Paula Pereira, 799 Fone 22-0588

ovo

Juízo de Direito ,da la.

,

o Doutor Loacyr Muniz Ri.

bas, Juiz de Direito da l.a Vara
da Comarca de Canoinhas, Es

tado de Santa- Catarina, na for
.ma da Lei, etc.

Vara da Comarca

,Juízo Cível

de Canoinhas - se

FAZ SABER, aos que o

presente edital virem, ou dele
cdnhecimento tiverem, qus por
parte de IZALTINO PEREIRÁ,
brasileiro, viúvo, agricultor, re
sidente e domiciliado nesta ci
dade, foi requerida uma ação de
Usucapião do seguinte imóvel a

seguir transcrito:- "uma área de
terreno medindo 426.320,00 m2,
situada na localidade de São
João dos Cavalheiros Municí
pio de-Três Barras e com as se

guintes confrontações': Norte.
com a Estrada Dna. Francisca,
Willy Rustke e Roberto Schi
moguiri; Sul: com Iohiharu Na
gano; Leste: com José Hoerpes
e Ioshiharu Nagano; Oeste: com
Roberto Schimoguiri, Zony e

Edgar Schímoguirí . "Ficando
Os citados advertidos de que não
sendo contestada a' presente
ação presumir-se-ão como ver

dadeiros os fatos articulados pe·

Ilo autor (art. 233 § 1.0 c/c o

art. 285 2.a parte do CPC).
Tendo pelo MM. Juiz de Direi-'

.

to sido designado o próximo dia
24 de junho de 1980, às 14:00 ho
ras, para a audiência de Justifi
cação -Liminar de Posse quando'
após ouvidas as' testemunhas
arroladas, será prolatada a sen

tença decídindo sobre referide
justificação. E, para que che
gue ao conhecimento de, todos,

. mandou expedir o presente edi
tal que será afixado em lugar
de costume e publicado na for-

,
I

ma da lei. Dado e passado nes ..

ta cidade de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, aos quinze
dias do mês de fevereiro de mil,
novecentos e oitenta. Eu, Zai- 2 )(

/

·

undo

den E. SeIeme, Escrivão, o

subscrevi.

LOACYR MUNIZ RIBAS
Juiz de Direito/I.". Vara

._ ---------------------_

& Cia., I.·Irmãos
/'

, Linzmeier
,Ao V I

, I

, 'Irmãos Linzmeier & Cia., avi-
.

sa ao sr AVELINO FERREIRA DE

LXMA, portador da Carteira Pro'
f'issional n.1O 73. 707, série 058, a

twresentar-se no seu .Departamento
Pessoal dentro do prazo de três

. (3) dias, para> regularizar sua si
tuação trabalhista .

,O não comparecimento implí.
cará na rescisão 'do contrato dei
trabalho por abandono de serviço
LOS termos do artigo 482 da C�T.

'

Ltda.Ko lbeck & Ci a.
V 'I, S, O ./

Kohlbeck & Cia . Ltda., avisa
'20 sr. ORESTES' RENEAU SIMM,
V,(lrtad.or da Carteira Profissional
n.? 54623, série 581, a apresentar-se
no seu Departamento Pessoal den
tro do prazo de três (3) dias, para

regularizar sua situação trabalhista.

O não comparecimento impli
cará na rescisão do contrato de tra
balho por abandono de serviço, nos

termos do artigo 482 da CLT.

NO DEPÃRTAMENTO -DE VEíCULOS USADOS DE

l\'lIGUEL PROCOPIÀK COMÉRCIO DE VEíCULOS LTDA.,

VOCÊ' ENCONTRARA PARA PRONTA ENTREGA:

Marca . Ano

......

'

19691 Veraneio .. .. .. .. .. .. ..

1 Kombi VW ........ . .... 1976

1976

1976

19?q

1977

1974

,I Opala ,
',

1 Brasília .

1 Variant ; .

1 Veraneio ....
-

1 Opala .

_

MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEi,cULOS LTDA.
Concessionárín General M�t'ors do Brasil S: A.

,
'

Rua Major Vieira, 289 - CANOINHAS - Sta. Catarina
m* ••

FORD I'
.

,1980
l

32 ',ANOS '

\

.Fazemos sempre a .melhor oferta em veículos novos FO:RD
e usados de qualquer marca.

. J?ISPONIBILIDADES DA SEMANA:
1 Brasília -. azul ; 1 •• •• •• •• •• •• •• " •• 1977
1 Opala - vermelho '. .. .. .. .. .. 1974
1 Pick-Up - laranja.. .. .. .. .. .. .. .. .. 197:1
1 Passat - vermelho, .. ;. .. .. .. .. .. .. .. 197'!

,

Adquira seu veículo CODl a mínima entrada .

.Veículos ínteiraments revisados; de boa procedência, aos

-,
' melhores pr�ços, da região. ,

.

Visite-nos sem compromisSo, em nossa loja à
Rua Vidal Ramos, 203 - Fones 22-0268 22-0468 e 22-0024,

� ,_ == u.....
- -

- WWliIILL _.- A UWi "'Dl'

TELETEMA ., . de novelas, para fazer o seu domingo • féliz!•••1 musicas rners

A partir das 10:00 -horas, na Rádio Santa (atarWna o som integrado na vida, de um povo
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CORREIO DO NORTE 23 de fevereiro de 1980

ecenseam n ral rasil
Em ato expedido pelo Sr. Presidente da República,

!Oi determinada ao IBGE a realização do IX' Recenseamen

to Geral do Brasil.

Eis na íntegra o ato presidencial:

Decreto n.? 84.221, de 19 de novembro de 1979.

Dispõe sobr€ a realização do IX Recenseamento Ge ..

I

Ial do Brasil. )

O Presidente, da República, no uso das atribuições
, que lhe confere o artigo 81, ítem III, da Constituição, e,

tendo em vista o disposto na Lei 5.878, de 11 de maio de

1973,

DECRETA

Art. l.P - O IX Recenseamento Geral do Brasil. a

�cr realizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geo- /

!!fafia e Estatística - IBGE em 1980� compreenderá os Se

l1uintes Censos:
,�

Horóscopo
(continua{;ão d� número anterior)

Mauro Luiz Kichelê§ki

Libra (23,de setembro a 22 de outubro) - É o sizno
do matrimônio. Simboliza a justiça. Em geral demonstrOam
ronsiderável equilíbrio c pOSSUém perronalídade

:

encanta
cora, simpática e generosa. A3 vezes se íncolerisam rapi
damente mas, em outras, 'mostram-se pacientes e suportam
muitos contrasensos , Não' gostam de mesquinharias e in·
justi�as. São impulsivos, gostam de viagens e têm grande
intuição. Profissões: aptidão pata tudo que possa levá-la
perante o público em geral. Dão bons médicos, arquitetos.
aviadores e os advogados dão bons Juizes Mulher - Hos
pitaleira, amável e simpática. Têm bos gosto, inclinam-se
,10 luxo e a vaidade. De vez enquando entram em crise de
amgústia, mas é fase passageira, voltando a acreditar na
beleza do mundo. Casa bem COl"1 Aquário e Gêmeos, corno

também com Lcão ie Sagitário. Dia da' semana sexta-feira
e seu número 6.

'

ES-CORP'!AO (23 de outubro a 21 de novembro)
f' o signo da imortalidade. Espirito ativo, personalidade,
atraente, magnética, e dinâmica. São leais 'e simpáticos,
contudo, uma vez irr tados n20 há fúria que se compare
a escorpião; são geralmente ambisiosos e siumentos . Pro
fissão: na arte da cirurgia são incomparáveis. Bons clíni
(OS e químicos. Mulher - Mãe corajosa e, compreensiva,
ambiciosa, gosta de festas, sendo o seu ciúme doentio e fe
roz e se nutre da própria imaginação. Casa bem com Cân
cer e Peixe e também com Virgem. Di i da semana: verça
Ieira e seu número é o g.

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro) É
(I signo da dignidade. São leais, patriotas. ,generosos, 811ér·
[;icos e combativos. Tem temneramento violento, ambicio
nam posição e poder. Imaginação viva, gostam de viagen-s
e esportes,' possuindo espirito aventure.ro .

I As veZ2S, só
com alguns dias fora de casa conseguem dominar um ',-)p,-,

ríodo de agitação. Os que possuem natureza mais estável,
]130 compreendem estes indivíduos. É o signo do magisté
rio. Profissões: professor, escritor, cientista, pesquisador I:;

svíador. Mulher - É ousada, expansiva, jovial, altruísta,
mas pode transformar-se numa explosão- de nervos e d e

r;ênio, Não gosta muito de trabalhos domésticos. Casa bem
com -Leâo e Aries e também Libra e Aquário. Dia da se"

nana: quinta-feira e seu número é o 3.
I

r

Caprreórnío (22 de dezembro a 20 de janeiro) .- :r� ()

�'igno da longevidade. A personalidade torna-se dinâmica
cmando chega a dominar a timidez, Tem ponderação, di

lJomacia, cautela ,e reserva. São pacientes e revelam
erande amor aos filhos e ao lar. Possuem argúcia únan ..

cE'ira e executiva o que demonstra saírem-se hem nos nró
l.rios negócios. Podem juntar dinheiro. Profissões: ban

queiros, inversões imobiliárias e em títulos do governo ,=

Ce grandes companhias. Mulher - Excelente dona de c:1-

sn, persistente, sendo pessoa útil às demais na, horas difi

ceis; quando os outros- falham, a sua capacidade ajuda, :'e

núncia é enorme. É reservada e séria. Casa bem com TO\l
rc e Virgem e também com Escorpião e Peixe. Dia da se

irana: sábado e o seu número é oS.
. .

Aquárle (21 de janeiro a 19 de fever�iro) - É o �ig-
1'(\ da evolucão , Representa o esp.rito intelectual e cien

tíf.ico da época e da geração atual. Personalidade mutável,
,I�!va, interessante e atraente de um lado e, em outras: 'Lp'
uturno indiferente e indolente. São honestos e o altruis
mo é l{ma das cuas principais caract'2rístic�s. Volu-:r:-taEio-
ses ,e indepentes possuem espírito aventureiro. Proflssoes:
todas as espécies de empreendimentos incomuns como; ex

lJlo:ração-" eletricsdade, aviação e indústciae eletrAô11,l�é"�).
Mulher c.: Muito independente, generosa e ,,:xcentnca.
��ossue influência no juizo, o que se pensa e .dIZ" fora. do
mnbito lógico do seu raciocínio. Criadora de ideais e ,mo,
vnções diversas. Casa bem com Libra c Gêmeos e, tam
l:ém com Sagitário. Dia da semana: sábado e seu numero

oe sorte é o 4. '

Peixes (20 de fevereiro a. 20 de março) - É o sí�
no da eso:ritualidade. Há dois tipos dü;tantes de personall
�,ades pfs�es. Um .. muito encantador, magp.é.tlco, atr�e�;��I. agradavel; outro possue todas essas quaHdades n_:as -,�

;';\onst1'a reserva que chega' a ser acanhamento e na? pro

r�rciona qualquu_: expressã?, positiva d; persona:ldad�.
'-'ao em geral bondosos, paCIentes, g-enero.:-os e .observ�do-:.
J-'OSsu2m bastante memória e são altamente lmpreSS�o?a-
;·eis. ProfIssões: médico, 'inst�ut(lres, l1'wcânicos, pro�.e�ls
LàB, naturalistas, religiosos, escritores, atores, lavr�d�Ie..., e

1);,'oies50res. l'vIullher _ Mi,lito sensível, terna � �811�ada,
n!eiga e amorosa. Por ter nascido no signo do ,:nst�anlsmo,
tt'm alma boa e abnegada. Dotada de forca psiqt;1Ca :,.crr,i

do comum, possue também fá"il pE'l'cepção, .�sto e, ext��
��nsoriais. Casa bem com Câncer e Escorpla� e 'caI?bém
Com Touro e Capricórnio. Dia da s�m::na: qumta-felra, e

i'E:U número é o 7.

Canoinhas(SC), 16 de fevereiro de 1980.

a) Censo Demográfico (População' e Domicílios);
b) .Censo Agropecuário;
c) Censo Industrial;
d) Censo Comercial;
'e) Censo dos Serviços.

Parágrafo único - O IBGE poderá' realizar os in'

quéritos especiais Que forem julgados à complementação
elos Censos enumerados neste artigo.

Art. 2.° - 'Compete ao IBGE estabelecer o âmbito,
em extensão e profundidade, dos Censos e dos inquéritos
especiais previstos no artigo 1:1(} .deste decreto, ouvidos ór

gãos e entidades públicas e privadas' interessados e obser

vando o "Plano Geral de Informações Estatísticas e, Geo

gráficas", aprovado pelo Decreto n.? 74.084, de 20 de maio

ele 1974.

co ou privado, e terão caráter sigiloso, de conformidade

com a Lei n.? 5.534, de 14 de novembro de 1968, e sua

regulamentação.

Parágrafo único - O Ministério das Relações Exte

riores prestará cooperação ao IBGE para coleta de dados

referentes aos brasileiros que se encontrarem no estran

l('eiro, e que estejam sob a juristição da lei brasileira.

Art. 5.\? - Os órgãos e entidades da administração
federal direta e .indireta darão aos traballos do IX Recen

i:;eamento Geral do Brasil a assistência que for solicitado

h-tela IBGE.
I

Art. 6.<0 - O Plano de Apuração e de Divulgação do

}X Recenseamento Geral .do Brasil deverá prever o pra-

7.0 'máximo de até 31 de dezembro de 1983 para a divulga
�[io de todos os resultados definitivos e, ainda.: a apresen

tação, no ano de 1981, de resultados preliminares e tabu

:ações avançadas, essenciais ao conhecimento- .da popula
ç.ão brasileira, além de outros aspectos básicos; demográ
ficos e econômicos.

Parágrafo único r: Constituem, também, atribuições
c.o IBGE a definição das unidades censitár ias e de suas

características e o planejamento e preparo dos instrumen

tos de coleta e dos _ planos de apuração e divulgação.
, ,

Art. 3:° - Ressalvados os casos em que as informa-

ções devam reportar-se ao -ano de 1980, os Censos terão as

seguintes 'datas - de referência: 1.<0 de setembro de 1980, pa..

ra o Censo Demográfico; e 31 de dezembro de 1980, para
os Censos Agropecuário, Industrial, Comercial e dos Ser
�.'lÇOS .

Art. 7.<0 - A contratação de pessoal para realizar a
/

coleta de elementos necessários ao .estudo e à produção de

informacões pertinentes ao IX Recenseamento Geral reger"
se-á pelo disposto na Lei n.? 6.666, de 3 de julho de 19�9.

Art . 8.0 - O presente Decreto entra em vigor na da
ta de sua publicação, revogadas as disposições em con

trário.

Brasília, 19- <te novembro de 1979; 158.0 da Indepen
dência e 91.0 da República.

Parágrafo único - O IBGE fixará as datas do início

do coleta dos Censos e ,-dos inquéritos especiais previstos
'leste decreto, bem como as datas de referência desses in

quéritos.

Art. 4,° - As informações solicitadas pelo IBGE,
r.'ara -f'ins do Recénsearnento, serão prestadas, obrigatoria
mente, pelas pessoas naturais e jurídicas de direito públi-

JOÃO FI(iUEIREDO
JOSÉ FLAVIO Pí1;CORA

(Diário Oficial da União: 20.11-.197,9).

e �

aSelTIavisar
o. '

Nós sempre temos tempo para você: funilaria e pintura. E todos juntos formam

porque nós fazemos o tempo render. uma equipe muito, muno eficiente.
E não pedia ser de outro jeito: o tempo para Você' pára, mas não pára em vão,
nós, como para você, é dinheiro. " Você entra na nossa oticina e vê que só

Então nós procuramos racionalizar o pode sair serviço Qem-felto: o pessoal é
serviço das nossas oficinas, de modo que competente, e ás instalações, o ferramental
você não perca tempo. que Él gente usa é tudo conforme a fábrica

Muito menos dinheiro. recomenda.,
O seu Mercedes-Benzentra-euma equipe Tanto élssim que até frotistas com oficinas

I� inteira C.!li em cima dele. própri�s us�m n0ssa assistência técnica

� N�o deixa;parafuso frouxo. parftl certos tipos de tr«l�êllhe �ué exi�iriam
r; Não deixa desregulado o que é par� investimentos em pess®al e equipamentos

ll�
re�ular. que, nas suas �r<§l!>rias oficinas, seriam ociesos

N:.io deixa para depois o que p(!:)de fôzer ii maior parte mo tem�o.
-

I. no ato. Você tira o caminhão da oficina como

I� Não deixa passar nada, porque é uma sai da casa de um parente: achando que
b questão de h(!)nra. vaieu a pena.
!t Noss® pessoal foi treinado na fábrica e Da recepção à despedida você tem a

I� periodic@mente volt@ lá, para gêlr��tir que mesma sensaçã® de que nã!!l perdeu tem�o.
'�.

�Ui��::n����d��___.i!�,
I� vai sempre fazer Ur)l servlçô bem-falto. Sevocê quer irc®m eseu Merced®s-li3enz _" ,

�IE Um por um, todos são eSr;>ecialistas. Em pra onde a estrada levar, aceit� um conselho.
'

E freios. Em motor. Em transmissão, Em
_ '.lé2'<;r"'.:u. ...

Consel�o Cle parente: faça uma visita __;
,

�,.p !J' ,!II !lI! Q'��il.l!-tLuu..Llu...a.A�UUl SLI\.eJ!..U��A-;'U..JLU.J;_�:_a���..!!-�-�4!"l!I1!I u,,;,U.Jl.ft IIi,�.• " ,. I-UUI I fi &li IJLU..U.�V

às nossas oficinas de vez em quando,
'.
Como parte da família Merc�des-Benz,

.nós nos sentimos rnurto honrados de reen-

contrar você, Sempre, '

E honrados de ver que. com o Mercedes
Benz sempre em forma, você estará

espalhando por aí o s®m nome da família.

Concessionário Mercedes-Benz

AftsiidesMalI••
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juros
Todos os contribuintes em

débito com. O' Imposto Territo
rial Rural, relativo' 80 período
compreendido' entre os anos de
73 a 78, poderão pagar seus im

postos sem acréscimo de multas
c juros até ó próximo dia 31 de

mar-ço I. A informação do diretor
de Cadastro do INCRA, Fran
cisco Schettiní, acrescenta que

- a partir de fevereiro as guias crê

cobrança dos impostos já esta
I ão sendo encaminhadas a uma

rede de bancos espalhada em to .

do o país.

Essa "anistia fiscal" resul
ia de Decreto assinado pelo pre
sidento da República e visa,
pr incipalmente, possibilitar a

todos os produtores rurais em

atraso com o' pagamento do IT1�
que coloquem seus débitos €In
dia, para fazerem jus aos bene
rícios de redução do novo Im

posto 'I'errftorial a ser cobrado
a partir,do corrente ano.

-Segundo o diretor de Ca
dàstro do INÇRA, 'todos os pro
dutores rurais .que 'ainda não

cadastraram suas propriedades
poderão se beneficiar desta me

dida. Pata isto, basta que pro
videncienr seu cadastramento p

paguem o' Imposto relativo ao

..período
-

q'e 7,� a 78. Schettin i,
também explícou que a cobran
ça da Dívida :Ativa incluirá ape
nas o valor do Imposto ' devido
pelo contribuinte.: mais a corr-e

<:;80 monetárja relativa ao perío-
. do em atraso'. .

.

",'

e

/

23' de fevereiro de 19'80-

/'

sem (O

mult
r

Incra recebe imposto
atrasado

s
O total da Dívida Ativa do»

contribuintes do ITR, em 1979,
atingiu a 4,9 bilhões de cruzei
ros. Esse total caiu para 2,8 bi
lhões com a entrada em vigor
do Decreto 1.694, de setembro
do ano passado, que anistiou
todos os débitos privados junto
ao Governo inferiores \a' um mil
cruzeiros. Por esse Decreto de

desburocratização cerca de' 1
milhão e 300 mil contribuintes
for�m beneficiados.

'

� Os novos avisos de cobran

_ Ç::-1 do Imposto sem multas e ju..

1'OS serão distribuídos aos con.
tribuintes através das Prefeitu
ras Municipais e, de acordo com

(J cadastramento do INCRA,
apenas 180 mil proprietários es�

tão relacionados nessa Dívida
Ativa. Do total de \2,8 bilhões
dp dívidas- em cobrança adrni

nistrativa, 1 bilhão .corresponde
ao Imposto original, 800 milhões
à corre�ão' monetária e 1 bilhão
aos juros e multas.

O . Decreto assinado pelo
presidente ainda 'prevê que os

proprietárdos rurais poderão
quitar

'

seus débitos junto ao

INCRA com parte� das terras

que possuem. Essas terras se

rão, posteriormente, utilizadas
pelo INCRA em Projetos de Co

Ionização ou colocadas à vendo"
através de licitação pública.

A anistia fiscal não inclue
os débitos relativos ao exercício

(

de 1979, cujas guias para paga-
mente já se encontram na rede
bancária .:

t Agradecimento e Convite Missa

.Antonío de Jesus, Vailate e Filhos, consternados
com o desaparecimento de sua inesquecível esposa e mãe,

sensibilizados, agradecem ao Frei Ladi, pelo conforto espiri-:
tua! prestador. aos médicos e enfermeiros, que COlTI' tanto ca

rinho .prestaram assistência médica a extinta; aos parentes e

amigos que ÓS confortaram nas horas difíceis que passaram:
aos que acompanharam a sua querida (Walfrida), até a sua

últh'TIIa morada. O nosso Deus lhes pague, por este ato de fé

cristã e solidariedade humana.
.

.
. I

Outrossim, convidam a todos a participarem. do

Missa 40 7:° Dia, 'a ser celebrada em intenção de sua alma,
'na Mab'íz Cristo Rei de

_ Cancinhas, hoje, 'dia ,2:j, as 19 horas.

(

PreFeitura _Municipal de '(anoinhas
/.

Aviso de
-

Licitaeão
.

A Com,issão de Licitação da Prefeitura lVI:unicipal de
Canoinhas, leva ao conhecimento dos interessaqos, ,que se acha
abe'rta a Tom,ada de Preço - Edital n.o 009/80, para t'Aquisição de
Óleos Lubrificantes para Motor, a serem aplicados elj} viaturas da
Prefeitl;-lra Municipal", carn prazo de entrega até às 10 (dez) hora:;
do. dia ,13 (treze) ,de Março do. corrente ano (13.03.80). Cópia dCI
referido Edital e maiores esclarecimentos, serão obtidos junto a

citada Comissão � ,

,
.'

'Canoinhas, 21 de fevereiro de 1980.

�Iugo Antonio Peixoto - Presidente da Comissão.
3 x

subiu co-m base
s declaracões

.

'1

r

o esclarecimento foi pres
tado pelo INCRA a propósito de
críticas feitas por propr ietários.
rurais que se mostraram surpre
sos com a maj oração sofrida pe
lo total do ITR a ser pago.

Segundo informa o Institu

to, o qus aconteceu foi que em

1972 houve um recadastramento
\

rural e; a partir dalí, o tribute
a ser pago pelo proprietário so

freu apenas um pequeno au

niento devido à mínima corre
cão monetária anual.' Entretan-
_, .

to, em 1978 houve um novo re

-ITR
n

A elevação do valor do Im

posto Territorial Rural se deve
segundo informa o INCRA, em

grande parte às alterações veri
ficadas nas declarações dos con
tribuíntes preenchidas 'no ano

de 1978, por ocasião do recadas
tramento rural.

o objetivo do Governo res

saltado pelo .Ministro Amaury
Stabile e pelo Presidente do

. INCHA, Paulo Yokota.r é

passar
o nível' atual de titulação - de
30 mil por ano - para 100 mil
é), partir de 1980. Para atingir
essa meta foram autorizados .en
tcndimentos- com organismos
financeiros internacionais para
r.egociação de empréstimos de
nS$ 50 Inilhões, com equivalen·
te contrapartida do governe
brasileh'o, e que serão aplicado,'

- .

s6 na regularização fundiária
do Nordeste.

,

_

gric It ra

foco
O Ministro Amaury Stabi '.

je disse que estão em fase adian
tada os estudos para a transfor

mação do INCRA em autarquia
especial, .visando a conferir
maior flexibilidade' ao. órgão
Acrescentou que á reforrnulaçâo
envolverá a criação de um Con
selho .Nacional de, Terras, que
será presidido -pelo 'Ministro do

Agricultura e' Secretariado pelo
.

Presidente do INCRA, contando
ainda com a participação de vá
rios Ministros.

O Presidente do INCRA,
Paulo Yok6ta, entregou em Bar
ra do Corda, Estado do' Mara
.r.hâo, 1.200 títulos definitivos
de terras a colonos

,_
assentados

no Projeto Integrado de Coloni

zação Barra do Corda e ,�10S Pro
jetos Fundiários de Bacabal -

e

Impcratriz . O total da área ti
tulada atinge a cerca de 60 mil
hectares; sendo a média por ;

gleba da ordem de 50 hectares.

O assentamento de família·�,
em

. projetos do' INCRf.\. s�rá
bastante acelerado com a nova

. dstelTIátka adotada para a co·

Ionização oficial, isto é, via co·

opêrativas. Por eSSe tipo de

colonizacãü-mista, o INCRA en'

tra cO.m

J

a terra, faz a infra-ê�;

''trutura, assenta e titula o colo-

no, enquanto a cooperativa
cuida da seleção dos colonos (;

dos assuntos administrativos
que vão até a comercialização
dos. produtos.

cadastrarnento .

. Foi, então)
apresentada nova declaração
com dados atualizados pelo pró
prio contribuinte. Esses dados
foram utilizados pela primeira
vez para o lançamento do IrR
em 19.79. Os coeficientes de di

mensão, produtividade, locali

zação e de' condições sociais, que
serão aplicados sobre a alíquota
básica, foram; portanto, altera
dos em relação a 1978.

O INCRA esclarece ainda

que foi constatado que houve (

uma maior preocupaçao por
parte dos proprietários rurais

em declarar valores, mais reais
de suas terras.

Ocorreu também o fato de
.numerosos proprietários decla.
rarem -altos preços de suas ter
ras para melhorar seus cadas
tros bancários ou até mesmo

com receio da desapropriação
de suas fazendas. Como o ITR
e calculado com base no valor
declarado da terra, é evidente
que o tributo foi muito mais
elevado.

.

O INCRA admite ainda que
em alguns casos isolados pode

'ter -havido erros. operacíonaj,
que teriam induzido à cobrança
de um imposto excessivamente
elevado e indevido. Ê uma hi
pótese, contudo, extremamente
remota.

Em termos globais, para o

,INClRA, a, utilização dos dado,
do recadastramento deve ter ge·

..
rado alterações, às vezes subs:
tanciais, no imposto devido; e il

desconhecimento, por parte do
contribuinte, do processo- de cál-

.

culo do tributo, gerou grande
quantidade de reclamações.

Com o novo ITR, eSSe tipo
de problema será bastante mi
nimizado. O contribuinte terá
condições dei saber antecipada
mente qual o montante, do im

posto devido, das deduções pela
utilização da terra e pela efi
ciência da exploração e, em con

seqüência, do montante a pa
gar. Dessa forma, quando hou
ver reclamação é porque houve
realmente erro e nao porque o

contribuinte não sabe as razões

que conduziram, ao aumento do
tributo.

.t Agràdecimento
SIEGFRIED OLSEN

JULIO WENDT E FAMíLIA '

.

NORBERTO OLSEN E FAMíLIA
_

Maria Bilda Scbaal Olsen -,

consternados com a morte de sua esposa, mãe, sogra e avú
vem de público agradecer a' todos Que os confortaram neste
doloroso transe por que passaram, o'corrido no dia 17-02-80.

.

...."déJ!Gt N #+NMiW_'lilQi31!i'it1t4'
_

'§5i@tN!§!i51ijiWMM' ,MMA* 'M#9

,Agradecimento
-

e Convite- Missa-
A Fa.mlÍHa da sempre lembrada,

,Emilia Tbeod.orovic'z-
Rudey

Id

profundamente abalada com seu infausto desaparecimento.
ocorrido no dia 19 último vem externar seu reconhecido

. . ?

ugradecimentc a todos os que, de uma ou outra forma, os

confortaram nesse momento difícil.'

Outrossim, convida a todos para a Missa de 7.10 Dia.
que será. celebrada em intenção de sua boníssima alma, ame

.
nhã, dia 24, 'às 10 horàs, na Igreja do Rito' Ucranian� Católico.

!

Canoinhas, fevel'éiro de 1980.

MISSA 7.0 DIA'
. A fam.ília de

.

Maria Dilda Scbaal 01800.' " .

..
,i '

('ü:nvida parentes e aIlligos_ para a Missa de 7;° Di.a 'que fará'
celebrar mu sufrágio de sua ahna no dia 23-02"80 à� 19 horas,

o ••
' , .

�. ..
• �

na MaÜ'lz Cnsto ReI. .
..

'

Por este ato de fé e aIl1Jizude, antecillad�unent�
agradec.enl.
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Esquadrias Santa Cruz A. INAMPS FI.XA.
z '

FUN-CIONAMEI\JTO
HOSPITAl DE

NORMAS PARA
,

UTls .EM.
CATEGORIA

s.
CGCMF 83.188.789/0001-83

,ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
DITAL DE CONVOCA:ÇAO

, S�o convidados os
r�enhores acionistas desta sociedade

para s.e reunIrem. em assembléia geral ordinária, e extraordinária,
a r�alIz.ar-�e no dia 2? .d� março de 1980, às 15, horas, em sua sede
socIal �Ita a rua .Expe�lClOnanos n.? 304 nesta cidade de Canoinhas.
se, afim de deliberarem sobre a seguinte Ordenl do Dia:

]..0 - Tomar as contas da Diretoria, examinar, discutir e votar
,

as demonstrações financeiras, relativas ao exercício encer-.

rado em 31 de dezembro de 1979.
'

.2. o -. Delib�rar sobr� .a desti�aç�o �o_lucro líquido apurado no
refendo exerClCIO e a distribuiçào de dividendos. .

.

3.°,'- Aprovar a Correção da Expressão Monetária do Capital 80-
.

cial no valor de Cr$ 4.483.050,00 e sua conseqüente capi-
'

talização.
4.°. - Eleger a nova Diretoria por término de mandato e fixar a

verba destinada à sua remuneração.
5.° - Deliberar sobre o aumento do capital social de Cr$ � .

, 14./725.000,00 para Cr$ 23'": 500.000,00 mediante a capitali
zaçã.o de reser�as livres, correção monetária do capital
realizado, lucros e a correção monetária especial' do ative
imobilizado.

6. (:)
- Alteração do artigo 7.° dos estatutos s�ciais.

7. {) - Outros assuntos de interesse da sociedade.

A V I S O

Avisamos aos senhores acionistas que se acham a sua

disP01siç1ão na sede desta sociedade, os documentos de que trata o

artigo 133 da Lei n.? 6.404 de 15.12.76.'
/

, .

Canoinhas (SC), '06 de fevereiro de 1980.

ANTONIO TRELA - Direto-r Comercial

Já estão em fase dé implan
tação as instruções de serviço
do INAMPS que regulamentam
a assistência médica prestada
aos pacientes que necessitam, de'
Unidade de Tratamento Intensi
vo (1}TI), nos hospitais: de l.d,
categoria. Essas normas que
consistem na padronização de
instalações e aparelhagem, pese.,
soal, condições funcionais e ta
belas de .honorárdos de serviços
visam à maior eficácia-do aten
dimento e' à melhor .ut.ilizaçâo
dos recursos existentes.

FUNCIONAMENTO

Além de ter toda a -apare
lhagem necessária ao, perfeito
atendimento do' doente; a área
destinada ao funcionamento da
UTI o 'curso' ele especialização

. derno sistema de refrigeração.

De acordo com as determi-
,

nações, as UTls deverão ter ca-
_

pacidade de 4 a 12 leitos e ser
, dotadas de rodízios e proteção
lateral, cada' leito dispondo de,
sistema individua1 para oxigê
nio, I aspiração, foco luminoso e

instalação elétrica para monito-
rização.

'

1 x

, ,

.... I! .. J.!Y'� pS 1111" \I II I"., li' UI!III!!R,,}.I !l!i!U�,1J!1U!!! I!Ull,y,UI,l!' § u" ',;I,\II.ll !lnliIlU
.

-N T E L A,CIM-

•

FABRICA DE TELAS DE ARAME GALVANIZADO, EM
TODOS OS TIPOS E SOB MEDIDA - ALAMBRADOS PA-

,
'

RA CANCHAS DE ESPORTES -' CERCAS DE DIVERSOS

MODELOS, EM TELAS DE ARAME E PALANQUES DE

CONCRETO PRÓPRIOS PARA 'CHACARAS -, ARTEFA-
, -

TOS DE CONCRETO EM GERAL.

. / Escri!ór,io: Rua Eugênio �e Sou�a,-188 -' Fone 22-0748" Caixa,
Postal, 241 ,- anexo Escritório Cide.

-

I
'

Fábrica: Distrito de Marcilio Dias - Canoinhas-SC.
'

'Ai" I i i i •n ií II li íi iii i ii ii iI'iiihriTTrlfT1lTll ii a I •• I lU i " li • Iii rm II :I iil I !Fi! 11 IlTTm"lTTlJTíf1n'o.:

Lotes
Vende-se

1 ){

Vende-se dois lotes, ambos
com 15x60 Yl1, localizados no

,Jardim Esperança, próximos ao

.. asfalto. ótímos. para chácara.

Preço de ocasião
Tratar com o sr. Ludovico,

Bora, no Armazém Santa Tere
zinha,' na Rua Getúlio Vargas
11..0 118 ou .pelo fone- 22-0935.

o P 1/' O \D O, '

MOMENTO

011 FA'D.EMAC

(o!ocacáo por gente' que entende.
I, ,

. (

Peca
,

um orcamento sem compromisso.
I

Y'KO
M·ATER,fAL DE

CONSTRUÇAO.' LTDA.
RUA MAJOR VIEIRA, 511 .:- FONE 22�0928

DE
1a.

UTI o ucrso de especialização
como médico íntensívísta, com

diploma da Sociedade de Tera

pia Intensiva. O INAMPS de
terminou ainda que haja sempre
um plantonista para cada 4 pa
cientes. Os hospitais que já d.is'"
põem desse serviço terão que
adequar-se às normas fixadas.

/

Contará também com serviços
auxiliares, como. laboratório,'
funcionando as 24 horas do dia,
banco de sangue ou sangue es

tocado e aparelhos de raios X

portáteis.
! Também será exigido do

profissional responsável pela

---------�\------------------------------------------�

Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme
- CIRUItGIÃ DENTISTA _'

- eIC 005589159/DEP -

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

HORA MARC-ADA - Pça. Lauro Müller, 494 - Fone 22-0461

DR. ZENO AMARAL, FILHO
- CIRURGIÃO DENTISTA-�

CONSULTÓRIO:
/

Rua 12 de Setembro '_, esquina com tra

vessa 15 de Novembro

(próximo à Igreja Matriz) _ Fone 22·0966

PreFeitura Municipal de Canoinhas
-'

4viso de Licita�ão
A Comissão de Licitação da Prefeitura Múnicipal de

Canoínhas, leva ao conhecimento dos interessados, que. se acha
aberta a Tomada de Preço - Edital n.? 07B/80, para "Serviços de
Mão-de-Obra, sobre o calçamento com Pedras irregulares -- Po...

liedrícas, na Rua 12 de Setembro, trecho entre a Travessa XV de
Novembro é a Rua Felipe Schmidt, numa extensão de 1.009 me
trcs quadrados, devendo a vencedora. da Licltacúu fornecer, tam
bem as Pedras necessárias, assim como "o pó de Pedra para seu

assentamento. Cabendo a Prefeitura a execução somente de: aplai- ,

namento, nivelamento, alinhamento e drenaaern", com prazo de
entrega até às 10 (dez) horas do dia 06 (seis) de março do corrente
ano (06.03.80). Cópia do referido Edital e maiores esclarecimen
tos, :serão obtidos junto a citada Comissão.

Carioínhas, 11 de fevereiro de 1980.

HUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente da Comissão
2 x
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APROVEITE

GRATIS, � l' .disco 'LP

Na compra de 2 discos você l'evl-
\

gr_átis 1 LP de' suá escolhi
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Rua -Caetano Costa, 2211 - Fone 22 ..0007' - esquina com a BR-280 - Canoinhas '_ Sta. Catarina
I ,
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Cursos do
dia 3

. , .

IniCIO
CANOINHAS (CN) - o

SESI - Serviço Social e Indus
trial de Canoínhas, dará início
no dia 3 de março próximo, a

quatro Cursos Semi-Profissio
nalizantes (educação de base)
obedecendo a programação pré
estabelecida para o exercício de
1980.

Os cursos qus envolvem 69
alunos são de Corte e Costura
com 30 aprendizandas, sendo 15
do período da manhã e miais 15
no período da tarde; Bortado,
com 15 alunos somente pela
manhã e Datilografia com 24
alunos que frequentam às aulas
à partir das 14 horas com uma

hora de aprendizado diaria
mente cada um. Os cursos tem
a duração de quatro meses, com
uma carga horária de 144 horas!
pula.

Gildásio França, Diretor
do SESI local, falando à repor
tagem sobre os cursos informou

,

ainda qua neste mês entrou em

atividade o Clube de Mães, fre
qüentado por 20 senhoras, espo
sas de empregados das indús
trias. Este Clube tem reuniões

Ano XXXIII

23-02-80

N-;-o 1559

Sesi
de

terão

março
semanais às terças-feiras e de
dica-se aos trabalhos de costu

ra, bordados e trabalhos ma

nuaís, além de procederem visi
tas periódicas de assistência aos

asilos de crianças da cidade, ou
sej a, Asilo-Doutor Rolando Lou
renço Malucelli e Associação
Espírita Lar de Jesus. O Clube
de Mães, ao contrário dos de
mais cursos, funciona durante
todo o ano.

ESPORTES

Até o final .do rnês de f'eve

reiro, terão início as atividades

esportivas do SESI. O Sr. Fran
ça fnizou que os' esportes sem

pre são alvo de muita atenção
dentro do Serviço Social e In

dustrial, e para este ano a agen
cia local pretende desenvolver

competições no município e a

nível intermunicipal nas moda
lidades de bocha, bolão, ciclis

mo, atletismo, pedestrianísmo,
tênis de mesa-e jogos de salão.

Neste sentido já estão seno

do preparadas intensas progra
mações para promover o espor
te nas indústrias.

Concurso Estadual de Dramaturgia
A Fundação Catarinense de

Cultura está
�

promovendo o seu

l.? Concurso Estadual de Dra
màturgia, com o patrocínio da

.

Caixa Econômica Federal.

Os autores poderão inscre
ver peças adultas e!ou infantil,
ficando a seu critério a catego
ria desejada. As peças deverão
ser necessariamente inéditas, ou
seja, não representadas ou sub
metidas a leitura pública ..

O regulamento, contendo
todas as informações sobre o

concurso, poderá ser adquirido
nas sedes da Caixa Econômica

. Federal, nas Prefeituras Muni-

cipais, ou na Fundação Catari
nensefde Cultura.

Os candidatos estarão con

correndo aos seguintes' prê
mios:

Categoria Adulta: Cr$ 30.000,00
Categoria Infantil: Cr$ 20.000,00

E uma premiação especis 1
de Cr$ 40.000,00 para a melhor

peça de temática regional.
Os textos devem ser envia

elos diretamente ou por corres

pondência à Fundação Catarí
nense de Cultura, Rua Victor
Konder n.° 63 - 88.000 - FIo·

rianópolis .

Término de aceitação dos
textos r zü de junho de 1980 .

AGORA VOCÊ CURTE UM
.

DOMINGO MUSICAL DIFERENTE!

É A SUA RADIO SANTA CATARINA, SEMPRE
PROCURANDO DAR MAIS À SEUS OUVINTES.

ACOMPANHE TODO DOMINGO À PARTIR DAS 07,00
. HORAS, O DOMINGÃO MUSICAL.

DAS 10,00 ÀS 11,00 HORAS - TELETEMA TEMAS
MUSICAIS DAS SUAS NOVELAS PREFERIDAS.

E A SEGUIR, ENTRE 11,00 E 13,00 HORAS, CLUBE' DOS
REIS O MELHOR DA MÚSICA NA INTERPRETA-
-'

,

ÇAO DOS MELHORES CANTORES EM EVIDÊNCIA.

DEPOIS, ATRAVÉZ DE "GENTILEZAS" LEVAMOS NOS
SO RECADO MUSICAL AO HOIVIEM: SIlVIPLES E BOM DE

NOSSO INTERIOR.
RADIO SANTA CATARINA .- SEMPRE AGONCHEGANTE

E MAIS PERTINHO DE VOCÊ.
============================='====.=======================
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. retribui
em

ranga pela Liga de Rio Negri
nho; Bandeirantes e IMOCOJ..I

pela Liga de São Bento do Sul e
o Peri, pela Liga de Mafra.

Na reunião do dia 2 de mar-
.

ço será conhecida a data de
início da Copa, além das Cha
ves em que os nossos represen
tantes atuarão.

Botafogo
amanhã

U. cu ST

A Liga Esportiva Canoi
.nhense está reivindicando a se

·de dos jogos da Copa. Norte
diante da Federacão Catarinen-

. "

se de Futebol (FCF), para que
sej a em Canoinhas. O pedido
poderá ser aceito, mas a respos
ta definitiva será conhecida no

dia 2 de março, quando será
realizada em Mafra uma reu

nião com todos os Clubes inte

ressados em particip�r da Copa.

Esta reunião contará com a

. presença do Diretor Técnico da

Federação, Pedro Lopes, opor
tunidade em que ficarão acer

tados todos os detalhes do certa

me. As equipes que confirma

ram sua participação na Copa
Norte até o momento, são as,

seguintes: São Bernardo, Três

Barras e Botafogo pela· Liga
Canoinhense; Continental e Ipi-

INTERIOR

O Campeonato do Interior

promovido 'pela Liga Esportiva
Canoinhense, este ano contará
com a participação de 26 clubes:
que serão divididos em três
Chaves: A - B e C.

No dia 29 do corrente mês,
D. Liga promoverá uma reunião
com todos os Clubes partici
pantes do certame, qus sera

realizada na Sede da LEC às 20
horas.

O Primeiro Torneio Início

começa no dia 9 de março com

os jogos. dos times envolvidos
na Chave C, cujas partidas se

rão realizadas no Campo do
Palmeiras de Salseira. As equi
pes constam desta Chave são:
São José, do Palmital; Pulador.
Palmeiras, do Salseiro; Santo
Antonio de Lagoa do Sul e Pri
mavera do Salto da Agua- Ver
ele.

O Segundo Torneio Início

começa no dia 16 de março no

Campo do Mirassol de Rio do

Pinho, envolvendo as seguintes
equipes da Chave B - 'Caxias,
de Anta Gorda; Mirassol, do Rio
ao Pinho; ICOFRISA, da Far
tura; Universo, da Fartura; Co
mercial, de Paciência dos Ne-

-ves; Palmeiras, do .Serr'ito; San
tos, de Sereia; União, de Tau
nay; Pinheirinho, de Bela Vista
c Lagoa, de Paula Pereira.

O /I'erceiro Torneio Início
começa dia 23 de 'março no

'Campo do Pinheiros, com as

equipes que constam 'da Chave
A - Nova Aliança, Pinheiros,
Internacional, da Encruzilhada;
Juventus, de Rio do Tigre,
Guarani, de Rio dos Poços; Bela
Vista, Cruzeiro, de Rio Bonito;
Havai, de Gralha, Coríntians, de
Arroio Fundo; Juventude, de

- Rio D'Areia e São José, da Ser
ra do Lucinda.

CAMPEONATO MIRIM:

TABELA DO RETURNO

A primeira rodada do

Campeonato Mirim foi realiza
da no último domingo no "Di

tão", com os seguintes. resulta
dos:
RIGESA 5 x 1 Juventus
ARCON O x 5 Industrial

visita e

CANOINHAS (CN) -. Con
forme o combinado entre as Di
retorias do Mafra A. C. e Bota

fogo E.C. de Canoinhas, quan
do da visita do MAC dia 27 de

janeiro na festa de entrega das
faixas de Campeãoj79 - o Bo

tafogo retribuirá a visita, jogan
do amanhã no Estádio do Peri
contra o Mafra.

'

Segundo o Presidente do
Estrela Solitár-ia, Neuzildo Fer
nandes, o Botafogo estreará con

tra o MAC os novos craques
contratados recentemente com

vistas à sua'
. participação no

Campeonato Catarinense de
Amadores a realizar-se em se

tembro próximo. Entre os no-

1/0S valores, está o jogador João
Carlos (ponta direita), que já
jogou pela Chapecoense e teve

rápidas passagens pela Caçado
rense e Cal' los Renaux de Brus
que.

Para o jogo de amanhã
diante do MAC, o Botafogo de
verá modificar substancialmen
te a sua escalação, já que no

vos valores deverão ser testa
dos. Neuzildo declarou qus o

"11" botafoguense será anuncia"
do somente momentos antes da

partida. O Mafra A. C. por sua
vez, deverá manter a mesma
equipe, que empatou no último
domingo diante do Atlético Pa
ranaense pela contagem de lx1,
cuja escalação é a seguinte: Lu
la, Luiz Alberto, Vavá, Carlos e

João Stock; Carioca, Dejaír e

Jefferson; Chiquinho, Maurício
e Aírton.

O trio de arbitragem a ser

escalado pela Liga Mafrense
ainda não é conhecido, sabendo
se apenas que são da Liga Joín
vilense.

COPA NORTE

Mafra
América x Continental (este úl

timo ganhou os pontos por
não comparecimento do
América)

MOBRAL 2 x 2 Botafogo
A segunda rodada prosse

gue amanhã também . no "Di.
tão" com os seguintes jogos:

2.a Rodada - 24-02-80

Vasco x Botafogo
MOBRAL x América
Continental x RIGESA
Industrial x Juventus

.

3.10 Rodada - 02-03-80

ARCON x RIGESA
Industrial x MOBRAL
Juventus x Botafogo
Vasco x América

4.a Rodada - 09-03-80

Continental x Vasco
Botafogo x Industrial
ARCON x MOBRAL
Juventus x América

,

5.a Rodada - 16-03-80

RIGESA x Industrial
América x ARCON
Continental x Juventus
MOBRAL x Vasco

.

6.a Rodada - 23-03-80

Botafogo x Continental
Vasco x Industrial

.

Aménica x RIGESA
i-l.RCON x Juventus

7.a Rodada - 30-03-80

Botafogo x América
Vasco x Juventus
ARCON x Continental
RIGESA x MOBRAL

8.a Rodada - 06-04�80
Industrial x Continental
Botafogo x RIGESA
MOBRAL x Juventus

9.a Rodada - 13-04-80

Vasco x RIGESA
Continental x MOBRAL
América x Industrial

Botafogo x ARCON

10.a Rodada - 20-·04-80
lVIOBRAL x América
ARCON x Vasco

PONTOS GANHOS

RIGESA = 2 + .

Industrial = 2 +
Continental = 2 +
Botafogo = 1
IVIOBRAL = 1
.Juventus = O
América = O.
ARCON = O
Vasco = O

INFANTIL

MOBRAL
Industrial
Continental

No Ditão - 24-02-80
Industrial x Continental

CONSULTE S

e confeccione
,

eu oe
,

OTICA C�ONFIANÇ

A

os de gr

.Praça Lauro M1iller, 514
Fone: 2�-0316

Canoínhas.
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