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C.N .
...::... Há alguma dificuldade e quais são elas

neste. sentido. O que nossa Igreja enfrenta neste parti
cular?

Pe. VIGÁRIO: Eu eslava quase respondendo na

perquntc anterior, já apontando as dificuldades. É o

problema sempre de haver uma onda bcstonte pessi-_
mista no que diz respeito a esses cursos de formação.
Nós, aqui na comunidade, enfrentamos o problern«
da crítica e da não aceitação, fazendo com que os

pessoas que dão o curso, se sintam desprezadas e re

legadas, além de mal vistas; sendo isto (um problema.
Por outro lado, nós não temos gente formada e gaba
ritada mesmo a nível de uma religiosa ou um sacerdo

te, ou mesmo com certa profundidade para dar esses

cursos, valendo-nos dos elementos' de que dispomos e

queremos dizer de público o valor deles, e cqrodecer
este esforço intenso e profundo neste trabalho, E eles

também enfrentem dificuldades, entre elas o de trans

mitir e levar esta mensagem às massas, Diante deste

fato, através desta entrevista, gostaria de convidar

pessoas de boa vontade, que ajudassem nesta trans

missõo dos cursos.

C.N. - A.o final desta entrevista, eu particular
mente gostaria de saber e acho que nossos leitores

também, quais foram os reais motivos que o levaram a

um desabafo durante a missa, naquele domingo, em

que o Reverendo não conteve a emoção, chegando in

clusive às lágrimas?
Pe. VIGÁRIO: É um tonto melindroso falar des-

tes assuntos e um tanto chocante p-ara a gente mesmo,

dizer do que se passou, e do que se passa. Mas uma

vez que a comun idade merece um esclarecimento

,maior, afim de conhecer a verdade e também para di

rimir certas dúvidas e esclarecer certas idéias errôneas

que aconteceram neste caso. É de minha obrigação,
como sacerdote em primeiro lugar e como responsável
por esta comunidcde. dar um esclarecimento que não

foi possível dar no mesmo dia devido à forte tensõo

nervoso A sobrecarga de preocupações e de fortes

emoções já vinham há mais tempo, porque não sei,
recebemos muitos telefonemas anônimos, cartas cnô

nimas, nos colocando diante de atos e atitudes nossas

que absolutamente não aconteceram, e nos colocando

diante de certas calúnias, das quais graças a Deus não

nos atigiram por serem falsas e andamos de cabeça
erguida sem ter que prestar contos a ninguém, pois 'a
consciência não nos acusa de nada do que corr-ente-se.

Então, tudo foi acumulando, foi acontecendo e próxi
mo às primeiras eucaristias, os primeiros comunhões

das crianças, então aquelas violências de muitos pais
tentando através de mentiras, falsificarem inclusive até

os cartões de presença, tentando o possível e o im

possível para enganar, como alguns o fizerem mesmo;

foi o que sobrecorreqou os nervos. E na véspera acon

teceu algo de particular, que não direi de público pa-
1'0 não rnelindror nenhum dos envolvidos. Mas algo de
muito íntimo aconteceu e que me chocou profunda
mente, provocando meu desabafo orrovés das lágrimas.
Achei inicialmente que isto tivesse sido embaraçoso pa
ra mim, ter que chorar em público e transmitir pelas on

das da rádio o meu choro, não artístico mas verdadei-
1'0. Após uma meditação mais profunda, achei que
serviu para mim e para quem ouviu, para uma chama
da de atenção, que nós. não podemos, nos deixar in
fluenciar e esquentar a cabeça como se diz populor
mente, diante destes contratempos. Aquilo serviu pa
ra mim e para os meus irmãos q,ue me viram e ouvi ..

rem, de um alerta para que nós caminhemos por um

r umo mais certo e mais responsável nas atitudes que to-

mornos no nosso dia a dia.
'

Porque estamos Fo
ra dos XIX JASC?

Porque um Ministro de Deus "chora"
diante de seus fiéis, .. !

Publicamos esta semana Frei LUÍlz Valmorbida, com a leitores alguns detalhes sobre

uma entrevista com o Pe. Vigá- finalidade de esclarecer e levar os cursos e encontros prepara

rio da Paróquia de, Canoinhas, ao conhecimento dos prezados tóríos para os sacramentos.

CORREIO DO NORTE: Frei Luiz, qual a finoli- globar dentro dela, não querem participar da vida da

dade dos cursos de batismo, crisma, primeira comunhão sua igreja, São aqueles que normalmente aceitam os

e de noivos, que se realizam na lqre]o Matriz Cristo sacramentos e depois não aparecem mais para vive:

Rei?
vida de igreja. Estes não aceitam e se revoltam contra

Pe. VIG,ÁRIO: A igreja tem a intenção de formar os cursos, mas as pessoas simples e sinceras consigo

o seu povo. Já adianto dizendo as palavras do novo mesmas aceitam, assimiliam e até exigem mais encon-

popa João Paulo II, que diSSE!: "os cristãos não são de tros, até há pessoas que nem fazem parte destes en-

segunda categoria, devem ser tratados, e eu exijo que contros e nem precisam comparecer, e, no entanto, par-

devem ser tratados como pessoas de primeira coteqo- ticipam deles. Refiro-me por exemplo a um grupo de

rio, tanto na sua formação, quanto no seu tratamento jovens que está fazendo o curso para o crisma. Nesíe

e quanto ao setJ comp.ortamento". Então a nossa igreja grupo de jovens, existem vários que já são crismados

aqui de Canoinhos, a igreja particular de nossa poro- há muito, e estão assiduamente fazendo o curso-encon-

quia de Santa Cruz de Conoinhos. tem por finalidade tro, porque acharam bom mesmo participar desta for-

formar o cristão e a partir desta formação chegar o mação. Então na maioria dos casos podemos dizer que

ornplioçôo dos conhecimentos religiosos.' Então í.1 a comunidade aceita e assimila os cursos,

criança vem sendo formada nas escolas e continua

sua formação na igreja e para isto ela se prepara pa

ra a primeira comunhão, E estando preparada ela fa z

o primeira comunhão, mas não pára aí a sua formação,

que continua orrovés do crisma que é o sacramento

do adulto que se prepara para a vida comunirório.

Depois do crisma, a criança ou o jovem passa a se

preparar para o matrimôni.o e nesta preparação, ele

foz o qurso de noivo, o encontro de noivos. E depois,
quando vem os filhos, o pai e a mãe, ou padrinho e

madrinha, se preparam para o batismo das crianças,

Então, é uma formação continuada e inserido -

dentro de um plano de formação t.otal de um. cristão.

Inicia com a primeira comunhão, continua com o cris

ma, vai para o curso de noivos, e mais tarde se pre

para para receber os filhos em sua família. "Esta é a'

finalidade destes cursos".

C.N. Porque os pais devem participar dos

encontros na preparação da primeira comunhão das

crianças?
Pe. VIGÁRIO: Eu já estava dizendo na primeiro

resposta, que, os pais devem participar da formação

integral do cristão. E esta formação integral exige
dos pais uma consciência mois clara na formação de

seus filhos. Então, o pai e mãe fazem o curso de pre

paração para a primeira comunhão dos filhos, exata

mente para eles tornorern-se conscientes e testernu

nharem sua fé e sua religião perante a criança. E es

ta criança, por menos que pareça, ela tem a vontade

de ver seus pais ao seu lado no dia da primeira comu

nhão, além de ver também seus familiares todos, inte

grados no dia da festa de sua primeira comunhão,

Então, a própria criança é uma exigência para os- pais
fazerem esses encontros de preparação da primeiru
comunhão das mesmas. Elas são o motivo, elas sôo (I

finalidade para esta presença dos pais nesses cursos,

C.N. - Quem é que ministra os cursos e por or

dem de que entidade são eles exigidos?
Pe .. VIGÁRIO: Primeiramente eu' responderia o

final da perquntc, dizendo que a entidade que exiqe
esses cursos é a própria igreja e quanto a isso não há

discussão. E para que saibamos, igreja somos todos nós.

E somos nós mesmos que exiqimos a própria formação

reliqioso e cristã. E quem ministra? Ora... alguém
tem que ministrar os cursos e os encontros, Aqui na

nossa comunidade, são pessoas de boa vontade. 'Pes

SOas qlue estão engajadas no trabalho pasforal dei

Paróquia e algumas delas que tem apenas a instrução

primária, e ministram esses cursos, e é lógico que elas

dão tudo de si para que os cursos sejam ministrados
O altura.

Estes leigos, estes cristãos na maioria simples,
outros com maior formação, se esforçam ao máximo

para dar de si, deixando família, lar e seus filhos, e

às vezes deixam o lazer do domingo, ou dos sábados à

tarde, para mlnistrcr estes cursos. É altamente elogiá
vel e altamente plausível este gesto cristão, de estar à

disposição da sua igreja para este trabalho tão grande
e tão bon ito .

C.N. - Frei Luiz, nós gostaríamos de saber se

�! comunidade em geral, está assimilando e está ceei

�tlndo estes cursos que estão sendo minisfrados?

Pe. VIGÁRIO: A,o dar uma resposta a este ques

tiQnl(!1metntc,' eu gostariq de dizer o que realmente sin

to ne fundo do coração. A comunidade aceita em

�orte ClS cursos. Digo em parte, porque há uma onde

bastante contra e uma corrente de boca em boca re-
,

p'Udiando os cursos; e diga-se francamente que esta

onda contra é, exatamente daqueles que não querem

aceitar a vontade da sua igreja, .ou não querem se en-

A imprensa especializada de todo o estado esta semana rea

llZOU e realiza ainda hoje, ampla e minuciosa cobertura dos XIX

Jogos Abertos de Santa Catarina. Vê-se grandes manchetes anun

ciando o início de importantes competições, entrega de medalhas

aos vencedores e quebra ou expectativa de possível record de al

gumas modalidades.

Dá água na boca de presenciar tanta festa, tanta euforia,
diante da tremenda "badalação" gue são os Jogos Abertos.

Não estou falando em particular de minha pessoa. Falo em

nome de todos, que sei perfeitamente (não comentam nada a res

peito por que de nada adiantaría) ,
- mas que estão acompanhan

do tudo com uma atenção fora de propósito, vibrando intimamen

te com a vitória, ou a quase vitória de uma equipe de algum muni

cípio vizinho ou que tenha alguma relação com sua pessoa. Não

é necessário falar ou comentar. É um fato que sente-se no ar so

mente através das atitudes e gestos.
Este floreio todo talvez nada tenha explicado, mas o fato é

que esta semana, como se fosse algo premeditado, fui bombardea
do CO,m uma série de perguntas como estas por exemplo: "Escuta,
você que é da imprensa não poderia nos dizer porque que Canoi

nhas está fora destes jogos? O que aconteceu aos nossos atletas?

Pode dizer porque um município, ou vários iguais a Matos Costa

por exemplo participam, e Canoinhas hoje como l8.a Micro -Região
se mantém incógnita?

, O que poderei eu dizer? Ninguém sabe de nada, e nada in

formam! ...

Somente poderei adiantar um fato que sei de fonte segura.
Em 18 anos de existência destes jogos, Canoinhas participou pou
cas vezes e com baixo nível técnico, não justificando-se o Slogan
"fomos para competir e não para ganhar". Durante as participa
ções de nossa cidade os atletas mais em, forma foram as bolonis

tas que conquistaram dois segundos lugares, e um primeito lugar.
Lucio Colombo

Governo concede vultoso
. Magistérioaumento ao

Público 6.a págl1l8
----------------_.-----------------------------------------

R otary Clube de Canoinhas
O Rotary Clube de Canoinhas esteve mais uma vez reunido

nesta quarta-feira para dar andamento ao ano rotariano 78/79.
Lá especialmente convidados, compareceram os casais Jacó

e Maria Seleme, Julio Budant Neto e Sra. Nilda Budant, João Se
leme e Nazira Seleme, que foram homenageados pelos companheí
ros de Clube e suas respectivas esposas.

Também homenageado o casal rotariano Milton S. Torme
na e Sra. pela passagem dos 25 anos de matrimônio.

O Conselho Diretor também convidou para esta reunião os

Srs. que na oportunidade foram, admitidos como novos compa
nheiros de Clube. São eles, Etsuro Murakami, Diretor de Supri
mentos da Rigesa; Dr. Osvaldo Siqueira, Virologista da EMBRA

PA; Joseph James Barbarito, Diretor da RIGESA setor Fábrica:
.

"

e �!baro DIas de :Moraes, Agro-Pecuarista do município de Major
Vieira. Num ambiente de muita alegria e camaradagem, foram de
batidos assuntos de rotina, sempre com o excelente fundo musical
de Jaksom.

Câmara' Municipal da Canoinhas

CONVITE-MISSA
� CâInar.a de Vereadores de Canóinhas, por seu Presi

dente Infra assinado, convida as autoridades civis militares

e�lesiás.ticas e o, povo em geral, para assistirem, dia 29 pró�
xrmo VIndouro, as 9 horas, na Igreja Matriz Cristo Rei nesta

cidade, as cerimônias da Santa Missa alusiva ao transcurso
do 30.0 dia de falecimento de sua Santidade Papa João
Paulo I.

Contando com o comparecimento de todos os fiéis, des-
de já agradecemos. .

HENRIQUE KRZESINSKI
Presidente da Câmara de Vereadores

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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28 de outubro de 1978CORREIO DO NORTE

SUl' B - Obriga�õ8s do Comércio
Portaria SUMAB DEDF M. 23 de 13/setembrof78

mero do telefone referido nests
artigo deverá constar nos seus

cardápios e nas relações de pre
ços dos seus serviços que estão
obrigados a afixar na parte ex

terna do estabelecimento junto
à porta de entrada do mesmo,
e em caracteres de igual tama
nho aos dos preços

. constantes
dessas relações.

.

§ 2.° - Nos hotéis e simila
res, o número do telefone refe
rido neste artigo deverá ser afi
xado nas. portarias ou recep
ções, em lugar visível e de fá
cil leitura, em caracteres de, no
mínimo 2 (dois) cm. de' altura,
e constar nas relações de pre ..

ços dos seus serviços existentes
nos aposentos, em caracteres
de igual tamanho dos preços
constantes dessas relações.

Art. 3.>0 -. O descumpri
mento do disposto nesta Porta
ria sujeitará os infratores às'
sanções previstas na Lei Dele
gada n.° 4, de 26 de setembro"
de 1962 e demais cominações'
legais cabíveis.

.

Art. 4.° '-' A presente 'Por..
taria entrará em vigor a partir
do dia 26 de setembro de 1978,
revogadas as disposições em

contrário.

Antonio Luiz Coelho
.'

Delegado

O DELEGADO DA SUPE
RINTENDÊNCIA NACIONAL
DO ABASTECIMENTO NO
DISTRITO FEDERAL, no uso

de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o artigo

2.° da Portaria SUPER n.? 58,
de 04 de setembro de 1978.

RESOLVE:

Art. 1.>0 - Os bares, lan-
chonetes e 'similares, os super
mercados e mercearias, açou
gues e casas de carne, as boites
e discotecas, as padarias e con

feitarias, as tinturarias e la
vanderias, aSI barbearias e ca

beleireiros, as farmácias, droga
rias e os cinemas ficam obriga
dos a afixar junto às caixas re

gistradoras ou, na' falta destas,
no local de cobrança do estabe
lecimento, em lugar visível e de
fácil leitura, em caracteres. de,
no mínimo 2 (dois) em de al
tura, o número do telefone da
fiscalização da Delegacia da
SUNAB no Distrito Federal.

Art. 2.° - O número do te
lefone da fiscalização da SU
NAB no Distrito Federal, referi
do no artigo primeiro, para re

cebimento de reclamações é
198.

.§ 1.0 - Nos restaurantes,
churrascarias. e simdlares o nú-

Escreveu: Esmeraldino Maia de Almeida

fE·STA. DE NOSSA SENHORA FOI SUCESSOl � ,

A festa em louvor a Nossa Senhora Aparecida,
realizada dia 15, foi coroada de êxito com o grande
comparecimento dos devotos da milagrosa santa, vin
do caravana especial de Curitiba. Um dia alegre e

festivo; onde a demonstração de' fé foi o ponto alto
dos' festejos. O famoso conjunto musical denomina
do "CONJUNTO MUSICAL (DO DIDE" agradou ple
namente a todos e mereceu aplausos dos visitantes de
Curitiba, pela sua animada programação. A comis
são Administrativa da Matriz penhoradamente agra
dece a todos quantos participaram de uma maneira
ou de outra para o sucesso alcançado.

que sempre está atento aos interesses dos usuarios
tudo fará para que se concretize velha e justa aspi
ração não só de Papanduva, mas também de toda a

região norte catarinense , Aqui fica o alerta para to
da e qualquer iniciativa que venha de encontro aos
interesses da comunidade.

FIGUEIREDO MUDARIA DE PARTIDO

O General João Batista Figueiredo esteve on
tem em São Paulo, pela primeira vez após ser eleito,
via indireta, Presidente da República. Após uma sé
rie de atividades e discursos, concedeu entrevista co
letiva à imprensa onde afirmou que as denúncias de
corrupção que se verificam nos últimos dias "não tem
efeito nenhum" pois não são acompanhadas de prova,
"prova convicente", observou. Disse, também, que o
retorno do País à plenitude democrática "será mais
fácil como a vitória da Arena" e 'que não pretende
apoiar financeiramente a pretensão de Paulo Maluf
- mudar a Capital Paulista para o Interior - por
ter, em seu Governo "outras prioridades". Anunciou,
por fim. que a Arena não será, no futuro, necessa
riamente seu partido e voltou a queixar-se da Im
prensa. (Correio de Notícias).

ESPECIME VIVO EXTRATERRENO

Especime vivo extraterreno foi encontrado há
18 anos em Portugal, por um professor universitá
rio. e um informe científico sobre o assunto será feito
hoj e, na cidade do Porto, no primeiro Congresso de
"Ovinologia". Segundo o Presidente do Congresso,
trata-se lide um ser vivo, com aproximadamente !
milímetro de comprimento, provido de 10 tentáculos
que terminam numa espécie de pinça de 3 pontas e

que tomam posição de defesa. A notícia foi dada on
tem pelo [ornalista e especialista em objetos voado
res não identificados (Oninis), Joaquim Fernandes,
presidente do Congresso promovido pelo "Centro
de Estudos Astronômicos e de Fenômenos Insólitos".
(Entrelinhas) .

RESTAURANTE E LANCHONETE "BREDA"

Nossa cidade andando de passos largos ao en

contro do sucesso e bem estar da nossa comunidade,
tanto na parte social como a recreativa, está de pa
rabéns com a instalação do bem montado R.estau
rante e Lanchonete Breda, de propriedade do jo
vem sr. Walter Breda. Trata-se do Restaurante TER
RAlÇO, instalado no centro da cidade onde. a polidez
e atenção é cardápio indispensável aos seus fre
quentadores. Na rua Tte. Ary Rauen n.? 573 V. Sa.
poderá passar horas alegres num ambiente descen
traído e em companhia de seus familiares desfruta
rem dessa oportunidade que agora nossa cidade po
de oferecer não' só a comunidade, mas: também li to-

. dos quantos desejarem passar felizes momentos de
lazer. Passe lá para conferir.

TELHADAO COM NOVA DIREIÇÃO
O simpático e bem montado restaurante, bar e

sorveteria Telhadão já está sendo dirigido por novo

proprietário. Trata-se do jovem senhor Arno Re
ckziegel Junior nosso velho amigo e filho do Sr. Ar
no que por m�ito tempo foi proprietário do Bestau
ra�te e Posto "Matinhos". O Telhadão está apto a

fornecer lanche, refeição rápida e demais varieda
des correlatas ao ramo específico. A casa está a dis
posição dos fregueses que desejarem passar momen
tos alegres num ambiente condizente e agradável.
"Passe lá para conferir". Fica anexo ao Posto
Atlantic. ,)" I =. I

CONVITE HONROSO

Este colunista acaba de receber honroso con

vite para participar das solenidades do tr�nsc�rso
do 3.Q aniversário da EMPASC em Itacorubi . EIS o

convite que recebi: "O Governador do Estado de
Santa Catarina o Secretário da Agricultura e Abas
tecimento e o'Diretor Presidente da E'M�'ASC, no

transcurso do 3.10 aniversário da Empresa, tem a hon
ra de convidá-lo para prestigiar a inauguração das
dependências de sua Sede,. Estrada Geral da Lagoa,
Itacorubi, as 15 horas do dia 27 de outubro de 1978c,

AGORA CHEGOU A NOSSA VEZ ...

Como é do conhecimento geral, a Empresa de

ônibus "PENHA E OU REAL", agora quando ainda
trafegava com sua frota de ônibus diário no percur
so de Lages a Curitiba�, vice-versa, chegava a. �a
panduva às 930 horas,' ja o que vinha de Curitiba
as 12 O{) enco�tava na Rodoviária. Posteriormente a

linha' foi cancelada alegando a direção da empresa
que quando chovia o carro ficava bas�tan.te �u.Jo com

a lama da terra batida. (Certa a razao justificada) .

Agora já temos o calçamento em toda a su.a exten
são evitando que ocorram fatos como. anten?r�ente
ocorriam. Então devemos agora por intermédio d_?s
poderes constituídos dirigirmos a Empresa que tão

bem tem se desincumbida da sua. ,IIl:ISS,:?, pleiteando
a entrada dos ônibus ate a Rodoviária, ja que o Pos

to do Matinhos que sempre tinha reserva de 4 pas

sagens para Papanduva foi cancelado. Temos cer�e
za que o Presidente da Empresa sr. Augusto Prim

PASSARELA DA SOCIEDADE

Dia 1.0 p.V. estará festejando estréia de idade
nova a srta. BEATRIZ, filha do casal Albaro (Do
nilda) Costa Morais, ele alto agropecuarista, ela es··

tudante da Faculdade de Porto Alegre. Cumprimen
tos pontificarão em alto estilo.

Na mesma data niver do jovem JAKSON, filho
do casal Renato (Nilza) Krieck. Amigos e colegui
nhas movimentando-se para a alegre homenagem ao

Jakson.
Dia 4 troca de idade nova para o JUAREZ, fi

lho do casal Luiz (Alaides) Furtado. Cumprimentos
estarão circulando em alta rotação para o natali
ciante.

. Também dia 04 estará completando mais. um
ano de' sua prestativa existência a Sra. LEONOR,
virtuosa .esposa do Sr. João Sonaglio. A numerosa

família Sonaglio, na intimidade, prestará as mere

cidas homenagens a Dona Leonor.
. Dia 05 registramos a passagem de niver da

Sra. ROSI MARIA, esposa do sr. Sgto. Jamir Carva
lho, DD. Delegado de Polícia. Muitos cumprimentos
na ponta da linha para a Coordenadora local do MO
BRAL que tem se destacado com muito calor huma
no.

BRINQUEDOS
Compre-os agora e pegue-os

suavemente até o Natal

ERLITACASA
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UM POR SEMANA

Confessar um erro é demonstrar, com modés
tia, que se fez progresso na arte de raciocinar

<, (Swift)
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=-SAUDADES=
No desfolhar do. calendário, muitas datas vão passando. Algu

mas marcando uma corso boa, outras trazendo lembrancas trist
I I' d d A

� , I I ezas,
me anco Ia, sou a es. ssim aconteceu. Querendo talvez lembrar al-
guma data que pudesse estar passando despercebida sem

,

Ih .. ,querer
meus o os �araram no dio de finados. Como se naquele pedacinho
de Pdapel estivesse algo pr?fund:>, meu corpo estremeceu, meus olhos
ume eceram-se e parada fiquei por alguns instantes.

�omecei a re�redir no. !empo. e lembrar aqueles entes queri-
dos, orruqos e conhecidos que Ia portirom desta vida para t ido-
d b

.

d .

h
a e erru a

e, a rrn o camrn o para nós.
.

Lembranças mil à minha cabeça. Horas vividas felizes, em

companhia �e avós, pai, tios e amigos, cujo passado vêm a tona che
gando a deixar-nos com a ,g�rgan�a trancada, faltando até palavras
para expressar toda a onqustio, grrtar e dizer, como a "saudade esta
va doendo naquele momento.

Tudo volta à nossa mente. Cenas alegres, onde reunidos fa
zlemos tantos planos, tanta. ilusão, onde a família vivia o presente,
s�m nunca pensar, que talvez um dia àquela felicidade se tornaria
trrste por faltar um ente querido.

Nossa cabeça torna-se pequena; e se pensarmos muito ficare
mos até loucos, pois até o coração mais frio ao lembror de algym en�
te querido que já partiu, volta a ser humano.

Nosso pensamento voa .mais longe, chegando até ao Campo
Santo, onde a saudade nos deixe pequenos, humildes, sofredores.

De pé, cabeça baixa, lágrimas rolando pela face, assim per
manecemos ao lado da campa fria, onde dorme em paz, aquela pes
soa de nossa família que nos faz tanta falta.

Em cda pétala de flor que depositamos, está ma lágrima 110S

se tombada sobre o túmulo silencioso, demonstrando nossa angústia,
nossa dor, nossa saudade.

A luz da vela acesa parece nos unir a nosso falecido, demons
irando que a claridade pode nos aproximar, mesmo estando alguém
cusente de corpo.

.

,

Em cada cruz está uma saudade. De vez em quando, posso
Cllguem, em nossa volta e compartilha, já que sofredora também é,
da saudade profunda que em todos os rostos se observa naquele lu
gar silencioso..

Dia de finados, dia de saudades, dia de respeito, dia que nos

leva até aquele ente querido que já partiu e que um dia dissemos
nosso último adeus.

Canoinhas, outubro de 1978.
IVANITA SCHIVINSKI

ACONTECENDO... 'Responsabilidade: J. e C.
PROCURA-SE UM AMIGO

- Gostaria imensamente de ser seu amigo,
- Tenho coração, pois palpita, tenho sentimentos, pois sofro, sou humano

porque erro, ,

- Quero poder compartilhar suas dores e alegrias, quero saber calar, lhe
falar e tenho fome de lhe ouvir,

- Gosto de poesias simples, que emana de um coração aberto da madru-
gada risonha, da música, sol e lua compartilhados,

'

- Tenho um grande amor e sinto falta de ser amado.
- N�o me sacrificarão os segredos de nossas almas, a sua e a minha.
- Nao so� de ,primeira mão, �em de nenhuma outra, pois cada vez que

me dedico e como se a umca vez fosse, enriquecida das ternas lem
branças anteriores.

-:- Já !De enganei, enganei e fui enganado, bem como cometi faltas, pela
razao de eu ser humano.

- Não sou, nem tenciono ser puro, carrego e contamino com impurezas
que nos devem redimir nesta fase da existência.

- Não sinto pena de pessoas tristes, nem dos que perderam coisas que
r'idaa, mas me compadeço delas. Sentir pena é aparência e compaixão
é dor partilhada.

'

,

- E aqui meu futuro amigo. entra a minha condição: É preciso que eu

gosto de você, que eu o ame no sentido mais amplo, puro e universal.
Gostaremos dos mesmos gostares e compreenderemos as divergências.
Com esta mútua compreenção, você continuará sendo você e eu não
me sentirei menor.

- l':Jão teremos mêdo de apontar defeitos, e saberemos entender um des
lize ou tuna falta de tato ao fazê-lo.

-. Descobriremos que vale a pena viver porque temos uma amizade, e

que nada é mais reconfortante do que sentir uma mão no ombro, e ou

vir uma, confissão simples: "Meu àmigo preciso de você".
- E teremos plena consciência de que vivemos. Não procure mais, por

tanto, um amigo impessoal objeto.
-. Seja antes de mais nada um amigo, pois se você quer um amigo hu

mano, deve reconhecer que este chora, ri, se enternece, vive, sente e

tem as mesmas necessidades que você.
,
'i' Uma tarde de domingo diferente alegrou a muitos. Foi realizada uma

discoteca infantil no Clube Cancinhense, onde descontraídas muitas

crianças aproveitaram, mostrando muita ginga e embalo.
* Entre uma música e outra, um bate papo com os amigos, algo para to

�al', um embalo para aproveitar e muitos lances por acontecer. Tudo
ISSO no pedaço desta noite na beatinha do Clube.

*_ Para. amanhã nada melhor que a Moto Cross em Rio Negro. Muitos da

qui estarão pontificando lá.
* Janice A. Wiese comemorou seu aniversário no dia' 22 último. A você

menina tudo de bom.
* O Luis deu um, chego aqui, matou saudades e se mandou. Valeu.
* Bem. movimentada R inauguração da Lanchería S. B, O ( no sábado pró
ximo passado. 'I'aí um lugar gostoso para se ir.

* Roseli S. segunda-feira passada r�c.ebeu os cumprimentos de seus ami-

gos pela passagem do seu anrversario . Parabens. l
l� O Junino aproveitou o sábado último e foi até Blurnenau , Inscrição

-t.
para vestibular foi o motivo., .

., t
-t- Novembro traz muita gente para .ca, entre eles, Milena e Cristina.!

Isto é bom.
* Andréa passou a semana passada em Rio Negro, seguindo agora para,

a praia. Novos ares sempre é bom, não é mesmo?
:;, O Arolde estará passando os primeiros dias de novembro no Rio de Ja

neiro, deixando a Andréa com muitas saudades.
* N_'ego M. passando com a gente. o ú�timo. sábado, como sempre conta

gIando a todos e irradiando muita simpatia.
l� Também Lilian Friedrich fez-se presente por aqui. Ó�tÜOS de ga!inha e

Um jeitinho todo especial e muito seu de ser, conquistou coraçoes.

�: O Mikus chegou ontem, deixando a Regina P. com mil. s�)f!iso�.
,� O amor cresce de pequenos gestos diários. O extraord�nano so �c?nte
ce raramente. Um grande amor se constrói sobre a rotina do cotidiano.

t Juizo de Direito da (0-
marca de Canoinhas - se

Edital de
Arrematação
Artigo 686 do C.P. C.

Venda em l.a Praça: Dia

28-11-1978, às 15,00 horas (valor
superior da avaliação). '

Venda em 2.a Praça: Dia

12-12-1978, às 15,00 horas (a
quem mais der) .

Local : Átrio do Edifício do

Forum, à rua Vidal Ramos.

Processo: Executivo Fiscal
n.? 12.997, em que é exequente
a FAZENDA PÚBLICA ESTA
DUAL e executado ORLANDO
MÜLLER.
Bens:

1) - Um (1) terreno urba
no com a área de 553,50 m2

(quinhentos e cincoenta e três'
metros e cincoenta centímetros

quadrados), constituído de par
te da data n.? 02 com 467,50 m2
e parte da data n.? 06 com .. ,

86,00 m,2, situado nesta cidade)
à rua Agenor Fábio Gomes, pa
ra onde faz frente na extensão
de 25,00 metros lineares, divi
dindo de um lado com terras de
Or lando Müller na extensão de

31,00 metros lineares, de outro

lado com ditas de Ari Batistella
na extensão de 28,00 metros li

neares, e fundos com terras de
Orlando Müller na extensão de

17,00 metros lineares, registra
do sob n.? 1.611 no Registro de
Imóveis desta Comarca, avalia
do em Cr$ 70.000,00.

2) - Uma casa de moradia,
de alvenaria, coberta de telhas,
em bom estado de conservação,
medindo 120,00 m2, edificada
no terreno acima descrito, ava

liada em Cr$ 180.000,00.
Não consta dos autos inci

dir sobre os referidos bens,
ônus pendentes de julgamento.
O pagamento far-se-á a vista ou

em três (3) dias, sob caução,
mediante fiador idôneo. Fica
intimado o devedor, das datas

acima, se não for encontrado

pelo Sr. Oficial de Justiça. Da
do e passado nesta cidade de
Canoinhas, Estado de Santa
Catarina,

.

Cartório dos Feitos
da Fazenda, aos treze (13) dias
do mês de setembro de mil e

novecentos e setenta e oito. Eu,
Paula S. Carvalho, Escrivã
Substituta, o fiz datilografar e

subscrevi.

Dr. Loacyr Muniz Ribas
Juiz de Direito

1 x

1 :x
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Documento extraviado
EDI VIVALDO HOFMANN,

declara para os devidos fins que
extraviou os seguintes documen
tos: Certificado de Propriedade
TRU e Bilhete de Seguro Obriga�
tório, do veículo Chevrolet Opala,
apo 1975, cor azul turqueza, 4 (I�_-
lmdros, 89 HP, chassis .

5M69EEBl10156, placa CA-1613.
Os mesmos ficam sem efeito

por haver requerido 2.a via.

Documento extraviado
ABRAHÃO MUSSI S.A. IND. E

COM., declara para os devidos fins
que extraviou o Certificado de
Propriedade do veículo Chevrolet
ano 1960. cor amarela, chassis ...

D653ABR185, 3.° eixo, 06 cil. pla
ca DA,-0239.

O mesmo fica sem efeito por
haver requerido 2. a via.

&c::c;_

28-10-78
Nº 1494
Ano XXXII

ao 'se

Do(umento 'extraviado �

MUSSI TRANSPORTES COM.
E HEPRESENTAJÇõES LTDA., de
clara para os devidos fins que ex

traviou o Certificado de' Proprie
dade do veículo Mercedes-Benz
L�1113, ano 1971, cor azul, 3.10 Eixo,
06 cil. chassis 34403215018098, pla
ca DA�0418.

O mesmo fica sem efeito por
haver requerido 2.a via.

_NSbASLM ;._3 e SiR i& :c:Jaa _ 'M!

Quando se escreve, por mais perfeito que seja as críticas sur

gem. As vezes, boas e muitas vezes destrutivas, geralmente a maio

rio, De certa forma a crítica auxilia na vida do escritor, dando a el�

mais visão a seus trabalhos e também o entusiosmo para escrever no

vos artigos. Mas nossa cidade é' uma exceção. Aqui não se pode es�

crever nada -sem que elogiando um ou outro político, descrevendo

sues contribuições, seu hobby, e hábitos de um bom canoinhense.

Se escrevemos, nos recebem, com os mais altos elogios. Somos

parabenizados, e até convidados para juntamente com ele beberica,'

um wisky preferido. Mas quando se escreve verdade, verdade esta

vista pelos nossos olhos, os escritores se tornam repentinamente ele

mentos revoltados e imorais.

Certas pessoas ignoram as palavras dos escritores de Canoi

nhas. Não são eles cientes das redondezas canoinhenses. Não são eles

que moram e convivem nos bairros da cidade. Eles enquanto tomam

seu cafezinho e conversam sobre seus casos amorosos, desconhecem

C1 miséria e humildade em redor da cidade. Não convivem com a

massa de assalariados, com a fome das favelas. São eles representan
tes da sociedade canoinhense mas dia a dia notamos a sociedade

mais e ma'is decadente. Alguns pontos chegaram ao caos e se assim

continuar logo, logo tudo terá um fim. De que adianta novos edifí

cios, lojas e indústrias, se a educação e a cultura vão de mal a pior.
De que adianta também comentar pois sei que talvez proibam-me de

escrever, assim como fizeram a outros escritores que enunciaram ver

dades e teve muita gente a criticá-los Será que eles mentiram? Acho

que não, o que eles escreveram só afetou aqueles que estavam a mor

gem daquilo que foi enunciado.

O progresso industrial e economrco está chegando, mas e o

cultural quando virá? Embora proibam, critiquem e deturpem as coisas

escritas haverá sempre alguém com coragem de enfrentar tais críticas

e escreverá novamente uma verdade ...

Canoinhas, setembro 78

WALDIR CESAR PADILHA

Prefeitura Municipal de Conoinhas

Aviso de Licitacão
.,

A 'Comissão de Licitação
da Prefeitura Municipal de Ca
noinhas leva ao conhecimento
dos interessados que se acha

aberta, a Tomada de Preço -

,Edital n.? 021/78, para "Aqui
sição de um Chassis com Cabi

ne, Motor Diesel, capacidade até
4.500 kilos, equipado com Car
roceria de Madeira", com pra
zo de entrega até às 15 (quin
ze) horas do dia 30 (trinta) de

Outubro do corrente ano

(30.10.78) no Gabinete do Vice
Prefeito Municipal. Cópia do
referido Edital e maiores escla
recimentos serão obtidos junto
a referida Comissão.

Canoinhas, 20 de Outubro
de 1978.

Hugo Antonio Peixoto
Presidente da Comissão

1 x

ALfVlANAQUE DO PENSAMENTO/79
na IMPRESSORA OURO VERDE LTOA.

DISTRIBUIDOR EXCLUsrvO EM CURmSA. LESTE 00 PARANA E NORTE De SANTA C.ATARlNÁ
Matriz em Curitiba, SR 116, Km 88· Fone 524821

Canoinhas, Travessa 7 de Setembro, 248· Fone 22..Q548 • Lapa, Rua Barão do Rio Branco, 1800· Fone 22-126:1

L/C

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

assim como a linha completa de implementas Blue Lin�,
a colheitadeira e o conjunto de fenação New Holland,

e os silos metálicos Silogranel, tem realmente uni endereço certo.
A Ancora Tratores.

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

� �
R,,\c.,Gl'a%;ifll'f'JYtrlo._
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« A paz e a democracia tem o seu

Vote ARENA

Par De a o str

Na FUNPLOC, Fundação das
Escolas de Planalto Norte Catarí

nense, o professor de psicologia

e tino d homem existe
o fato de uma pessoa ter

vindo para a vida na terra sig
nifica que recebeu uma missão.
Toda pessoa tem uma missão

especial, diferente a de outros,
assim como seus rostos são dife

rentes, e somente tal pessoa é

capaz de realizar tal missao

com perfeição, até mesmo uma

linha qU8 ela traça, uma letra

que escreve, tem um sabor, uma
nota característica, completa
mente diferentes das outras

pessoas.

Mas até chegar ao grande
objetivo, ou seja o cumprimen
to desta missão, deverá passar

, por um período preparatório)
no qual se faz um alicerce ,

O destino está na palma
da mão de cada indivíduo, cada
um se transforma naquilo que
ele imagina e acredita, possui
uma força denominada pensa
mento.

Com o pensamento ele es

culpe a imagem de seu desti
no. Se pensar em más coisas,
surgirá a imagem de um mau

destino.

Ex.: "Algo de ruim vai me
acontecer.

"Alguma coisa vai me

acontecer.

Tais coisas não devemos
afirmar em nossa mente, deve
mos sempre cultivar bons pen
samentos, para construírmos
um bom destino à nossa frente.

'Cada qual tem sua posição
certa e própria. Quando cadá
qual se colocar certo, desem
penhando a sua especialidade,

a

Certificado extraviado
O Departamento de Estra

das de Rodagem - Canoinhas

se, declara para os dev idos fins

que foi extraviado o Certifica
do de Propriedade D.o

558299 do veículo Ford F-600 .

O mesmo fica sem efeito

por haver requerido 2.a via.
1 x
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CISCO e

Assis o

130nitas - avançadas - úteis

Venha conhecer as vantagens e as condições de pegamento em

TO •

N_ 12,55
Engenheiro Civil e Vereador na Capital _!' Natural de Floria

nópolis; fez o primário no Curso Elementar Menino Jesus, Ginasial no

Colégio Cotorinense - Formado em Engenharia Civil pela Universida-

de Federal de Santa Catarina - Assessor Técnico da Associação dos

Municípios da Grande Horlonópolis - Membro Fundador do Movimen- I'
to Arenista Jovem, do qual é vice-presidente estadual e presidente na

IiiCapital - Na Câmara Municipal integra a Comissão de Viação e Obras

Públicas e a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social - Re

presentante do Legislativo Municipal no Conselho Deliberativo do Ins

tituto de Planejamento Urbano de Florianópolis.
L/C

Canoinhas-SC

======== ----"------ ,

Edersom Motta formando equipes
de alunos na 3.!} série do Curso

Técnicas de Secretariado obteve a

seguinte resposta sobre uma de
suas perguntas desta equipe.

poderão todos levar uma vida

agradável, sem contradições e

sem atritos, tal como as engre
nagens de um relógio que, ape
sar de tamanhos diferentes e

movimentos inversos, realizam

o objetivo global', harmonia e

tranquilidade, sem atritos.

"O homem domina o seu

destino tendo como arma o

"pensamento" .

"O homem é um artista

que desenha o seu destino na

tela chamada "vida" ,

a sua vontade".

3.a Série Técnicos de Secretariad
Professor: Edersom Motta
Fundação das Escolas do Planalt
Norte Catarinense
Disoiplina: Psicologia

Equipe de:

Salvador Odésio Oleskovic
Dirce Elízabeth Ferreira
Ana Elizabeth Vieira
Ingeburd Hornschuch
Rosa Teixeira Berf

Beatriz M.a Isphaír
Antonio Romão Kuminek

so; isticadas

A.

, , ,
• • •

&

Você gosta de estar sempre na moda?

Então procure o

zar Ca oinbense

,R LJ) V i d i 1 R am ) 3, 114 6 - Fo n 3: 2· 2 •O 5 36

na Rua Felipe Schrnidt, 393·

Agora fazendo parta das Organiza�ões de

Nivaldo Burgardt.
\

ESPERAMOS VOC�!

Ofe:-ta do '-OJAO CRUZEIRO

I
1%
�

�•
I;
':

� F{JGÕES A LENIIA '"""

�
"" partir de Ci S ?.130,OO

ri

R. Caetano Costa, 793 . pertinho da Rodoviár ia Mumcipal
··���'L�...������_,_.....__"'"

==-=-=--,--="-='==

FOTOCÓPIASP
o Cartório do Registro Civil} de Nereída C. Côrte instalad

,
'

no Fórum, acaba de receber a mais moderna "FOTOCOPIA

I
DORA" Automática que tira fotocópia dupla face e simplet

de qualquer documento em diversos tamanhos.

Em apenas 5 segundos
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Eúcio

Colomboestaques
1.o Concurso 'DiscDth'eque Ifai sucesso

Promovida e .coordenada pela Diretoria do

Clube Canoinhense, foi realizado no último domingo
o primeiro Concurso Discotheque Infantil de Canoi-

31has. Contou com a participação de aproximadamen
te 20 .pares mirins, ao som de Jakson Discotheque .

Para a classificação dos melhores pares, foi

a'Ciotado pelo juri o critério de eliminação, julgando
a maneira de dançar, coreografia, descontração, e o

,

ritmo .de acordo com a batida da música. Dentre os

fi primeiros escolhidos e julgados em nova apresen

tação, foram classificados os três primeiros lugares.
A dupla venoedora e muito aplaudida pelo público
que lotou as dependências do Clube, foi formada pe
las "girls" Karin Boeing, filha do casal Rafael e Ja

nete Boeing; e Jocelyne Wiese, filha de Ary e Astrid

Wiese. O segundo Iugar ficou C0m Adriana .Couto

Ferreira, filha de Ledo -e Vilma 'Couto Ferreira; e

Carla Tavares, filha de Vicente ,de Paulo e Darcy
Maria 'Tavares. E o -iterceiro 'lugar foi conquistado
pela .dupla muito "afinada", os irmãos Paulo Renato

e Maria Claudia Ferrarezi, filhos de Mario e Olga
Ferrareei .

Foi realmente um acontecimento que .agradou
a todos que .presencianam, ·e que .entusiasmou a peti
zada para outros concursos, que aliás ,é uma ]prom.essa
da Drretoria do Magestoso, comandada por Ary
Wiese, muito bem assessorado pelo Diretor 'Social,
Antonio Simões.

·0 corpo de jurados foi presidido pelo jovem
bancário Adem-ir Freiberger, 'acompanhado de sua

noiva .Ana Maria Ferrarezi. Contou ainda com os se

guintes membros: Dr. Zaiden (Zoé) Seleme, Antonio
(Helena) Simões, Teodoro (Ceres) 'Sachew, Adauto

(Cici) Allage, da velha guarda e mais os jovens Sér

Itjo Keller e Carmem, Benedito "I'herézio de Carvalho

Neto (filho) e Luzmarina Cordeiro, .Srta. Licéa Koh
ler e este jornalista.

"ELO COLORIDO" E NOIT·E DE

,AUTóGRAFOS

- Em programação do Conselho Municipal
de Cultura, será' lançado em .Canoinhas no dia
08 de novembro, o livro "ELO COLORII90" de
autoria da poetiza Rosa Teixeira Pascoal, filha
de .Canoinhas. Contará com o prestígio do jor
nalista Carlos Müller, que virá representando
também a TV COLIGADAS de Blumenau . A
noite de autógrafos, corn coquetel alusivo, terá
as presenças .do "Jet .Set" local' especialmente
convidados. Ao C.M.C. antecípo meu agradeci
mento pelo convite.

MARIA AD-RIANA

15 ANOS

Outro broto com muito "su" que debutou no

Canoi�hense, está completando a mais linda das da

tas, que são O'S seus 15 anos. Na terça-feira Maria
Adriana estará recepcionando suas amiguinhas na

Tesidêl\l'cia de seus pais, Mario e' Eugênia Brenny .

Via coluna com um abraço seguem as felicitações.

BINGO DANÇANTE
Acontecerá no dia 24 de novembro na Socie

dade Beneficente Operária, com início marcado para
as 20:00 horas. E uma promoção da Escola Básica
Almirante Barroso, ao som de Jakson Discotheque.

SUCHEI - Despacbanle Oficial
. AUTO E5COLA

Rua Felipe Schmidt, 392 - Fone 22-0511

'Seguros e111 geral - Emplacamentos - Trans

ferências de -veículos _' Confecções de Placas
, para Veículos - Carteira de Motorista - Cara

t.ira' de Identidade - Guias de Taxas Estaduais
.

. 'Contrato de Locação de Imóveis.
, Agora ,co.m fotoc;opiado18 UUta·Moderna· Cópia rápida e fiel

L/C

=======

LANCHERIA S.B.O.

Com o prestígio da sociedade local, foi inau

gurada dia 21 a nova Lancheria S.B.O .. De parabéns
mais uma vez os proprietários Jacy e Jakson Padilha,
os pioneiros em Canoinhas na arte de bem servir os

até então maltratados cidadãos. Em frente porque
todos gostaram.

20 ANOS DE MUITO TRABALHO

1!i a marca alcançada por um Clube com a fi

nalidade puramente filantrópica como é o Clube .do
" .'

Sigilo de Canoinhas. Para comemorar mais um .am-

versário de fundação, este Clube de Serviço promove·

hoje à noite na sede do Clube Canoinhense, o seu tra

dicional Jantar Dançante. Em pauta, a projeção de

slides durante a dança, focalizando aspectos da cida

de, e a música de Vitinho relembrando os grandes
sucessos da velha guarda.

CI'ube

Bazar C'anoinhense
TUDO DA 'MODA PARA ESTE VERAO

-RUA FELIPE SCHMIDT, 393
L/C

de Canoinhas

ALMOÇO ENTRE IRMAOS

O Prefeito Therézio esteve esta semana em

Joinville, onde manteve' encontro com o futuro Go-
.

vernador Jorge Bornhausen e o seu irmão, candidato
ao Senado, Aroldo Carvalho. Na ocasião almoçaram
"de bandeja" 'na Fundição Tupy, enfrentando a fila

e tudo mais, em companhia de alguns Diretores da

Empresa.

AUMENTANDO NOSSA TURMA

Neste mês de outubro e que é dedicado

aos 'novos sócios, é com muita :bonra que 8!flIll.tlll··

.cíamos .a chegada do CL. HILÁRIO LIEBL

com sua DM ROSELI. O novo companheiro é

engenheiro .agrônomo e desponta como um com

panheiro oheio de entusiasmo pela causa leoni

na o (que 'Vem .ao encontro de nossos interesses

comunitários, zelando .pelos princípios que nor- ,

-te iam as normas .do Leonismo , E bem chegado
o .casal em 'nosso meio e merece da turma toda

os parabéns 'pela 'filiação. Seu padrinho, como

'não podia deixar de ser, é o nosso CL. Presi

dente ANTONIO M'ERHY SELEME.

SEMANA DO LIVRO

Também Lions vai .a Escola, e, agora

com uma bela vitrine sobre a sabedoria de

quem lê livros. Vá até a vitrine da CASA ER

LITA e veja o que a DM. DORACI CRISOS

TOMO SELEME, preparou para a representa
ção do Lions, .na Semana ,do Livro. Está lá a

nossa bandeira com seus distintivos e medalhas

conquistados, amparando também livros nossos,

quero dizer, de nossa terra e outros mais, pois a

sabedoria está em saber escolher o que é melhor

e o melhor, é o que temos cá entre nós. Vá lá e

veja nossa participação e se orgulhe de ser

LEÃO.

OS ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO

DM. Helena Maria Simões no dia 02 Ies

tej ou idade -nova com .as amizades mais 'chega
das. No dia 08 o CL. LOTHÁRIO KOHLBECK

festejou seu aniversário na Paraíba; e no dia 18
último a DM. Dilce Mallon também comemo

rou aniversário com toda a patota. E neste fim
de mês é a vez do CL. ELMIRO PAULO PE

TRY, de receber o abraço dós amigos de Clube.
.

Da coluna o abraço com as felicitaçôes do
Lions Clube aos aniversariantes nos seus ·dias
festivos.

"PORTilO E PORTEIRINHA"

Ê o nome da dupla sertancj a que estará ama

nhã animando a festa de São Francisco de Assis no

Campo da Água Verde. Eles são convidados espe
dais dos candidatos Francisco de "Assis" Filho e Es�
.peridiào Elou Amin Filho, que lá estarão para sabo
Tear a gostosa churrascada.

FIGUEIREDO EM SANTA CATARINA

O futuro Presidente da Repúbldca, General
João Baptista Figueiredo, estará em Blumenau na

terça-feira e será recebido pelo Governador Konder
Reis. Lá também será recepcionado pela Arena Jo

vem, ocasião ern que inaugura o Centro Social Ur
bano no Bairro do Garcia.

.

CONSIGN�ÇÕES DO SENADOj.t OTAIR BECKER
\

Comunicado do Senado Federal nos informa

que foi consignado no Orçamento da União de 1979,
verbas para as seguintes entidades de Canoinhas:

APAE, Cr$ 5.000,00; Obras Assistenciais da Paróquia
de Canoinhas, Cr$ 5.000,00; União Protetora do Esco
lar de Canoinhas, Cr$ 5.000,00.

I,�STUDE INGL1tS E GANHE BOLSA DE ESTUDOS

O C.M.C. faz lembrar a todos que frequen
tarem o Instituto ('ICE) Schools, ·que está ofereceu

.do bolsas de estudos para 'Inglês e Francês aos seus

melhores alunos. Aos interessados aqui está o ende

reço: Rua Felipe Schmidt, 385, 1.0 Andar, às 20:00 ho

r as, de segunda à sexta-feira.

====�=======================================

ALTA MODA FEMININA·

É NA BOUTIQUE

Modas . Soulin
FELIPE SCHM'IDT

L/C

ESPORTE CLUBE OPERÁRIO

Uma das agremiações mais aguerridas dos III

JOSP de Canoinhas, estão merecidamente de para
béns. "Gracias" pelo honroso convite do jantar de

confraternização a mim dirigido. Logo mais conto

em detalhes.

L/C

:==::r= .,m

,

EconaD1ia você faz comprando no

I Peg Pag Miradouro
Tudo pari o seu lar, com entregas a domicílio

DRA. HELOISA S. ·BERTOHCIHI
CIRURGIA-DENTISTA

CRO 1091

R. Major Vieira, 511 - Fones 22-0979 e 22-0124

Consultório - Rua Felipe Schmidt, 385

1.° Andar - Sala N,? '03
L/C

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Curriculum Vitae

Para

Deputado Federal

Lauro

Salvador

AREIA I. 209

Lauro Salvador.
Coração - Catanduvas Ex-Município de

Joaçaba.
ESTADO CIVIL: Casado com Nilce Massignan Salvador.
FILHOS: Duas filhas.
PROF"rSSÁO: Diretor de Empresas e Professor .

RESID�NCIA: Joaçaba-SC.
ESCOLARIDADE: 1 - Em nível universitário. 1.1 - Eco-

nomista. 1.2 - Técnico em Administra
cão. 2 - Em Nível Após Graduação: 2.1 - Análise Econo
{nica no Conselho Nacional de Economia. 2.2 - Programação
para o desenvolvimento - na Cepal Nações Unidas (ONU).
2.2 - Programador de computador Linguagem Fortan. 2.4
-. Outros para reciclagem.

.

Experiência no Magistério:
. ,; .

I - Professor de Economia da Empresa e História das Dou
trinas Econômicas, Faculdade de Econ. do Rio de Janeiro.
II - Prof. de Teoria Geral da Administração - FAJO _

Joaçaba. III - Professor aprovado pelo Conselho Feder�l
de Educaçãol para: Teoria Econômica I. II, III e Economia
Brasileira.

Experiência Profissional:
a) Motorista de caminhão, 3 anos (1951 a 1954). b) Agencia
dor de cargas. São Paulo e Rio de Janeiro 1955 a 1957). c)
Consultor Econômico, Esc. Rio de Janeiro (1958 a 1970)
atuando nas seguintes áreas: c-I - Assistência a indústria do

Trigo e sindicato. c-2 - Participou da elaboração projeto
para reequipamento de instalação portuária. c-3 - Repre
sentou vários anos. c-31, Banco do México SIA. junto da'

Associação Latino-Americana de livre-comércio _ ALALC.

c-3.2, Genaro Garcia Ltda., Buenos Aires, Argentina. c-3. 3
.. - � A· serviço de EmpresasBrasileiras atuou como Economista

no: México, Venezuela, Estados Unidos e Caribe. c-3A _

Com Diretrizes do B.N.D.E. e Instituto Nacional do Pinho
coordenou elaboração de ante-projetos para indústrias de pa
pel; c-3.5 '_ Foi o Delegado da Comissão Pr'Ó-BR-282, no pri
meiro congresso brasileiro de transportes, no Rio de Janeiro
- GEIPOTE.

. .

D _ Na área de Administração participou:
D-l - Da direção da Indústria de máquinas e comércio de

importação e exportação - Rio de Janeiro. D-2 - Da dire

ção da Indústria de Trigo-Petrópolis-RJ. D-3 - A partir de:
1972: Em Santa Catarina: D-3.1 - Participa das firmas Ro
mano Massignan SIA. Ind. e Com. - Cia. Melhoramentos de
Joaçaba - Frigorífico Canoinhas SIA. - FRICASA.

Foi Presidente da ACIOC - Associação Comercial e In"
dustrial do Oeste Catarinense - Joaçaba. - Presidente do
Conselho Curador da FUOC - Fundação Universitária do
Oeste Catarinense. - Candidato a Prefeito de Joaçaba sub

legenda da ARENA em 1976.
Atividades atuais:

DIRETOR: da firma Romano Massignan SIA. Ind. Com., da
firma Cia. Melhoramentos de Joaçaba. - Professor da Fa
culdade de Administração de Joaçaba. - Vice-Presidente da
FIESC - Federação das Indústrias do Estado de Santa Cata
rina - Segundo mandato.

- Candidato a Deputado Federal pela ARENA nas

eleições de 15-11-78.

NOME:
NATURAL DE:

BINDERCAR
COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA.

Compra - Vende • Troca. e Financia até 24. meses
1 Ford Corcel GT - azul .. .. .. .. .. ..

1 Opala ,1 portas - azul .

1 Volks UlOO - branco " '.. .. .. .. .. ..

1 Volks 1,200 - branco .. .. .. .. .. .. ..

1 Volk 1300 - vermelho
1 Chevette - Luxo .. .. .. ..

1 Jeep - Marron . .. .. ..
'

..

1 Vo1ks 1500: - Azul . .. .. ..

1 Volks 1500 - Vermelho ....
1 Opala 4 Portas - Vermelho
1 Rural Verde 4x4 .

1 Rural Azul e Branca .. .. .. ..

Rua CeI. Albuquerque, 255 - Fones:

76
76
70
66
68
74
65
73
7-1
71
74
76

22-0517 e 22-0610

L/C.......

Aum,ento ao

Magistérip
Tabela fornecida pelas
S'upervisões Locai�' 'de

Educação
Supervisor Local de Educação

CC-3 50%
Diretor Geral

CC-3 90%
Diretor de 2.10 Grau

CC-4 65%
Diretor de 1.0 Grau

CC-4 65%
Secretário Geral

CC-6 50%
. Secretário de 1.'0 Grau

CC-7 50%
Responsável por Grupo Escolar

.

PF-l a PP-14 50%
Responsável por Escola Reunida

PF-l a PF-14 50%
Auxiliar de. Diretor

PF-1 a PF-14 50%

Os professores efetivos e espe-
cialistas, portadores de licenciatu
ra de curta duração, passam do pa
drão PF-13 para 6 PF-15, a remu

neração por aulas ministradas, pas
sa a obedecer a seguinte tabela:
'Professor designado sem habilita
ção _ Cr$ 29,58 por hora/aula.
Professor licenciado de 1.10 grau -

Cr$ 34,16 por hora/aula.
Professor licenciado de 1.10 e 2.'0
grau _ Cr$ 45,44 por hora/aula.

A medida atinge a 6,811 servi
dores, sendo 905 professores efeti
vos, 3.200 professores por aulas

. ministradas e 2.706 ocupantes car

go em comissão ou dirigentes e au

xiliares de unidades escolares.

Essas melhorias entrarão em
vigor a par tir de 1.10 .de dezembro.

aniversariantes da semana
ANIVERSARIAM-\SE
HOJE: a srta. Edith Tere�

zinha Hauff; os srs.: Artur
Burgardt e Gustavo Thiem.

AMANHÃ: a srta. Sueli de
Fátima Sabatke; o jovem Otá
vio Schulka.

DIA 30: a sra. Alice, espo
sa do sr. Joaquim' A. Pereira;
os .srs.: André Dorival Spitzner,
Vivaldo Todt e Constantino de
Paula Bueno; o jovem Adolar
Paulo.

DIA 31: o sr. Gilberto Siri
neu Zaziski; as srta.: Ingrid Ce
cília Voigt, Sônia Regina Paz-'
da e Maria Cristina Sconhetz-

.

ki, residente em Floraí-Pr.; o

jovem Acy Seleme.
DIA 01: as sras.: Divair,

esposa do sr. Dr. Aroldo Carnei
ro .de 'Carvalho e viúva Maria
Zierhut; os jovens: Ademir
Elias Freiberger e Oswaldo
Fernando Voigt .

DIA 02: as sras. Elvira es

posa do sr. Antonio Cordeiro e

Nilda esposa do sr. Edgard
Mayer; os srs.: Pedro Veiga So
brinho e Emilio Lemke.

Aos aniversariantes, nossos

parabéns, com votos de muitas
felicidades.

.�-----------------------

Edita I
Encontra-se em Cartório, 2.°

Ofício, à Rua Vidal Ramos, Edifício
do Forum, para ser protestado o se

guinte título:

Dp. n.? 18337/A, vencida em .:.

25.09.78, no valor de Cr$. 1.840,00,
emitida por São Bento Automóveis
Ltda. Contra OSNILDO KOEH
LER

Por não ter sido possível encon
trar o referido responsável, pelo
presente intimo-o para no praz.o
de três (3) dias, a contar da publi
cação deste, no JORNAL CORRE�O
DO NORTE, vir pagar ? meneio

nado título, ou dar a razao porque
não' o faz, e ao mesmo tempo, no

caso de não ser atendida esta inti

mação, o notifico do competente
protesto. .

Candinhas, 24J de outubro de·
1978.I Alcides Schumacher

Oficial Maior

28 de oritúbr'o'de 1978

eu a
Rua Getúlio Vargas, 527 - Fone: 22-091-1

F'ARMACIA DE PLANTA0: Sábado (28/10) a sexta-feira, (03/11)
. .

Oliveira' - Rua Paula Pereira, 465

Fone: 22-0081

MÉDICO DE 'PLANTJ\O: Sábado> Dr. Hélio de Miranda.',
Fone: 22-0933
Domingo: Dr. Wilson Erzinger

'

Fone: 22-0033

PRONTO SOCORRO: Fone: 192

RADIO PATRULHA: Fone: 190

ESTA,ÇAO RODOVIARIA: Fone: 22--0179 .' ...."
TELEFONEMAS INTERURBANOS: Sábados à tarde, até segunda-

.

. .

.
" feira às 08:00 horas. - Rua Vi-

. daI Ramos, n.? 739 '-, REE>:," .

Café, Cometa. .

..

' .

EADIO SANTA ,CATARINA:, Divulgações das 03:00 às 12.:00 horas,
e das 14:00 às 18:00 horas. Aos sába-

dos até às 16:00 horas. .'

-:- H O T É I S -:- ' i:'

SCHOLZE: Apartamento e quartos - Banho à vapor - Restaurante
anexo -- Rua Vidal 'Ramos, n.? 797 - .Fone: 22-0036 ..

GUARANY: Apartamentos e quartos - Restaurante e Çhurrascaria
anexos. - Rua Vidal Ramos, n.Ps 1120 à 1132 _ Fone:

22-0970.

-:- RESTAURANTE A LA CARTE -:-
CLUBE CANOINHENSE: Rua Major Vieira, 345 _ Fone: 22-0761

.

De segunda à sábado, serviço completo à
'.

LA CARTE, e aos Domingos, completo
serviço de BUFFE-T. -- Funciona das
11 :00 às 14:00 horas, e das 16:30 às 22:00

horas.
}�ANCHERIA S.B.O.: A mais moderna e melhor equipada da cidade.

Especialidades: Pizzas e refeições rápidas .

Praça Lauro Müller Prédio Sociedade B.

Operária - Anexa: Churrascaria S. B. O.

-:- C H U R R A S C A R I A S -:.;._.

PINGUIM: Rua Paula Pereira, 430 - Fone 22-0236 - Funciona das
-. ;

08 :30 às 23 :00 horas. _ Lanches -. Refeições - Espeto
Corrido - Espeto Individual e prato do dia.

VENTURA: Final da Rua Caetano Costa, esquina com a Estrada
Canoinhas-Mafra. _ Espeto Corrido - Espeto Individual
e prato comercial. - Funciona dia e noite.

.

CANECAO: Rua Caetano Costa - Excelente aperitivo - Espeto Cor
rido e prato comercial _ Funciona das 11 :00 às 14:00

horas, e das 16:30 às 23:00 horas.

-:-: C I NEM A -:-
HOJE: 20:30 'horas:

.

/

Sensacional programa duplo:
1.'0 Filme: KUNG-FU CONTRA .OS DRAÇÔES
2.'0 Filme: O' SELVAGE,M

AMANHÃ às 14 horas em matinê:
�

KUNG-FU CONTRA OS DRAGõES - Colorido
.� �. -,

. " - -

. ," .:� ".

.

':".

AMANHÃ �m duas sessões às 19,30 e 21,30 horas:
CLINT' EASTWOOD EM:
JÜ'SEY WALES O FORA DA LEI - Colorido
Um super Faroeste de muita: classe e ação.

,

ATENIÇÃO: Este filme reprisa somente 2.a feira às 20,30 horas,
3.a feira às 20,30- horas:

O SELVAGEM _ Colorido
4.a e 5.a feira às 20,30 horas:

QUANDO OS ABUTRES ATACAM _

....

Colorido'
. '/'.

'. .�

A fuga mais dramática e espetacular que o cinema 'já mostrou.
6. a feira às 20,30 horas:

Ü'S AVENTUREIROS - Colorido
Com: Alain Delon e Lino Ventura

-:- PROMOÇÕES - BAILES E DISCOTHEQUES
.

-:
. SÁBADO: Jantar Dançante - Clube Canoinhenss - Promoção Clube

. do Sigilo - 20,00 horas.
SÁBADO: Discotheque - Clube Canoinhense - 23 hs. - J'akson Som.
DOMINGO: Sarau - Sociedade B. Operaria

.

- FLINGSTONES
20,00 horas. '-

-:- REPORTAGENS FOTOGRAFICAS -:_
'IABALIPA - Praça Lauro Müller, 524 .- Fone: 22-0392

Residência: Frei Menandro �amps, 257.

. Emilio Carlos Dams
Box para Banheiro' e
Fechamento. de Área

, .�.

RUA WOLF FILHO, 25 - FONE (0477) 22-0507

Endereço residência: Rua 3 de Maio, 798 - Fone (0477) 22-0467
, '.�'-' " -' ,,",ft,.. :".

-:- SERVIÇO RÁPIDO E GARANTIDO _:-'-.
:L' . ,';: :,-;'

;",1

Agradecimento e Convite:..Mis$a:
Os familiares 'de

JULIO RUDEY
profundamente consternados com
o seu falecimento, agradecem as

manifestações, de pesar recebidas
e, �m, particular" ao Dr. ,.H,arpltIo

•

Ferrelra;' pela
.,

assístêncía . 'rnédíce
dispensada. /

�.
Outrossim" convídàm: pára ftl

Missa de 7 �,(), Dia, a 'realizar-se ama
nhã, dia '29,. às 9' 'h�r�s, na; Igreja

.. Matri:;t; ...Cl'.�s,t.� 1,R.et.,.,� ..::,,,,,,v ..
,-. <,,,,.,... I ... ''''',�'r<.",)'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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11 Não deixe sua máquina andar asslll!
i� �

L'"il eve a

do P H I L I P E
/

UNGER & elA. L D •

R. Paula Pereira, 943 - Fone 22-0272 - Canoinhas-SC

- EXPORTA'ÇAO OficinaCOMÉRCIO-

TELEFONES: Escritório 23-1770 - Loja 23-2014

Distribuidores E'xclusi vos

Completa dos Motores

Linha

«WEG»

da.

Esquadrias de ferro e uma variadíssima' secção

de profissionais compe- Ide vidros,
.

com equipe
tentes p9ra sua, colocação.

Rua Des. Costa Carvalho, 41 e 44 - UNIÃO DA VrrÓRIA _, PR.

REPRESENTANTE EM CANOINHAS:

Waldernôr Knüppel
_........ .If.",.���;:ilJ_J'il;1iU"'�O':;'·.�� nrvru'" C!J1Jl

ESPECIALIZADO 'EM MÁQUINAS MANUAIS E ELÉTRI

CAS DE ESCREVER, CALCULADORAS, CAIXAS REGIS

TRADORAS RELóGIOS PONTO ETC.
Rua Major Vieira, 360 - Fone (0477) 22-0336 - CANOINHAS - Santa Catarina

"�ê�mtIiIW'.U g-� �

u m t mfrota de ....Benz sempre
saiganhando qua do com ra peças genuínas

na risti esMallon.

A
primeira vantagem de quem
compra peças num concessionário
Mercedes-Benz é a certeza da

origem, Daí em diante é que começam as

outras vantagens, Antes de receber a marca
e a garantia Mercedes-Benz a peça genuína
tem de passar por exames acurados e testes

exaustivos, envolvendo a participação dos

'l,200especialistas do controle de qualidade
Todo o processo de fabricação é

exatamente igual ao da peça que foi
colocada no veículo ao longo da linha de

montagem. Por isso quem usa peças
.

genuínas Jamais deixa de ter um legítimo
Mercedes-Benz.

E a grande vantagem disso é ter um

veículo econômico, durável, que faz poucas
paradas por avaria e mantém sempre
elevado o seu valor de revenda.

resulta em segurança, econornia. conforto,
desempenho e excelente rentabilidade

operacional.
.

Por outro lado, a pretensa economia
das peças não-genuínas acaba às vezes

resultando em prejuízos maiores, Não tendo
passado pelo rigoroso controle de qualidade
Mercedes-Benz. elas podem não apresentar
a resistência necessária, ficando. sujeitas
a quebras constantes - o que, além de
danificar outras peças, sujeita seu veículo
a paradas imprevistas em plena estrada.

E você sabe o que isto pode significar
no ramo de transportes,

Respeite a qualidade
original do seu

Mercedes- (]",':7Z:
use somente peças,
genuínas.

então vai ser mais prático e econômico
cuidar da sua manutenção,

Como você vê, não lhe faltam bons
motivos para manter seus veículos
Mercedes-Benz tão genuínos quanto no

dia em que saíram da fábrica.
Portanto. r.ào perca tempo da próxima

vez que for comprar peças: venha direto
à nossa loja.

Você só tem a ganhar.

Como frotista. provavelmente você
costuma ter seu estoque de peças genuínas.
Talvez até mantenha uma oficina própria.

Tudo bem. Só que você pode reduzir
seu estoque ao mínimo. pois sempre vai
encontrar as peças de que precisa num

concessionário Mercedes-Benz.
Isso é bom porque reduza imobilização

do capital. E. ao mesmo tempo, impede
que você corra o risco de ficar estocado
com peças em desacordo com os' novos
veículos da sua frota.

Não esqueça também que muitas das
peças principais dos motores Mercedes
Benz são intercambiáveis. Se você
padronizou sua frota com a maior e mais
completa linha de veículos diesel do Brasil,

Aristides Mallon
Rua Vidal Ramos, 1036

Canoinhas - SC

Num concessionário Mercedes-Benz, o

que não falta são peças genuínas. Concessionário Mercedes-Benz

Só num concessioná
rio Mercedes-Bens
você tem certeza de
estar comprando
peças çenuines
Mercedes-Bem.

Com peças genuínas Mercedes-Benz ,

você ganha na qualidade.e não perde na
manutenção.

Quando você usa peças genuínas
Mercedes-Benz, antes de mais nada está
mantendo a qualidade do veículo que
comprou.

Em termos práticos, essa qualidade

1":-
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Registro Civil·
NEREIDA C. CôRTE, Oficial do Registro Ci

vil do 1.° Distrito de Canoinhas, Santa Catari�a faz
saber que pretendem casar-se:

PEDRO MASSANEIRO e ANGELA MARIA SA
LOMÉ TABORDA, ambos solteiros domiciliados e
residentes nesta cidade. Ele co�retor de imóveis
�ascido em Tim?9sinho, dest� Município em 19 d�
Julho de 1955, filho de Emílio Massaneiro e Caroli
na Chipitoski Massaneiro. Ela, operária, nascida
nesta cidade, em 31 de maio de 1960 filha de Gui
lherme Taborda e Hilda de Souza Taborda.

AUGUSTO IENDRAS e MARISTÉLA GLE
VINSKI, ambos solteiros, domiciliados e residentes
em Alto das Palmeiras, desta cidade. Ele motorista
nascido em Timbozinho, deste Município' em 24 d�
maio de 1950, filho de José Iendras e Helena Iendras.
Ela, operária, nascida em Timbosinho, distrito de
Poço Preto, Município de Porto União deste Estado
em 24 de julho de 1958, filha de Feli�io Glevinski �
Octacilia Glevinski .

,

EDISON HARTMANN e SILVINA ADAN
CHESKI, ambos solteiros. Ele, operário nascido em

Arroio, neste Município em 28 de noven;bro de 1951
residente em Campo da Água Verde desta -cidade'
filho de João Hartmann Filho e Adelina Felisbina d�
Maia Hartmann. Ela, do lar, nascida em Veada Mu
nicípio de Major'Vieira, deste Estado em 7 de'maio
d.e 1951, re�idente em Rio da Veada, deste Município,
filha de Elias Adancheski e Eduviges Adancheski.

ROUNALDO MAZUREKI e NAIR DO NASCI

M�N!O,. ambos solteiros. Ele, operário, nascido em

Irineópolis, deste Estado, em 2 de julho de 1953 re
sidente em Paciência, deste Município, filho de Pedro
Mazureki e Maria Mazureki. Ela, do lar nascida em

Felipe Schmidt, deste Município, em 18' de abril de
1958, residente em Herval Bonito, deste Município
filha de Pedro Vieira do Nascimento e Florinda Pe�
reira do Nascimento.

TEONILO HAAG e RENATE LINZMEIER
ambos brasíleiros. Ele, viúvo, motorista, nascido en{
Tapera, Município de Carazinho, Estado do Rio Gran
de do Sul, em 5 de abril de 1945, residente nesta ci
dade de Canoinhas, filho de Abrelino Haag e Luiza
Haag , Ela, solteira, do lar, nascida em Parado, deste

- E 11A I Sj
Município em 16 de janeiro de 1952 residente em

Parado, filha de Roberto Linzmeier' e Clara Linz
meier.

PEDRO DOS ANJOS e EVA ROSELI BRITTO,
ambos solteiros, domiciliados e residentes nesta ci
dade. Ele, marceneiro, nascido em São Pascoal Mu

nicípio. de Irineópolis, deste Estado, em 4 de julho de
1957, filho de Joaquim dos Anjos e Tereza Wineski
dos Anjos. Ela, do lar, nascida em Areâo, Município
de Monte Castelo, deste Estado, em 21 de abril de

1960, filha de Ary Britto e Maria Francisca Britto.

ANTONIO SEBASTI.ÃO NIZER e MARIA DE
LOURDES MARIANO, ambos solteiros. Ele, fundi

dor, nascido na cidade de Mafra deste Estado em, ,

24 de julho de 1954, residente em Marra, filho de Al
vino Nizer e Luiza Paulina Nizer . Ela, operaria,
nascida em Canoinhas, em 28 de maio de 1960, resi
dente nesta cidade, filha'de Guilherme Mariano e

Maria Vitoria Mariano.

JOÃO BELLOTTO e CELINA DE
.

FÁTIMA
DOMINSKI, ambos solteiros, domiciliados e residen
tes nesta cidade. Ele, guarda vigilante, nascido em

Paula Pereira, deste Município em 18 de junho de

1953, filho de Agustinho Bellotto e Catharina Bileski
Bellotto. Ela, servente do INPS, nascida em Rio N0'

vo, Município de Major Vieira, deste Estado, em 5
de julho de 1960, filha de José Dominski e Octacilia
Dominski.

JOÃO BATISTA FREITAS e TEREZINHA

STEIN, ambos solteiros, domiciliados e residentes em

Parado, deste Município. Ele, motorista, nascido em

Salseiro, deste Município, em 15 de Maio de 1954, fi
lho de Miguel Freitas Sobrinho e Monica Piechont
coski Freitas. Ela, do lar, nascida em Serra do Lu

cindo, deste Município em 17 de agosto de 1960, 'fi
lha de Ricardo Stein e Elli Endler Stein.

Canoinhas, 25 de outubro de 1978.

Nereida C. Côrte - Oficial do Registro Civil

Material escolar e de
escritório você encon-

tre na loj a da

Impressora Ouro Verde

I
I

Certificado extraviado
Foi extraviado o Certificado de

Registro de Veículo, do Volkswa
gen ano 1974, Chas. BP991668, pla
ca CA-1900, de propriedade do sr.

Erich Schirrdler . Fica o mesmo
sem efeito por ter sido requerida
2.a via.

3x

Casa - Aluga .. se

ALUGA-SE CASA
TRÊS PEÇAS, SITA A
CEL. ALBUQUERQUE.

TRATAR C/ OSVALDO,
PELO FONE 22-0116.

COlVr
RUA

TOME

ESPORTES AABREY

UM COMENTÁRiO DO FUTEBOL LOCAL

Neste domingo será realizado no estádio municipal o jogo entre CA
Industrial e GE Imaza na decisão do segundo turno do campeonato da ci
dade, não digo que será um jogão, para não enganar ninguém e não se

enganar, porque mesmo perdendo este jogo o CA Industrial terá todas as

chances de vir ser campeão, por ter ganho já o primeiro turno.

Ao Im�za resta ganhar esta, para igualar-se ao seu oponente e par
tir dai para uma decisão final, por esta razão digo que não será um jogão,
poderá até ser um jogo agradável, mas não quero enganar-me, não que
os dois clubes não estejam bem, mas falta algo neste campeonato que
deixa atletas e torcedores desconfiados. Vejam vocês que aconteceu coi
sas nesta temporada no meio esportivo de nossa cidade, que chega mes

mo a dar uma certa desconfiança no torcedor: primeiro, as pessoas que
lutaram para tirar o Golanovski da LEC, conseguiram, daí a Federação
nomeou o dr. Neuzildo como interventor da mesma, com prazo de 90 dias,
em seguida o dr. Neuzildo com o seu bom trabalho na Liga, adquiriu a

confiança dos homens da Federação que vieram a prolongar o seu man

dato como interventor por tempo indeterminado, até que a Federação
marcasse a data para eleição na mesma, assim o dr. Neuzildo daria pros
seguimento ao campeonato com melhor desempenho como foi até o dia
em que ele entregoua Liga àqueles que tanto a queriam; segundo, as mes

mas pessoas que lutaram contra o Golanovski, viraram contra o dr. Neu
zildc, que organizou a Liga quando ela estava embaixo, as pressões eram

tantas, que o dr. NeuziJ.do que é uma pessoa de um caráter excepcional,
de formação intelectual invejável, acabou se desgostando, convocou ime ..

díatamente uma assembléia e entregou a Liga a estas pessoas que tanto
o pressionaram.

Aí. a coisa começou a desandar para a bagunça, começa-se uma reu

nião na LEC e vai terminar em discussão dentro de um bar, hão zelam

pelo nome de ninguém, atacam as pessoas por qualquer coisa que não ve

nha ao interesse deles e para piorar vem as perseguições e fofocas da vi
da alheia que agora impera dentro da LEC, mas pagar algo, nem mesmo

o diretor do expediente recebeu pelos seus préstimos nos últimos meses,
assim são as pessoas que tudo fizeram para tirar o dr. Neuzildo da LEC,
não que ele pretendesse ficar, mas o futebol precisava de uma pessoa co

mo ele na direção deste campeonato, por estes motivos gera a desconfian
ça de atleta e torcedores que pouco interesse daí tenham pelos jogos.

CAMPEONATO DO INTERIOR

Pelo campeonato do interior tivemos no domingo passado o jogo
entre Icofrisa e Mirasol com o empate de um tento, com este resultado
classificou-se o Mirasol para a parte final do campeonato que ficou as

sim os quatro classificados, Vasco, Corintians, São José e Mirassol.

Já na segunda-feira, dia 23, realizou-se na sede da Liga o sorteio
para os jogos da final deste campeonato com a presença dos representan
tes dos clubes classificados onde ficou acertado que a primeira rodada da
final será realizada dia 5 de novembro no Ditão com os seguintes jogos:
a primeira partida jogam Mirasol e Vasco e na segunda partida jogam
São José e Corintians.

Na edicão anterior havíamos anunciado um torneio na localidade
de Paciência �dos Neves, campo do Comercial, mas o mesmo era marcado

para o dia 5 de novembro e não para o domingo que passou, foi informa

ção que tivemos na secretaria da LEC.

Domingo passado o São José jogou amistosamente em seu campo
com o Clube do Sete de Curitiba no qual teve um brilhante empate por

quatro a quatro, com uma promoção que começou na parte da manhã com

um torneio de truco, onde saiu-se vencedora a dupla composta por Vitor
Cavalheiro e o cabo

_

Panfil, decidindo com a dupla João e Alceu.

Lembro ainda que amanhã tem decisão no Ditão entre CA Indus

,
tr ial x GE Imaza com preliminar a partir das 13,30 horas.

f'

MIGUEL PROCOPIAK

ITUDE

CONFIE SEMPRE SEU CARRO ÀS OFICINAS DO SEU CONCESSiONARIO CHEVU,OLET.

VOCÊ RECEBE SERVIÇOS DE QUALIDADE E GARANTIA DE PEÇAS ORIGINAIS.

OS MECÂNICOS SÃO TREINADOS NA PRÕPRIA FABRICA DA GENERAL NIOTORS DO BRASIL.

A

)}

I

CHEVf\OLET

comérCIO de ve/culos Itdo.
CONCESSIONÁRIA GENERAL MOTDRS DO BRASIL S.A. "�lImiill

RUA MAJOR VIEIRA, 289 - CANOINHAS - S.C.
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Escreveu: FRANCISCO KRISAN

BANCO DO BRASIL EM MAJOR VIEIRA

Entre as muitas agências que o Banco do Bra
sil instalará em Santa Catarina, uma será em nossa

cidade. A carta patente já foi devidamente assinada
pelo prr,esiden!e ?o Co�s�lho Monetár-io Nacional, e

a refenda agencia sera instalada Impreterivelmente
até 15 de fevereiro de 1979,

A classe rural de nosso mumcipio recebeu
'com muita alegria a notícia da instalacão da referi
da agência, pois os mesmos poderão fazer doravan
te suas operações bancárias em Major Vieira não
sendo preciso deslocar-se para outras cidades; visto
que o Banco do Brasil principalmente irá fazer finan
ciamentos aos agricultores, facilitando assim a todos.
Mais uma vez nosso município está de parabéns.

NOVO PRÉDIO DA PREFEITURA
Conforme já divulguei através desta coluna,

que Major Vieira iria receber um novo prédio para a

municipalidade, já posso confirmar que a partir do
próximo dia .1.° de novembro, será dado início a re

ferida construção que será de 450 metros quadrados
e com 2 pavimentos, abrigando assim todas as re

partições da Prefeitura. Muito confiamos na dupla
Claudio e João que nossa nova Prefeitura será" con
cluída ainda no presente mandato, visto os mesmos

estarem trabalhando unidos para que ninguém te
nha o que reclamar da presente administração. Nos

sos parabéns mais uma vez ao bom povo de Major
Vieira que bem soube escolher dois homens que tra
balhassem com. amor ao nosso município.

CANCHA POLIVALENTE

Será inaugurada no próximo dia 5 de novem

bro a cancha polivalente que foi construída anexo a

E.B. LUIZ DAVET.
Trata-se de uma praça de esportes que muito

irá contribuir para o desenvolvimento físico de nos

sa juventude. Muitas equipes de basquete dos mu

'nicípios vizinhos foram convidadas para participar
da inauguração.

NOTAS DIVERSAS
* O sr. Claudio Gadotti já miciou a construção de
sua nova casa residencial, visto ter cedido a outra

para a instalação da agência do BESC.
* Também já foi iniciada a construção da nova igre
ja matriz de nossa cidade, sendo o construtor o Sr.
Afonso Rohrbacher, que já tem feito várias constru

ções em nossa cidade. A obra até a altura da co

bertura deverá estar pronta em 150 dias.
* O Presidente da Associação Beneficente Hospitalar
"Santo Estanislau" recebeu uma verba de Cr$ , ..

50.000,00 da Secretaria da Saúde e Promoção So

cial, para dar prosseguimento as obras daquele es

tabelecimento, que será de grande utilidade para
o nosso município.

* O presidente do CTG "Lago Azul" numa demons

tração de colaboração fez a doação da importân
cia de Cr$ 15.000,00 à construção da nova igreja
matriz. Ao Sr. Presidente e demais membros da
comissão a coluna agradece.

* Está na hora de alguém construir casas para alugar
em Major Vieira, pois é grande a procura e ainda
mais quando for instalada a agência do Banco do

Brasil, que com certeza irá dar emprego a várias

pessoas.
* Está muito animado o campeonato municipal de

Futebol, que reune todas as equipes do interior do

município.
:I< Todós os times de futebol de nosso município re

ceberam jogos de uniformes dos candidatos a pró
xima eleição.

* Esteve em Florianópolis na semana passada o Pre
feito Gadotti acompanhado do Sr. Arnaldo Pereira
dos Santos, Secretário da PM. Na Capital os mes

mos trataram de vários assuntos ligados a admi
nistração municipal.

* Está se tornando realidade a instalacâo da rede de
eletrificação rural na localidade de �Lageado Liso,
Está de parabéns o vereador Nereu José, Henning,
bem como a população daquela região. Os postes
e cabos de alumínio já se encontram no local, e

acredito que dentro em breve será iniciada a ins
talação da referida rede.

�, Cinco jovens de nossa cidade participaram na se

mana passada na cidade de Rio Negro do rLC -

"Treinamento de Liderança Cristã". Trata-se dos
jovens Irene Ruchinski, Lizete Oliveira, Lizete
Dziedzic, Neomar Mük e Silvio Muchaloski . Em
sua volta a nossa cidade os mesmos foram recep
cionados pelo Grupo de Cursilhistas e demais jo
vens.

CASAMENTO

Realiza-se hoje o enlace matrimonial do jovem
Luiz Fernando Melo, filho do casal Bernarda e João
Maria Melo, com a Srta. Celina Sementkoski, filha do
casal Ludovica e Alexandre Sementkoski, residentes
na Colônia Santo Antonio. Aos noivos e seus fami
liares vai os parabéns da coluna.

ANIVERSARIOS

Dia 22 aniversariou a garotinha MIRIANE

RUTHES, dileta filhinha' do casal Ana Zelia e João
Batista Ruthes residentes nesta cidade.

Dia 23 aniversariou a senhorita IRENE RU
.

CHINSKI, funcionária da CAFASC de nossa cidade.

Dia 29 aniversariam-se: a Sra. VILMA F. DE

OLIVEIRA, esposa do sr. José Amilton de Oliveira,
residente em Curitiba; o garotinho MARCIO VEIGA,
filho do casal Dirce e Adir Francisco Veiga, desta
cidade e ainda a garotinha GIANE DZIEIDCIK, filha
do casal Arlete e João Dziedcik, residente nesta ci
dade.

Dia 30 aniversaria a srta. VERA LUCIA DA

VET', residente nesta cidade.
Dia 1.0 de novembro aniversaria o sr. Carlos

Muchaloski (nosso assinante), residente nesta cida-
de.

-

Dia 2 aniversaria o sr. Pedro Veiga Sobrinho,
funcionário da Prefeitura Municipal de Major Vieira.

Dia 3 aniversaria o jovem RELCIO KRISAN,
residente na Colônia Butiá.

Aos aniversariantes a coluna deseja muitas
felicidades.

CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL

DE MAJOR VIEIRA

Damos os resultados obtidos nos jogos realiza
dos no dia 22 de outubro, jogos estes válidos pelo
Campeonato Municipal de Futebol. '

Em Major Vieira: Major Vieira EC. 1 x Agudos 1

Em Butiá: Butiá EC. 3 x Aspirantes do Major Vieira O .

Em Lagoa do Sul: Lagoa EC 4 x Pulador 1

Em Rio Novo: Rio Novo 2 x Toldo 1
Em Palmital: Palmital 2 x Colonia Ruthes 1

Para amanhã teremos os seguintes jogos: As

pirantes x Palmital; Colonia Ruthes x Majo� Vieira;
Agudos x Butiá ; Toldo x Lagoa; Pulador e RIO Novo.

Até a presente data o campeonato tem se de- -

senrolado num clima de muita disciplina, queremos

agradecer a todos os atletas que tem colaborado pa
ra o referido campeonato.

PENSAMENTO

Aprendemos mais com os nossos erros do que
com os nossos êxitos.
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i Atenção! I
® Aguarde para breve, no PLANALTO HOTEL, o novo Salão. I� $

li Flcívio's Cabeleireiro Masculino· :
@ •
® •
® Barbeiros, manicure, pedicure; tratamento do couro cabeludo •
� .

I - caspa; massagens com toalhas quentes. I
� Praça Osvaldo de Oliveira - Canoinhas =
� .
@J�(jf)'!I!J!I�*® ®i'Ji'@;jIii�il$l!®�Il®,�:i@�J!l® !liI@� .(iilile�;f)••e8(j••

No Departamento de Veículos Usados
de Miguel Procopiak Comércio de
Veículos Ltda., você encontrará
para pronta 8ntrega:
Marca Ano

1974

1973

1977

1976

1975

Opala 4: portas
Pick Up C-lO ..

Kombi ..

Chevette .

Pick Up Willys

I

MIGUEL PR.OCOPIAK COM. DE VEi(ULOS LTDA.
Concessionário General Motors da Brasil S. A.

Rua Major Vieira, 289 - CANOINHAS - Santa Catarina

,BASILIO HUMENHUK & elA. LTDA.

I Revendedor

1948
FORD I

·197830 ANOS
Fazemos sempre a melhor oferta 61m veículos IlO"Y61i FORD

e usados de qualquer marca.

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:

Corcel II 1978 - branco

Volks 1977 - azul

Jeep 1960 - verde
Corcel Coupê Luxo - LDO - 1976 - marJ.'0R.

Camionete Chevrolet C-lO - 1975 - amarela

Rural 76 - 4x4 - amarela

Adquira seu veículo com a mínima entrada.

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

Visíte-nos sem compromisso, em nossa loja à

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

DR. ZENO AMARAL FILHO
- CIRURGIÃO DENTISTA -

CONSULTÓRIO: Rua 12 de Setembro - esquina com tra

vessa 15 de Novembro (próximo à Igreja
Matriz, ao lado da Associação Comercial) .

- Fone 22-0960

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

Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme
- CIRURGIÃ DENTISTA -

- elC 005589l59jDEP -

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

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

Leial

!

ABsine! DivulgueI Correio do Nort�
.• ," ._ •. ,. ... , •••.•-..-.� ..... - •• "" ._ '"l'0"":'"t""_
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NOTAS
o C.M.C. está convidando

a todos para apreciarem as ex

posições sob o tema "CULTU
RA", apresentadas pelas escolas
da cidade nas vitrines de 10-
jas centrais.

xxx

Dia 05 de novembro a

Grande Festa da Comunidade
Evangélicà Luterana. Após o

culto festivo às 09,00 horas, as

diversões de praxe e o almoço
com churrascos de gado, carnei
ro, leitão e galinha assada. E a

tarde a eleição e coroação do
rei e rainha versão infantil.

xxx

Dias 04 e 05 de novembro,
em Rio Negrinho, o já tradicio
nal encontro da família Wiese.
Na programação, passeios, re

cepções e baile de confraterni

zação dos Wiese e seus familia
res.

xxx

Outra festa amanhã, é na

Igrej a Ucraniana, visando arre,"

cadar fundos para o início" das
obras do: Jardim de Infância
Santa Terezinha.

xxx
- Pedro Bento e Zé da Estra

da com seu conjunto mexicano,

28-10-78
N.o 1494
Ano XXXII

ESPARSAS
é a boa pedida para amanhã, às
20 :00 horas, no Ginásio de Es
portes. Promoção do Colégio
Comercial de Canoinhas.

xxx

Inauguradas e em pleno
funcionamento as linhas de ele
trificação rural das, localidades
de Papuã, Parado 'e Caraguatá.
Estão em execução as instala- "

ções inclusive de Taunay para
inauguração dentro em breve,

xxx

Prosseguem a todo vapor
em todas as localidades do mu

nicípio, os comícios da ARENA
sempre com boa freqüência do
público.

xxx

Estão já em fase final as

obras de terraplanagem do com

plexo industrial Johann Faber
a ser instalado em Canoinhas
Nos próximos dias serão inicia
das as obras civís num valor to
tal de 8 milhões de cruzeiros.

xxx

Causou profundo pesar esta

semana, o desaparecimento do
Sr. João Gapski, cidadão muito
bem relacionado em nossa cida

de, sendo ele urn dos maiores
colaboradores para a construção
da nova estação rodoviária.

Conselho .Municipal de Cultura
O Conselho Municipal de

1

Cultura, desejando fazer lem
brar a data da semana do Livro,
de 24 a 29 de novembro, esteve
visitando as escolas da cidade
e também de .Marcílío Dias.
Três Barras e Major Vieira;
apreciando os murais alusivos
ao "livro", feitos pelos alunos.
Na ocasião foi oferecido um li
vro entre os participantes que
realizaram o mural., Também
durante esta semana, esteve
em destaque a exposição sobre
o livro, realizada pelas senhoras
do Lions Clube em uma das vi
trines da Casa Erlita.

Através da cooperação des
ta casa de Comércio e do esfor

ço das batalhadoras DM. do
Lions Clube, foi alcançado o li
vro, e iricentivar a leitura. O
C . M . C ., através do Correio do
Norte, agradece o Lions Clube
de Canoinhas e a Casa Erlita.

E ainda sobre a criação
do emblema do C.M.C., a Di
retoria lembra que os desenhos

poderão ser entregues até o

dia 30 deste mês', na Cordenado
ria de Ensino Municipal (anexo
ao Colégio Sagrado Coração de

Jesus) .

O prêmio de mil cruzeiros
'será entregue ao desenho mais

significativo envolvendo as le
tras "C.M . C . ", e podem parti
cipar pessoas de qualquer ida
de; inclusive podendo apresen
tar diversos trabalhos. E a to
dos que estão interessados neste

assunto, temos uma ótima notí
cia: Em breve o Conselho Mu-

nicipal de Cultura estará lan

çando o Concurso para a esco

lha do emblema da MICRO-RE

GIÃO, recentemente criada em

nossa cidade ,., e que provável-
I mente será oferecido 'um exce

lente prêmio em dinheiro.

Iniciando a "Semana da

Cultura", de 1.0 a 08 de novem

bro, haverá a abertura oficial
da exposição de fotografias sob
o tema "CANOINHAS DE ON
TEM" no dia 1.0 às 17 horas.

Esta exposição, a cargo da
Câmara de Artes do Conselho

Municipal de Cultura, contará
corru cerca de 60 fotografias ori

ginais, retratando aspectos da
cidade de Canoinhas nas déca
das de 20, 30, e 40. .. Focaliza
rá as construções da época,
ruas, meios de locomoção e as

personalidades mais importan
tes.

Esta exposição terá como

palco, a Agência Chevrolet, Co
mércio de Veículos Procopiak,
e estará aberta à visitação pú
blica até o dia 14 de novembro
no horário comercial.

E, para finalizar a "Sarna
na da Cultura", o C.M. C. está
coordenando o concurso inter

colegial de Poesias, que terá

lugar nos salões do Clube Ca

noinhense, dia 08 de novembro
às 20:00 horas. Estarão partici
pando representantes dos esta
belecimentos de Ensino do Mu

nicípio, concorrendo aos três

primeiros lugares em Declama

ção de Poesias.

prestígio na

de moderna
i naugu.ração

lancheria
Alto

Instalada na Sociedade Beneficente Operária,
onde funcionou desde sua inauguração em 1960 o an

tigo Bar e Snooker Operário, a lancheria S.B.O. de

propriedade do Sr. Jacy Padilha, atual ecônomo da

quela Sociedade; foi inaugurada no último sábado
com a presença de autoridades e o "Jet Set" local.
A. solenidade teve início às 10:00 horas, seguida de

coquetel aos convidados predominando uma das "es

pecialidades da casa, a famosa PIZZA. Instalações
modernas, que dão condições de uma casa de Lazer
das grandes cidades, onde se é bem servido e por
gente educada e atenciosa. Realmente um ambiente
de alto gabarito e que faltava em nossa cidade, e

diga-se a verdade, já é o cartão de visita aos foras
teiros que por aqui transitam. Na oportunidade, pu-

demos anotar alguns nomes dos convivas que lá esta
vam: Os Srs. Mário Ferrarezi, Diretor da Rigesa;
Julio Pereira da Silva, Gerente do Bradesco; Miguel
F. Procopiak, Diretor-Presidente das empresas Mi

guel Procopiak & Cia. Ltda.; no Matos, Gerente do
'BESC; Jair Lessak, vereador da Câmara Municipal
de Canoinhas; Dr. Zaiden E. Seleme, Dr. Antonio
Weinfurter, Luiz F. Freitas, Presidente da COOPER�
CANOINHAS Egon Thiem; Odilon Pazda, Prefeito
de Três Barras; Glauco Bueno, Diretor da Rádio
Santa Catarina e deste semanário; Ademar Schuma
cher, Presidente da Câmara de Vereadores de Três
Barras; Elmiro Petry, Gerente do Banco Sul Brasi
leiro; e o empresário Aristides Mallon e tantos ou

tros.

Para SENADOR

Vote ARENA

Aroldo Carvalho
AROLDO CARVALHO nascido em Carioinhas,

escolheu logo cedo uma profissão ligada aos seus

ideais e foi advogado em sua cidade natal.

Atraído pela política, elegeu-se Deputado Es
tadual. Paralelamente, participava de associações e

federações defendendo os produtores de Santa Cata

rina, assumindo a presidência de algumas delas.

Na vida pública exerceu funções executivas
em dois governos seguidos. como Secretário de Via

ção e Obras nas administrações .Irineu Bornhausen e

Jorge Lacerda.

Confirmou sua popularidade em 1958, quando
pela primeira vez foi eleito Deputado Federal.

De volta a Santa Catarina foi Secretário do
Interior e Justiça, no Governo de Her iberto Hülse.

A partir de 1962, teve, então, mais três manda
tos consecutivos de Deputado Federal, participando
ativamente da vida parlamentar, sendo membro de

comissões, em missões no exterior, mas nunca esque
cendo seu Estado, seu povo e sua luta incansável pelo
bem comum.

A Convenção arenista "de 04.06.78 escolheu-o
candidato ao Senado nas eleicões diretas de Novem

bro, ao lado de MARCOS WANDRESEN, candidato
à suplência e seu companheiro de jornada.

Estes são alguns projetos que Aroldo apresen
tou ao Congresso Nacional em sua fértil carreira:

MAR TERRITORIAL - ampliação para 200 milhas.

INTERESSE SOCIAL _. projeto de Reciprocidade na

contagem do tempo de serviço para efeito de

aposentadoria. Projeto para limitar o período
de trabalho de trabalhadores e operários nos

5 anos que antecedem a aposentadoria, ampa
rando a velhice.

ltEFLORESTAMENTO: aplicação de incentivos fis
cais para este fim.

SEGURANÇA: Proteção e segurança para o motoris
ta de táxi. Projeto de segurança para as aero

naves civis,

MATE: Fundamental para Santa Catarina o projeto
que visava a proteção da indústria extrativa do
mate.

FAMíLIA: O aumento do abono familiar previsto do
Decreto-Lei n.? 3200 também foi apresentado
por ele.

MISSõES OFICIAIS NO EXTERIOR: Seu lon
go passado de leitura, sua cultura, seu bom conheci
mento de alguns idiomas, tem sido de grande utilida
de ao Governo. Constantemente, Aroldo Carvalho
presta serviços ao Brasil em missões oficiais no exte
rior. Ei-Ias:

1961 - Observador Parlamentar à Reunião do
"CIES", em Punta del Este '(Uruguai);

1963 - Observador Parlamentar à Assembléia Geral
da ONU, em New York (USA);

1964 - Membro de Delegação Brasileira à Reunião
da Associação Inter-Americana de Municí
pios, em Louivi lle, (USA);

1965 - Representante da Câmara dos Deputados na

Delegação Brasileira que acompanhou o

Chanceler Juracy Magalhães em visita oficial
aos países da América Central e América do
Sul.

1968 - Missão Especial da Mesa da Câmara dos
Deputados em visita aos parlamentares euro

peus (Portugal, Espanha, Alemanha, França,
Inglaterra e Itália);

] g{:lg - Membro da Delegação Brasileira à Reunião
da Associação" Hispano-Americana de Muni
cípios (Néw Orleans - USA);

1971 - Membro da Delegação do Congresso Nacio
nal que compareceu à Reunião de Paris da
Associação Interparlamentar Mundial.

'

A Convenção arenista de 04-06-78 escolheu-o
candidato ao Senado nas eleições diretas de Novem
bro, ao lado de MARCOS WANDRESEN candidato
à suplência, seu companheiro de jornada.'
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