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ROGÉRIO SCHAPPO

Para nós, rotarianos, a segunda semana de outubro é a da

juventude. Para.9u� se institui_este ev�nto � Seria apenas pa.ra co

memorações, encomios, exaltaçoes e divertimentos? Ou sena pa-.
ra analisarmos a situação real da juventude, seu comportamento,
seus problemas e aspirações? É evidente que sim, achamos nós.

Seria a juventude tão-somente um período da vida ou se

ria um estado de espírito? Ambas as coisas. É uma das etapas mais

discutidas e discutíveis da vida. Mas o espírito desta etapa deve

ria acompanhar todos os passos de nossa existência, com o vigor
da vontade, a qualidade da imaginação, a força das emoções, a·

predominância da coragem s.obre a timidez, o desejo de aventura

e de amor sobre a comodidade. Ninguém envelhece pelo simples
fato de viver um determinado número de anos. As pessoas só en

velhecem quando abandonam seus ideais. Uma pessoa é tão ve

lha quanto a sua insegurança e seu desassossego, e tão jovem
quanto a sua capacidade de confiar em sua fé.

Hoje mais do que nunca, precisamos deste estado de esp�
rito jovem" desta fé e capacidade de confiar, para atendermos a SI

tuação dos jovens em número de anos, com �eus problen�as, s�as
aspirações, sua fase de transição, sua formaçao e auto-af'irmaçâo,
sua interação comi as outras gerações.

Nesta passagem da comemoração da Semana da Juventude,
paramos e voltamos nossos olhos para este período da vida mais

controvertido e problemático de nossos dias, aliás, de todos os

tempos.
O primeiro grande salto para a vida � o nascimento. O se

gundo, a adolescência. Esta causa impacto. E a descob�rta_de mu

danças físicas e psicológicas que exigem uma reorgamzaçao , E o

adolescente não pode negar essas mudanças; tem que pensar nelas.

Ele sai à procura de uma identidade, de uma posição no tempo e

no espaço, como pessoa, como uma maneira de ser .própria .. � nes

se renascimento que o adolescente questiona a vida f'amiliar, os

conceitos tradicionais, as regras, as normas, e os padrões já esta

belecidos em busca de algo que seja realmente seu. Ele passa

por um período de dúvida,')" de agressões e de reformulações.
Os jovens de hoje não são um simples pro�ongaI?ento dos

pais. Eles têm necessidade ?e uma c?mpleta afl�m'�çao. �an,
eles enfrentarem melhor a vida, deveria haver muita indagação c

resposta.
Existe realmente na atualidade, revolucionada pelos meios

de comunicação, uma integração entre os jovens e os idosos, en-

tre os pais e os filhos'? O que é que existe?
.

Abordamos no momento uma questão muito atual, igual
mente levantada por educadores, pediatras, psicólogos (e. p_or qu;
não dizer ?) também por cientistas sociais: O que a televisão esta

fazendo por nossos filhos? Estatísticas de crédito dizem' que .n_:e
nores de cinco anos assistem em média a programas de televisão.

mais ou menos 23 horas semanais. Um j ovem com curso ginasial
completo terá registrado em sua mente 15 mil horas de v�d�o, is
to é, muito mais tempo do que dispensou a qualquer atividade,
vxcluindo-se logicamente as horas de ,descanso. Lcva:?do em con�ca
'. quantidade de publicidade e de violência com lesões c_orporars,
o jovem terá se exposto ao astronômico número de 350 mil come�'"
dais e participado indiretamente de 15 mil cenas raras vezes n10

btutais.
O que os pais acham disto? Simplesme12te que .a televi:ão

Se tornou a influência mais poderosa na educaçao da crranca, prrn
cipalmente nas suas atitudes e seu comportamento . Chega-se, I

portanto à conclusão: avolumam-se cada vez mais provas de que:
,

.

é.l televisão tem influenciado de maneira pengosa.

Não há dúvida de que a televisão trouxe alguns benefícios.
A geração televisão, obviamente as crianças, tem em geral uma
visão muito mais aberta e sofisticada do mundo e por certo o seu

vocabulário é mais rico se bem com entendimento apenas super
ficial do significado das' palavras. Pesquisas realizadas com crian-

ças norte-americanas sobre o impacto de "Vila Sésamo", constata
ram que realmente houve avanços reais na cé3\")acid�de de conheci

lnento de muitas delas em idade pré-escolar. Porem, no aspecto
global de provas, mostraram-se as mesmas decididamente nega
Uvas.

Um psiquiatra norte-americano examinou os. 50 I?-ais com

pletos trabalhos dessa natureza, englobando 10 mil crranças de

todos os meios possíveis. O comportamento da maioria dos jovens
ÇQrnprovava uma tendência agressiva.

Este meio de veiculação não causa apenas a brutalidade fi

siea. A televisão veio, no mínimo, alterar a escala do próprio de

�:§nvolvimento infantil que normalmente conhecíamos. O tempo
<tj,U,� é' dedicado; à televlsâo rouba ocupações outras e por certo sa-

.
"'

' .. '"

(Continua em página interna)
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Falando à nossa reporta
gem, o Gerente do Planalto Ho

tel Sr. Mario Gonçalves, infor
mou que a construção está

pronta. Estão faltando as ins

talações de lavanderia, coloca
cão de luminárias, e a contrata

ção de pessoal especializado.
O Sr. Gonçalves declara tam-

Prefeito
d-ndo 20.j'

parcial
bém a imensa dificuldade que
está encontrando quanto à mão
de obra, que vai desde uma

simples camareira até o chefe
de recepção. Este último terá

que apresentar ao menos um

mínimo de experiência no se

tor, já que o bom funcionamen
to dos demais depende de seu

encaminha

de desconto

Nova
atende

Tabela

O Prefeito Municipal Be

nedito Therézio de Carvalho

Netto, encaminhou esta semana

à Câmara Municipal, projeto de
lei que visa alterar o artigo 1.0
da lei n. o 1.445 de 28 de julho

Juiz Eleitoral coo V()Ca

presiden tes
O Juiz Eleitoral Loacyr

Muniz Ribas, está convocando
os Presidentes das mesas recep
toras de votos e os mesários pa
ra a reunião que será realizada

hoje em Três Barras às 14:00

Projeto
na

de 1978 (que se refere ao des
conto concedido para o paga
mento até 30 dias a partir da
data de recebimento da notifi

cação, o percentual de 10% pa
ra 20j{ .

em 60 dias
desempenho.

Apesar destes particulares:
a Direção pretende colocar em

funcionamento inicial a título

experimental, 40 apartamentos
até meados de janeiro de 1979.,
o que significa 50% da capaci
dade total quando da conclusão
da obra.

à Câmara conce

Taxa Calçament.o
Este projeto de lei envia

do à apreciação dos vereadores,
visa proporcionar melhores con

. dições aos contribuintes da Ta
xa de calçamento interessados
no pagamento à vista.

._

reumoes com

e
, .

mesarios

horas na Prefeitura Municipa1.

No dia 10 próximo a reu

nião será ern Major Vieira tam

bém na Prefeitura Municipal
às 14:00 horas. E, no próximo

trânsito

postal
·dA

Está vigorando desde' quar- Ita-feira, _a obrigatoriedade dos
i

eleitores em trânsito de adqui-
rir nas Agências Postais e pos
tos de Correios o aérograma es-

Eleitores em obrigados a

para expedir
justifica ti va

pecial de justificativa eleitoral
ao preço de 20 cruzeiros. De
acordo com a legislação eleito

ral, o eleitor deverá obrigato
riamente comparecer no dia 15

Bairro da COHAB ganha unidade sanitária
de Moderna Unidade Sanitá
ria, A solenidade contará com a

presença de diversas autorida

des, inclusive 'do Dr. Osvaldo
S. de Oliveira, chefe da US da

•

na
A

agencia

sábado dia 11 em Canoinhas
com reunião marcada para as

14:00 horas no Edifício do Fo
rum. Na oportunidade serão
entregues o materiais para as

eleições.

comparecer

aerograma

de novembro à Agência postal,
e em hipótese alguma poderá
se utilizar das caixas de coleta
instaladas em via pública para
a expedição do aerograma.

do

Está marcada para ama

nhã no Bairro da Cohab pelo
Secretário da Saúde e Promo

ção Social, Eduardo dos Santos
Cordeiro Neto, a inauguração

I cidade e. Presidente da Associa
ção Médjca.

I' Para Médico-Chefe da Uni

i
dade a ser inaugurada, foi

\

110-
, meado o Dr. Wilson Erzinger.

Conselho Indigeoista protesta
Emancipação do Indio

Conselho de Segurança Nacio
nal para ditar os termos do pro
jeto de emancipação indígena".
A denúncia é de Thomas Bal

duino, presidente do Conselho
Indigenista, Missionárso, no

primeiro dia de reunião quadri-

contra a
"O Governo Federal deci

diu tornar a questão indígena)
uma questão de Segurança Na

cional, e praticamente interveio
no lVlinistério do Interior e na

FUNAI, colocando pessoas do

mestral da entidade em Goiâ
nia. Para ele o projeto vai tor

nar o índio em mais um bóia

fria, ou fa velados, pois a auto

determinacão é mais um modo
"

de marginalizá-lo.

""""".�.,,----_._-------_

do Conselho de Trânsito
reclemecôes

.,
dos taxistas (2.a página)

�i�� •
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Registro Civil Editais
EDSON LUIS CORDEIRO e VERA LUCIA

DA1'JNEMANl'J, ambos solteiros" domiciliados e resi
dentes nesta cidade. Ele, agricultor nascido em Ca
noinhas, em 22 de novembro de 1953, filho de Nazir
Cordeiro e Vilma Leandro Cordeiro. Ela, secretária,
nascida em Felipe Schmidt, deste Município em 16
de setembro de 1957, filha de Hjalrnar Dannemann e

Benvinda Ferreira de Melo ;Dannemann.

NEREIDA C. CôRTE, Oficial do Registro Ci
vil do 1.° Distrito de Canoinhas, Santa Catarina faz
saber que pretendem casar-se:

JOSÉ RENATO DIAS e DIRCE BACK ambos
solteiros, domiciliados e residentes nesta cidade. Ele,

-

auxiliar de contador, nascido nesta cidade, em 7 de
setembro de 1955, filho de Antonio Dias e Melânia
-Dias , Ela, do lar, nascida nesta cidade de Canoinhas,
em 8 de julho de 1956, filha de Leonido Back e Te
reza Patruni Back.

-ANTONIO ALEIXO DA SILVA e JUDITH
MONTE,IRO, ambos solteiros, domiciliados e residen··
tes nesta cidade. Ele, operário nascido em Dal Pai,
Município de Campos Novos, deste Estado, .em 06 de
fevereiro de 1960, filho de Paulino Ricardo da Sil
va e Maria Dosina da Silva. Ela, do lar, nascida em
Arroio Fundo, deste Município, em 29 de agosto de
1961, filha de Pedro Monteiro e Maria Antonia Mon
teiro.

JUVENTINO ALVES BUENO e MARIA LU
CIA GLONEK, ambos solteiros, domiciliados e resi
dentes nesta cidade. Ele, operário, nascido em Toldo
de Cima, Município de Major Vieira, deste Estado,
cm 22 de julho de 1943, filho de Marcelino Alves
Bueno e Rosa Rodrigues Calistro. Ela, do lar, nascida
em Rio da Serra, Município de Papanduva, deste Es
tado, em 20 de julho de 1951, filha de Antonio Glo
nek Filho e Julia Torquato.

-

FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA e SHIRLEY
SCOPEL, ambos solteiros, domiciliados e residentes
nesta cidade. Ele, bancário, nascido nesta cidade em
27 de agosto de 1953, filho de Otilio de Oliveira e Fa
ny de Oliveira. Ela, bancária, nascida em Caçador,deste Estado, em 22 de junho de 1953, filha de An
tonio Scopel e Arcangela Strapazzan Scopel.

Prefeitura Municipal de Csnoinbas

Ime-diaçõesLocalidades e

Cr$ 20,00CORRIDA MíNIMA
A'BENIR BERNARDO' e CÉLIA MARIA VOS

SGRAU, ambos solteiros, domiciliados e residentes
nesta cidade. Ele, operador de máquinas, nascido em
Agronômica em 13 de abril de 1953, filho de Avelino
Bernardo :e Maria Bernardo. Ela,' do lar, nascida em
Santa Haidê, deste Município, em 20 de janeiro de
1958, filha de Valdemiro Vossgrau e Antônia Glucz
kowski Vossgrau.

Cr$ 20,00Hospital Santa Cruz

Quartel da Polícia Militar

Grupo Escolar João, José de Souza Cabral »

Supermercado Goestmeyer
Ginásio Santa Cruz
Início do aterro da Charqueada (ponte)
Esquadrias Santa Cruz
Cone. Massey-Ferguson (Schadeck)
Colégio Sagrado Coração de Jesus

20,00
20,00
20,00
20,00

20,00
20,00
20,00
20,00

»

ANTONIO MIRANDA e SONIA FERREIRA,
cmbos solteiros, domiciliados e residentes nesta cida
de. Ele, operário, nascido em Piedade desta cidade,
em 9 de agosto de 1957, filho de Bernardino Miran-
da e Maria de Lourdes Pereira Miranda. Ela, do lar,
nascida nesta cidade, em 12 de setembro de 1959, fi
lha de Otavia Alves Ferreira e Maria Gurginski Fer- -

reira.
IVO JOSE ALVES e IRACI PIRES DE, LIMA,

orn tc:-: solteiros, domiciliados e residentes no Bairro
São Cristóvão, desta comarca. Ele, motorista, nasci
do em T'imbozinho, distrito de Poço Preto, Municí-

. pio de Porto União deste Estado, em 30 de agosto
de 1956 filho de Juvencio Alves e Tereza Antunes
Alves. Ela, do lar, nascida em Cochos, Município de
Major Vieira, deste Estado, em 21 de junho de 1959,
filha de Alfredo Pires de Lima e Suzana Veiga Pires.

»

ANTONIO' HORSKI e ROSANI MARIA LES·
SAK, ambos solteiros, domiciliados e residentes nes
ta cidade. E:Ie, inspetor de segurança, nascido nesta
cidade, em 16 de abril de 1954, filho de Bohdan Hors
ki e Maria Horski. Ela, do lar, nascida errr Bela Vis
ta do Toldo, deste Município, em 29 de dezembro de
1959, filha de Jair Lessak e Dauria Judith Lessak.

»

»

»

»

Caixa D'Agua (atrás Hospital e arredores) Cr$ 25,00
Caixa D'Agua (Alto das Palmeiras) » 25,00

MURILO DAVID ROSLINDO DAMIANI COS
TA e LEILA MARIA PROHMANN DE' CARVALHO,ambos solteiros. Ele, técnico em processamento do
dados, nascido em Florianópolis, -deste Estado, em :!
de novembro de 1952" domiciliado e residente em
Florianópolis, filho de Jucélio Costa e Soely Damia
ni Costa. Ela, técnica em Laboratório nascida em

Canoinhas, em 22 de agosto de 1957, �'esidente nesta
cidade de Canoinhas, filha de Benedito Therézio de
Carvalho Netto e Lia Irene Prohmann de Carvalho.

25,00

25,00
25,00
25,00

25,00
25,00

Cemitério e imediações »
,

J. Esperança e cruzamento M: Dias-Parado »

Antena de Televisão e imediações »

Bolão - Campo da Agua Verde »

Grupo Escolar Rodolfo Zipperer »

Igreja dos Ucranianos até a Serraria Paul »

Fim de aterro da Charqueada, descascador
de Arroz Ouro Verde 'j,

Canoinhas, 31 de outubro de 1978,

Nereida C. Côrte _' Oficial do Registro Civil

25,00

Igreja São Cristóvão Cr$ 30,00
Churrascaria do Ventura (saída Mafra) 'b 30,00
Loteamento Salomão (Alto das Palmeiras) » 30,00
Praça João XXIII até o padeiro Voigt »30,00
Parque Industrial (Of. Zugman e COHAB)>> 30,00
Igreja São Francisco » JO,OO
Casa ComI. Michel Seleme (A. Verde) Sonda), 30,00

,
.

..... .� .
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•
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Encontra-se em Cartório, à Rua
Vidal Ramos, Edifício do FOI'um,
para ser protestado o seguinte títu
lo:

NP. n.? 02 - valor Cr$ 1.000,00
(hum mil cruzeiros) - vencimen
to: 15,09-78, emitida por MARIO
OSVALDO MIRANDA LIMA, a
favor de AMADEU PAULO DA
SILVA, apresentada por Banco do
Estado de Santa Catarina SiA,

Por não ter sido possível en
contrar o referido responsável, pelo
presente o intimo, para no prazo de

,
três (03) dias, a contar da publica
cão deste Jornal "CORREIO DO
NOETE", vir pagar o mencionado
título, ou dar as razões porque não
(', fez, e, ao mesmo tempo, no caso
de não ser atendida esta' intimação
o notifico do competente protesto.

Oanoinhas, 31 de outubro de
1978.
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Igreja N. S. Aparecida (Alto das Palmeiras) Cr$ 35,00
-

Frigorífico Ca noinhas e imediações Cr$
Ind. de Madeiras Mussí (Charqueada) »

.Ind. de Madeiras Zaniolo e arredores »

Saída para Major Vieira (Ervino TremeI) »

Matadouro da Casa Natal (saída p/P. União) »

V. Operária Empresa Fuck - Transamazônica »

Armazém Ponta rolo (_Campo da Agua Verde) »

4.0,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00

I
I!

'I
Cr$ 45,00Sub-estação da CELESC e arredores

Cr$ 50,00
» 50,00

Ponte si o rio Canoínhas - CASAN
Clube de Bolão DemocrataPaula S. Carvalho·

Oficial de Protestos
Cr$ 60,00
» 60,00

Boites, dc.nc1ngs e similares » 60,00�========�========================

Granja de su inos do Frigorífico
Mrrcí lio D1:.1S .==:::I:::::=:=::::::::::::::::C:::=::::::=II:=I=;:::�:::::=:::=::::::::=:::::::::::c::::::::::::�:::::::::::::::::::::!::::I:=:=::::::::::I:::::::::::::••

.m.. '
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••••
••••
••••
••

ii VIDROS ii••
••

I·· ii
••

ii TINTAS U••
••••
••=1 :1C ::

I FERRAGENS II-
..•• ••I :1••
••:: II••
••Ei e' com J; ::II ::••
y.••
••..
.a••
••••
••••
••••
�s..
�.••
e.

li Materia I de iiM.
••••
••••
••••
••••
••n

(ltd II..

t
-

..

ii
.

ons rucao . i3. ii:: � II••
••••
••II.
••

ii Rua Major Vieira, 589 - Fone, 22-0502 ii•• ••

H C A N O I N H A S -:- Santa Catarina !i·ii Ei••
••••
••

ii C I entende ii:: o ocação por gtnte que :1..
.�e· ••

=i::;==;;:li::I=:I:;;I;I:I:I�:::;::::::::I=:::;I:::;=:11::::=:I�:;:::=:::::::;;::::::::;:::::::::::=�C=:=:;:::=:=;':::::;:::::::11::::::::::;::::::::;:

Qu í lome tr> gr-m rodado de IDA e VOLTA:
Estrada de terra e saibro
Estrada de colônia
Estrada asfaltada

Hora comercial (centro)
Hora parada
Hora paradA pnra casamento (centro)

4,00
5,00
3,00

p/km
p/km
p/krn
Cr$ 80,00

» 50,00
» 80,00

OBS.: Corridas com horas marcadas entre ° hora,

e 6 horas da manhã, terão acréscimo de
20%' Em caso de tempo chuvoso e estrada em mau
estado, o preço da corrida será a combinar com o
motorista, não podendo exceder 20°/0 do preço base,

A valinade da presente tabel3 é p�r 12 (doze) meses.

Canoinhas, outubro de 1978

Dr. Fábio Nabor Fuclt:
Dr. Paulo E. H. Faria
Dr. Adilson Medeiros
Dr, Erasto de Màlo
Dr. Saulo Carvalho
Agenor Cristofolli
Henrique Krzesinskl
Ten. GHdo da Silva
Levy Rosa Perez
Orlando Müller

Presidente do C.M.TlS.
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JUVB:NTUDE
(Continuação)

lutares, como, por exemplo, a leitura, as brincadeiras ao ar livre.

e até momentos simples de solidão contemplativa.
A televisão vem substituindo entre pais e filhos muitos pro

cessos normais de integração, processos estes importantes ao 'de
senvolvimento da personalidade.

Outrora, quando os filhos voltavam da escola, à noitinha,
era hábito ouvirmos a pergunta: Que é que fez hoje? Mas quem
Iala agora é o aparelho. Ninguém pode falar quando a televisão
está ligada. Onde fica a criatividade dos jovens? Pesquisas reve
lam que houve uma queda acentuada da faculdade criativa pró
pria, com exceção da verbal. As crianças já não se esforçam mu i
to, ou nada, para inventarem brincadeiras. Querem apenas imi
tar o que viram e o que ouviram na televisão. As crianças de on

tem faziam seus próprios brinquedos. de coisas aproveitadas. Mui
ta televisão pode desde

-

cedo provocar uma certa atitude de passi
vidade. Pode criar a ilusão de haverem estado em outro lugar,
deturpando a sua mentalidade e por fim, querem que tudo seja
:fácil como assistir à televisão. Quando enfrentam momentos di-

1

fíceis afastam-se de imediato.
Uma criatura, ainda em desenvolvimento da sua personali

dade, facilmente imita o que vê na televisão. Um estudo feito en
tre agressores levou à conclusão de que uma certa percentagem
tem copiado técnicas criminosas vistas na televisão.

,
Os comerciais., que são apresentados em grande profusão,

adulterando a verdade, podem distorcer os pontos de vista das
crianças sobre moralidade ou negócios.

Qual seria, pois, a solução para o problema que
nos trouxe?

. Muitos pais enfrentaram este problema desligando o apare
lho, limitando o tempo dedicado a assistir televisão. Obtiveram
bons resultados. Nestes casos, as crianças apresentarj :n compre
ensão, maior concentração e analisaram certos problemas com CO"

pacidade. Verdade é que não há antídoto para o vício de ficar
diante da televisão. Todos continuarão assistindo e a geração fu
tura por certo continuará a assistir.

Os especialistas concordam que os pais assistam juntamen
te com seus filhos aos programas de televisão, e, dialoguem com
os mesmos acerca das imagens que são vistas, podendo com esta
atitude obterem resultados positivos.

Em resumo, o problema dos pais não reside somente em sa
ber de seus filhos aonde vão, especialmente à noite, rnas o que es
tão vendo e com quem.

Os jovens serão o futuro de amanhã. Eles devem construir
se primeiro para, posteriormente, construírem a sociedade. A 3U.
toconstrução não se faz no ardor das manifestações coletivas, nem
em praças públicas. Pelo contrário, forj a-se no estudo, na troca de
idéias. E para tanto, ternos que dar condições. Ternos que enfren
tar os problemas da juventude com autêntico espírito jovem, 'Len
do em mente que sempre existiu juventude e esta nunca deixou
de ser fascinante e problemática.

Sindicato
Rurais
Edital

Trabalhadores
Cdnoinhas

dos.
de
de Convocação

Pelo presente Edital, ficam convocados os senhores aSSOCIa
dos do SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CA
NOINHAS, em pleno gozo de seus direitos sindicais, à se reuni
rem em. Assembléia Geral Ordinária no próximo dia 27 de novem
bro de 1978 às 7 horas em primeira convocação, e caso não houver

. , �

número legal de associados presentes, será convocada uma scgun-
da Assembléia para duas horas após, isto é, para às 9 horas, no

mesmo dia e local, com qualquer número de associados presentes,
a qual será realizada na rua Vidal Ramos n.? 566, para delibera
rem o seguinte:

ORDElvr DO DIA:

a) Leitura, discussão e votação do Orçamento para o exercício de
1979 bem corno o parecer do Conselho Fiscal.

b) Assuntos diversos.
, c) De acordo com os Estatutos a aprovação será feita por cscrutí

nio e secreta.

Canoinhas, 27 de outubro de 1978.

ELMAR GONÇALVES PADILHA - Presidente

t CONVITE-MISSA
05 famili�:es do saudoso

JÚLIO PEDRO SAMPAIO
convidem parentes e pessoas amigas para Missa de 2 anos de faleci
mento, que farão celebrar em sua memória, dia 8 de novembro do
Corrente (quarta-feira), às 19 horas, na lqre]o Ma-triz Cristo Rei.

Por este ato de. fé e caridade cristã,' agradecem os Forniliores.

Paul P. Harris foi o funda
dor do Rotary. Nasceu em Ra

cine, Wisconsin, em 19 de abr.I
de 1868 e passou a sua infância
em Wallingford, Vermont, Es
tudou nas Universidades de

Vermont, de Princeton e de
Iowa. Depois da sua formatura
na Faculdade de Direito da
Universidade de Iowa, em 1891,
decidiu passar os próximos cin
co anos viajando pelo mundo
antes de estabelecer um escri
tório de advocacia em Chicago.

Trabalhou como repórter
para vários jornais, foi profes
sor da Faculdade de Ciências e

Letras em Los Angeles e atol'
numa companhia de teatro.

Viajou extensamente nos Esta
dos Unidos e Europa, como ven·

dedor de uma oompanhia de
mármore e granito. Esses cinco
anos de experiências em vários
lugares alargaram a sua visão
e as amizades que fez durante
os seus anos de estudos nas uni
versidades foram muito v.alio
sas nos primórdios da expansão
de Rotary.

Em 1896 foi a Chicago, co

mo originalmente tinha plane
jado e estabeleceu o seu escri...
tório de advocacia. Um dia, em
1900, ele foi jantar com urn

amigo advogado que morava

err» Rogers Park, um bairro re·

sidencial de Chicago. Depois
do jantar saíram a dar uma

volta e se impressionou com o

fato do seu amigo parar em di
versas casas comerciais da vi
zinhança para apresentá-lo aos

seus proprietários que eram

seus amigos. Os clientes de
Paul Harris eram exclusiva
mente relações de negócios, não
'amizos sociais, porém essa ex-

b.
.

periência com o seu arrugo o

pôs a pensar porque não pode
ria ele fazer de seus clientes,
pelo menos alguns, amigos so

ciais também. - e decidiu orga
nizar um clube que reunisse
um grupo de homens de negó
cios e profissionais em amizade
e companheirismo.

Durante 0S vários anos que
se seguiram, dedicou-se a refle
xões das condições da vida de

negócios e, em J1905, formulou
uma filosofia definida das rela- ESTADO D� S,ANTA CATARINA
côes comerciais. Conversando SECRETARIA DE SEGURANÇA E INFORIVJ:AÇÕESI

sobre o assunto com três de I' SUPERINTENDÊNCIA DA POLíCIA CIVIL
seus clientes _- Silvester Schie
le, comerciante de carvão, Gus
tavus Loehr, um engenheiro de
minas e Riram Shorey, um al- !

faiate - decidiu juntamente
com eles organizar um clube
que ele estava planejando des
de 1900. A primeira reunião do

,

clube foi realizada no dia 23 de
fevereiro de 1905 e o núcleo foi
formado para os milhares de
Rotary Clubs que. foram mais
tarde organizados em todo
mundo O novo clube, .que Paul
Harris chamou de "Rotary"
porque os seus sócios se reu

niam nos seus vários lugares de

negócios, em rodízio, encontrou
apoio geral e seu quadro social
cresceu r-apidamente. Quase to
dos os sócios que vieram a Chi
cago eram provenientes de pe·
quenas cidades e no Rotary
Club encontravam uma oportu
nidade de estabelecer um tipo
de amizade íntima, semelhante
àquela dos seus dias de juven
tude. Quando Paul Harris se

tornou presidente do clube, 110

seu terceiro ano, quis aumentar
o seu cresciment: e estender o

'movimento rotário a outras ci
dades, porque estava convenci
do de que a idéia do Rotary
Club, que havia sido tão bem
recebida-por um pequeno grupo
de am.igos em Chicago, poderia
ser desenvolvida em um impor
tante movimento.

PAUL P .. l-lARRIS - Biografia
Rotary Clube Internacional

O segundo Rotary Club foi
fundado em San Francisco, em

1908 e outros se seguiram, até
1910, quando havia 16 clubes.
Foi decidido então que eles de
veriam ser reunidos- em uma
organização que estendesse o

movimento a outras cidades e

que servisse de entreposto pa
ra troca de idéias entre os clu
bes. Os representantes dos clu
bes se reuniram em Chicago
em agosto de 1910 e organiza
ram a Associação Nacional dos

Rotary Clubs. Quando os clu
bes no Canadá e Grã-Bretanha
foram organizados, tornando o

movimento internacional, o no

me foi trocado, em 1912, para
Associação Internacional de

Rotary Clubs e em 1922 o nome

foi encurtado para Rotary In
ternacional.

Paul Barris foi o primeiro
presidente da Associação Nacio
naI e o primeiro presidente da

Associação Internacional. Era
Presidente Emérito do Rotary
Internacional quando faleceu

em janeiro de 1947.

Conquanto Paul Harris te
nha dedicado muito do seu tem

po à Rotary, ele prestava tam
bém relevantes serviços cívicos
e profissionais. Foi o primeiro
presidente do Conselho da .So
ciedade Nacional para Crian
cas e Adultos Aleijados dos

E.U.A., e da Sociedade Interna
cional para Crianças Aleij adas.
Foi membro do Conselho de
Gerentes da Associação de Ad

vogados de Chicago, seu repre
sentante no Congresso Interna
cional de Direito, em Haia, e

membro da Comissão da Asso

ciação Americana de Advoga
dos. O Sr. Harris recebeu os

graus de PH. B. e LL.D. da
Universidade de Vermont e

LL.B. da Universidade de Io
wa. Os escoteiros da América o

condecoraram com a medalha
"Búfalo de Prata". Recebeu
condecorações dos governos do

Brasil, Chile, Repúvlica Do.m:i
nicana, Equador, França e

Perú.

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE SEGURANÇA E INFORMAÇÕES
SUPERINTENDÊNCIA DA POLíCIA CIVIL

Portaria N. 09./SPC/78
,O SUPERINTENDENTE DA POLíCIA CIVIL, DA SE
CRETARIA DE SEGURANÇA E INFORMAÇÕES, no

uso de suas atribuicões de conformidade com a Lei e, ten
do em vista as eleições de 15 de novembro de 197B,.

-

RESOLVE:
:1 Proibir em todo o Estado de Santa Catarina, a partir de zero

hora do dia 14,11. 78 às 24:00 horas do dia 16.11. 78, avenda de
bebidas alcoólicas.

2. Proibir a realização de reuniões dançantes, bailes públicos,
funcionamento de boates, cabarés, wiskerias e congêneres.

3. Reduzir em duas horas o horário de funcionamento de bares:
restaurantes, churrascarias, lanchonetes e similares.

4. Aos infratores, deverão ser aplicadas, penalidades legais.
CUMPRA-SE

-

/

Florianópolis/SC., em 25 de setembro de 1978.

DR. JOÃO ALFREDO DOBES - Superintendente
=---�----�-----------------------------------------------

,

O SUPERINTENDENTE DA POLíCIA CIVIL, DA SE
CRETARIA DE SEGURANÇA E INFORMAÇÕES, no

uso de suas atribuições de conformidade com a Lei €, ten-
do em vista as eleições de 15 de novembro de 1978,

RESOLVE:

1. Sustar a validade dos "Portes de' Arma" de qualquer espécie,
em todo o terr-itório do Estado de Santa Catarina, a partir de
O (zero) hora do dia 10.11.78 às 24:00 horas do dia 20.11.78.

2. Aos infratores, deverão ser aplicadas as cominações legais.
CUMPRA-SE

Florianópolis/SC., eJ;ll 25 de setembro de 1978.

DR. JOÃO ALFREDO DOBES - Superintendente
�__=- � ,__� .� === � w ___

t Agradecimento
,

Os familiares de

Ana Aguiar
abalados com o seu falecimento, ocorrido dia 27 último, vem de públi ..

co externar seus agradecimentos ao Dr. Hélio e à equipe de enfermei ..

tas do Hospital Santa Cruz, pelo carinhoso atendimento que dispen
serem à extinta, e aos parentes e vizinhos pelas palavras de consolo'
e pela solidariedade manifestada durante o doloroso transe por que
passaram.

A todos sua imorredoura gratidão.
"

___________,-----------------------------------------------

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Publicação Oficial da

. Prefeitura Municipal
de Canoinbas

Oferta do LO J AO 'e R U Z E I R O

"a�o'"• • •- Lei n.? 1451' de 16/10/78
Eleva Subvenções Ordiná
rias à APAE em 1978 - Cr$
'7.500,00 e 1979 para Cr$ .. ,

35.000,00.
- Decreto n. ° 44/78 de .. ,

20/10/78 - aprova subdivi
são da área de 1 .600m2 a

rua Pastor Georg Weger,
procedida por José Ivan da

Costa, conforme requeri
mento protocolado sob n.?

,

1.247.
- Decreto n.? 45/78 de ...

23/10/78, aprova subdivi
são da área de 1.000,05 m2 a

rua CeI. Albuquerque, pro
cedida pelo S. Estefano
Wrublevski, conforme re

querimento protocolado sob
n.? 1. 352.

� Decreto n.? 46/78 de ...

23/10/78 - Institui a Se
mana da Cultura, período de
1.0 a 8 de novembro.

Você gosta de estar sempre na moda?

Então procure o

Bazar Canoinhense
na Rua Felipe Schrnidt, 393

Agora fazendo parta das Organiza�ões de

Nivaldo Burgardt.

ESPERAMOS VOC�!

-----------------------------------------------�

Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme
- CIRURGIÃ DENTISTA -

- CIC 005589159/DEP -

Clínica dentária de senhoras e crianças.
- Especialização eD1 Odontopediatria -

HORA MARC1\DA - Pça. Lauro Müller, 494 - Fone 22-0461

FOGÕES A LENHA a partir de CrS 2.130,00
Documento extraviado
E,DI VIVALDO BOFMANN,

declara para 0'S devidos fins que
extraviou os seguintes documen
tos: Certificado de Propriedade,
TRU e Bilhete de Seguro Obriga
tório, do veículo Chevrolet Opala,
ano 1975, cor azul turqueza, 4 (,�-
lindros, 89 BP, chassis .

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

por haver requerido 2.a via.

Lojão Cruzeiro
R. Caetano Costa, 793 - pertinho da Rodoviária Mumcípal

,

FOTOCO'PI ASP 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 -

2 x
o Cartório do Registro Civil, de Nereida C. Côrte, instalado

no Forum, acaba de receber a mais moderna "FOTOCOPIA·

DORA" Automática que tira fotocópia dupla face e simples
.

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 Schindler. Fica o mesmo

sem efeito por ter sido requerida
2.a via.

de qualquer documento em diversos tamanhos.

Em apenas 5 segundos
Leia! Assine! Divulgue! Correio do Norte

2x

r

O seu v leu o « »

CONFIE SEMPRE SEU CARRO AS OFICINAS DO SEU CONCESSIONARIO CHEVROl.ET.
VOCÊ RECEBE SERVIÇOS DE QUALIDADE E GARANTIA DE PEÇAS ORIGINAIS.

OS MECÂNICOS SAO TREINADOS NA PRÓPRIA FÁBRICA DA GENERAL MOTORS DO BRASIL.
\

,

TOME UMA ATITUDE CHEVf\OLET

MIGUEL PROCOPIAK
comercio de veicuios Itdo.

CONCESSIONÁRIA GENERAL MOTORS DO BRASIL S.A.....IM!BiIII

RUA MAJOR VIEIRA, 289 - CANOINHAS - S.C.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO-NORTE

estaques
E.C. OPE;RARIO:
CONFRATERNIZAÇAO
Foi meSlTIO uma beleza a festa do Espor

te Clube Operário, dia 27 na Sede do Clube de
Bolão Democrata. Muita alegria e descontração
durante o jantar que comemorou a conquista
dos seguintes troféus: 1.0 Colocado em Bolão
Feminino, 1.'0 lugar em Tênis de Mesa Masculi
no, 1.° lugar em Bolão Masculino e o 2.° lugar
em Futebol de Salão. Além do som "stereo", fo
ram muito apreciados os números musicais do
"Coral de Seus Garçons", improvisado na oca

sião. Os parabéns e "merci" pelo convite.

VELHA GUARDA "BALANÇOU"
NA FESTA DO SIGILO

De parabéns a Diretoria do Clube do Si
gilo, em especial o seu presidente, Egon Thiem,
pelo sucesso que foi o Jantar Dançante no últi
mo sábado no Canoinhense. Muita ginga, mui
to samba, e até Discotheque pontificaram a noi
te alegre da sociedade presente ao aconteci
mento. Nota 10 ao som do Vitinho, pois agra
dou 100%.

PARABÉNS PATRíCIA

Com uma alinhada 'festinha aos amigui
nhos, Patrícia Humenhuk comemorou no dia 29,
os 6 aninhos no Jardim de Infância da Igrej a
Lutherana. As felicitações extensivas aos seus

pais, Ayrton (Mariza) Humenhuk, sempre sim

páticos e perfeitos anfitriões.

NOITE DE AUTÓGRAFOS
NA QUARTA-FEIRA'
Estou recebendo do Conselho Municipal

de Cultura, o convite para a solenidade do lan
çamento de "ELO COLORIDO", livro da litera
ta Rosa Teixeira Pasqual, natural de Canoi-

. nhas. Com a presença da Socied�de local, ha
verá noite de autógrafos e coquetel às 18 :30 ho
ras no Clube Canoinhense . Na mesma noite às
20:00 horas também organizado pelo C.M.C., no

mesmo local será realizado o "Concurso de De

clamação de Poesias" .

..'"'= -,,--,-�--,,- ._-==-========�

RUA FELIPE SCHMIDT, 393

Bazar Canoinhense
TUDO DA l\10DA PARA ESTE VERAO

L/C I'==============-" ======= =.. _-

JANTAR NA A.A.B.B.

Na sexta-feira dia 27 os funcionários e
, ,

Direção da Agência do Banco do Brasil de nos

sa cidade, ofereceram um jantar em homena
gem a um companheiro que desepede-se para
outras plagas. Estamos nos referindo ao Sr. Al
fredo Guilherme Knüppel que transfere-se pa ..

ra Itaj aí onde. assume o cargo de Gerente Ad ..

junto na Agência daquela cidade.

"---��-�--

SUVHEK .. Despachante Oficial
AUTO·E�COLA

Rua Felipe Schmidt, 392 - Fone 22-0511

Seguros em geral - Emplacamentos -, 'I'rans
ferências de veículos - Confecções de Placas
para Veículos .- Carteira de Motorista - Cal"
teira de Identidade - Guias de Taxas Estaduais

Contrato de Locacão de Imóveis.
Aoora com Fotocopiadora Ullra:Moderna· Cópia rápida e fiel

L/C
__

Lucio Colombo

"COMUNICAÇAO E LIBERDADE"

Outro convite que registro na minha
agenda, é o que recebi do Sindicato dos Jorna
listas Profissionais de Santa Catarina, Casa do
Jornalista, Sindicato dos Radialistas e Editôra
Lunardelli; para o lançamento do livro "Cornu
nicação e Liberdade" de autoria do Jornalista
Moacir Pereira. A solenidade será na quarta
feira às 20,00 horas na Casa do Jornalista em

Florianópolis.

DM. 'i''1ARLENE TEIXEIRA

DE CASA NOVA

Certamente será um Chá de Domadoras
memorável, aquele que se realizará na residên
cia da DM. Marlene, no próximo dia 9. Isto
porque, além de receber em sua casa, suas com
panheiras de Lions, terá ensejo de inaugurar
sua residência, feita a capricho pelo casal CL.
Zulmar (Marlene) Teixeira, e que se situa lá
na baixada da nova rodoviária. Muitas novida
des em pauta para aquele dia e muito de ·leo
nismo espera as DD, MM. do Lions Clube.

04 de novembro de 1978

Modas Soulin
Sempre novidades

FELIPE SCHMIDT
L/C

" CL. ANTONIO (DORACI) SELEME,
VIAJANDO

A labuta diária do nosso CL. Presidente
é realmente estafante e por isso, levou a termo,
seu compromisso de viajar neste fim de semana

para um merecido descanso. Aguardamos sua

volta, para nos trazer as grandes manchetes de
fora ...

ANIVERSÁRIO DO CLUBE,
Ê A TÔNICA

Estará em festas no próximo dia 21, J

Lions Clube de Canoinhas, quando completara
os 19- anos de serviço à comunidade. A Direto
ria está preparando com carinho as festividades,
para trazer a lume, tudo o que o clube de
Leões de Canoinhas, tem proporcionado à sua

cidade e aos caros CC. LL. e BD.MM.

NIVER NA CAPITAL

Circulou os parabéns no dia 1.0 em FIo·
rianópolis para a Sra. Divair Zaniolo Carvalho
esposa do' Deputado Federal Aroldo Carvalho,
candidato a senador, gente de nossa terra. D.:"
Divair comemorou o aniversário em companhia
dos familiares, e recebe via coluna as nossas fe-
licitações com um abraço.

.

IDADE NOVA

Circulando os parabéns desde quinta-Iei
ra, para a Sra. Ana Rita, esposa do Sr. Romeu
Drevek. Para comemorar, Ana Rita reúne os

familiares neste fim de semana em sua residên
cia. Da coluna os cumprimentos com um Inun

do pleno de realizações nesta data.

=======================�==,,-==�=-

I
Econnmia você faz compraQdo no

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

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

=

Rua Getúlio Vargas, 527 - Fone: 22-0971

]';ARMACIA DE PLANTãO: Sábado (04/11) à sexta-feira (10/11)
Machado - Rua Vidal Ramos, 404
Fone:: 22-0825

MÉDICO DE PLANTA0: Sábado: Dr. Vicente Mazzaro
Fone: 22-0033

Domingo: Dr. Antonio Vasco M. 'I'elles
, Fone: 22-0033

PRONTO SOCORRO: Fone: 192
R.ADIO PATRULHA: F,one: 190

:ESTA,ÇãO RODOVIARIA: Fone: 22-0179
TELEFONEMAS INTERURBANOS: Sábados à tarde, até segunda

feira às 08:00 horas. - Rua Vi
dal Ramos, n.? 739 - REF.:

Café Cometa.
RADIO SANTA CATARINA: Divulgações das 08:00 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 -:-
SCHOLZE: Apartamento e quartos - Banho à vapor - Restaurante

-

anexo - Rua Vidal Ramos, n.? 797 - Fone: 22-0036.

GUARANY: Apartamentos e quartos - Restaurante e Churrascaria
anexos. - Rua Vidal Ramos, n.Ps 1120 à 1132 - Fone:
22-0970.

-:- RESTAURANTE À 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 BUFFET. Funciona das
11 :00 às 14:00 horas, e das 16:30 às 22:00
horas,

I�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.

CANECãO: 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: BRUCE LEE, O VôO DE DRAGA0
2.° Filme: OS AVENTUREIROS

AMANHÁ às 14 horas, em matinê:
. BRUCE LEE, O vôO DO DRAGA0 - Colorido

AMANHÃ em sessão única, às 19,45 horas:
A volta do maior filme de todos os tempos:
OS DEZ MANDAMENTOS - Colorido - Censura LIvre

A tenção: Este filme reprisa 2. a e 3. a feira às 20,30 horas.
.1.a e 5.a feira às 20.,30 horas:

UMA MULATA PARA TODOS - Colorido - Censura 18 anos
A partir de 6.a feira às 20,30 horas:

Uma fantástica aventura nos ares:

AEROPORTO - Colorido

-:- PROMOÇÕES - BAILES E DISCOTHEQUES
ATENÇÃO: Dia 11 - Sábado - SENSACIONAL BAILE DO CHOPP

S.B.O. - FUTURISTAS.
HOJE: Discotheque - Clube Canoinhense - 23 horas - JAKSON SOlVI
HOJE: SARAU - Discotheque - SOCIEDADE B. OPERÁRIA - 20

horas - POP SOM.

AMANHÃ: SARAU - Escola Básica Almirante Barroso - 19:30 hs.
Jakson Discotheque.

-:- REPORTAGENS FOTOGRAFICAS -:
Leónidas Tabalipa, atual proprietário do FOTO JOAO, comunica
que na revelação de cada filme colorido, o cliente terá direito a

uma feito colorida (tamanho família) de sua livre escolha.
r

I
Esta promoção. vai até 30 deste mês.

TABALIPA -- Praça Lauro Müller, 524 - Fone: 22-0392
Residência: Frei Menandro Kamps, 257.

_CHIMARRAO BOM DIA _. o melhor

DRA. HELOiSA S.· BERTONCIHI
CIRURGIÃ-DENTISTA

CRO 1091

L/C

Consultório - Rua Felipe Schmidt, 385

1.0 Andar - Sala N," 03
L/C
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CORREIO DO NORTE 04 de noveD1bro de 1978

ESTADO CIVIL:
FILHOS:
PROFISSÃO:
RESIDÊNCIA: .

ESCOLARIDADE:

Curriculum Vitae

Para

Deputado Federal

Lauro

Sal vador

ARENA I. 209

. Lauro Salvador.
Coração - Catanduvas Ex-Município de

Joaçaba.
Casado com Nilce Massignan Salvador.
Duas filhas.
Diretor de Empresas e Professor.
Joaçaba-SC .

'

1 - Em nível universitário. 1.1 - Eco
nomista. 1.2 - Técnico em Administra-

ção. 2 - Em Nível Após Graduação: 2.1 - Análise Econo
mica 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 reciçlagem.

Experiência no Magistério:
I _ Professor de Economia da Empresa e História das Dou
trinas Econômicas, Faculdade deEcon. do Rio de Janeiro.
II - Prof. de Teoria Geral da Administração - FAJO -

Joaçaba. III _. Professor aprovado pelo Conselho Federal
de Educação/ para: Teoria Econômica L 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 Empresas Brasileiras atuou como Economista
no: México, Venezuela, Estados Unidos e Caribe. c-3.4 -

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 Pró-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'
r ina - 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 FtoaDcia até 24 meses

1 Ford Corcel GT - azul .. ... .. .. .. .. 76
1 Opala 1 portas - azul .. .. .. .. .. .. .. 76
1 Volks 1.300 - branco .. .. " .. .. .. .. 70
1 Volks 1.200 - branco '. .. 66
1 Volk 1300 - vermelho .. .. 68
1 Chevette - Luxo .. " .. .. .. .. 74
1 Jeep - 11arron . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 65
1 Volks 1500 - Azul . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 73
1 Volks 150,0, - Vermelho .. .. .. .. .. .. .. .. 7·1
1 Opala 4 Portas - Vermelho .. .. .. .. .. 71
1. Rural Verde 4x4 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 74 L/C

1 Rural Azul e Branca .. " .. .. .. .. .. .. 76

Rua CeI. Albuquerque, 255 - Fones: 22-0517 e 22-0610

Governo do Estado
entrega mais 400mil

cruzeiros ao

'município
A Assessoria da Prefeitura

Municipal, na pessoa do Dr.
Erasto de Maio informou à re

portagem do Correio do Norte
em notícia de primeira mão,
que o Prefeito Municipal Bene
dito Therézio de Carvalho Net

to, será recebido segunda-feira
no Palácio do Governo em Flo

rianópolis, pelo Secretário Sa
lomão Ribas Junior. Lá o pre
feito receberá em mãos uma

verba destinada ao Município
de Canoinhas pelo Governo do

E-stado, na ordem de Cr$
400.000,00 a ser aplicada na, di
versas obras que compõem o

plano de governo da Pref'eitu
ra Municipal.

Com esta subvenção sorna

da à anteriormente recebida de

Cr$ 200.000,00 perfazem um to ..

tal de Cr$ 600.000,00, dos 2 mi ..

lhões reivindicados para aten
derem as necessidades reais dos
trabalhos e despesas do munící

pIO.

Jorge Bornhausen:
reta final - de sua

campanha
O Governador eleito Jorge

Konder Bornhausen, passa esta
semana a cumprir o roteiro fi
nal da campanha arenista, que
prevê, até o dia 12 de. novem
bro, o prosseguimento com as

visitas ao interior, e concentra

ções nas cidades e bairros po·
pulosos . A primeira, e uma das
mais importantes, foi em Join
ville ontem, com a presença dos
candidatos regionais à Câmara
dos Deputados, e do Candidato
.ao Senado, Aroldo Carvalho,
que prossegue numa das cam

panhas rnais acentuadas e ati
vas de sua carreira política.
---_ .._----�----_._----�-

Aniversariantes da semana

Para Deputado Federal

ARNALDO. SCOIITT

HOJE: a sra. Estephania B.

esposa do Sr. Waldemar Simrn.

AMANHÃ: as sras.: Maria

esposa do sr. Ludovico Glinski
e Iris esposa do sr. Milton Men
des; os srs.: Jacó Scheuer e J0-
sé M. Farias; o Jovem Luiz
Carlos Hauffe.

DIA 06: a sra. Geny Ida es

posa do sr. João Silveira; o sr.

Leonel Barcelos; a srta. Marga
reth Cornélia Pires.

DIA 07: a srta. Veronice

Tomporoski, residente em Gua·

rapuava; o jovem Luiz César
Sakr.

DIA 08: o sr. Vicente No

vak; os jovens: Rosélio Modesto
Fedalto e José Ivan Silveira.

DIA 09: o sr. Heron Peixo

to; o jovem Edgard Tremel .

DIA 10: as sras.: Irmengard
esposa do sr. Hugo Peixoto e

Anita esposa do sr. Alfredo
Paulo.

Aos aniversariantes, nossos

cumprimentos.

N. 216 -

•
I

Otganizações R E C O R O
de MILTON SUCHEK

Recebeu ultra-moderna má
quina Xerox.

Realiza cópia frente e verso -

rapidez e nitidez.

_ Quem já teve as mãos grossas do cabo da enxada, e

com a família VIVEU DA AGRICULTURA, criação de vacas

leiteiras, venda de lenha, e sentiu o que é a vida da roça;

Quem FOI PROFESSOR para poder formar-se AGRO
NOMO;

Quem trabalhou cinco anos em Brasília, no IBRA e

no INCRA;
Quem foi COORDENADOR DO INCRA EM SANTA

CATARINA, e dinamizou o COOPERATIVISMO e o SIN
DICALISMO, e recebeu o Presidente ERNESTO GEISEL dia
10 de outubro de 1974 para entregar a milhares de colonos
catarinenses a escritura definitiva de suas terras: através de
T.íTULOS DE PROPRIEDADE RURAL; .quem produziu e

assinou esses títulos;
Quem, como PRESIDENTE DA ERUSC, promoveu o

maior programa de Eletrificação Rural do Brasil, levando a

energia elétrica a mais de 250.000 catarinenses, tendo, em.

três anos, passado de 3.000 para 11.000 o número de quiló
metros de .Iinhas de ELETRIFICAÇÃO RURAL no Estado;
sendo o maior programa de gênero, no Brasil;

Quem já trouxe benefícios para este municipio, e

aqui atendeu a tantas famílias exatamente as que mais ne

cessitam de ajuda;
Quem por tudo isso, SE CONSIDERA SEU CONTER

RÂNEO;
Quem co:n0 COLONO, FILHO DE COLONO, ENGE

NHEIRO AGRONOMO, JOVEM, IDEALISTA mas, acima
de tudo, é TRABALHADOR e GENTE COMO VOC�;

Quem já deu provas de capacidade é trabalho vem pe
dir o seu voto de confiança de que HAVERA DE' CONTI
NUAR A TRABALHAR;

TRABALHAR POR VOCÊ TRABALHAR POR ESTE
IVIUNICíPIO, TRABALHAR POR SANTA CATARINA.

Para isto, ele QUER SER O SEU REPRESENTANTE
LEGAL' EM BRASíLIA e PRECISA DO SEU VOTO E SEU
APOIO.

-

Ele é ARNALDO SCHMITT, N.o 216.

ARNALDO SCHMITT, N.o 216 _ o NOSSO CANDI�
DATO A DEPUTADO FEDERAL.

VAMOS LUTAR JUNTOS, COM

.

ADNALDO SeHMITT - N. 216

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
-:- SERVIÇO RAPIDO E GARANTIDO "=,,,,",,: .......

r
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CORREIO DO' NORTE

. minha
geração,

Esta crônica, leitores é es- �o se diz. Vão lhe fazer por
sencialmente sentimental. ISSO uma operação plástica, vão

reformá-lo. Se fosse um carro

diria que vão trocar o motor
, . . -

'

os aneis, pístões, a carroceria.

Quem o viu e que o vê! Triste
destino ó velho bar! Mas con

sola-te meu filho que até o co

lossal império britâníco decaiu.
Como não tens o gabarito das

pirâmides ou da muralha chi
nesa - tens que ir "pro pau".
Tenho pena de ti - mas que
fazer? Lá vida és assi - "ami

garco": Nerru sombra das pes
soas que te freqüentavam.
Quem as levou? O vento? O fu
racão? Tu, velho bar de outro
ra mais provinciana, divertida,
pitoresca Canoinhas que gosta
va e que gosto, adorava e ado
ro. Eu que te conheci cheio de

gente alegre, palradora, em

dias de distantes carnavais, com
confeti e serpentina. Fico de

primido quando te vejo agora
vazio, desolado, nú, despojado
de tudo. De um local pitoresco,
por assim dizer romântico onde

namorados, trocavam juras de

amor, com sussuros amorosos

aos ouvidos, trocando beijinhos
e carícias leves, que davam. a

cidade, ao ambiente, um quê de
convite. Como podem: notar, eu
hoje "tô romântico" - pacas'
Mas com meus aninhos estou

na faixa bem propícia aliás fa
lando-se em amor não tem ida

de. Sej a 26 aninhos, 37 ou 47.

Tornando a' crônica e ao meu

passado de notivago, recorda

me que em noites de luar, de

bruçava-me ao janelão baixo

do velho bar sozinho (talvez,
curtindo inéonscientes fossas;
quem sabe o mal se esconde nos

corações?) ficava a olhar o ire

flexo da lua acariciando a na

tureza. A noite com o vento

que ecoa de corda em corda,
tem um sutil encantamento

Sussura cantigas, bem baixinho.
Assim como no cinema, depois
da luz apagada, as namoradas
ardentes murmuram, acari

ciantes e envolventes - segre
dinhos e fofócas mil aos aten

tos dos seus gostosões (ou como

se diz hoje seus Hpães"),'
Quem me dera ser um radar

para captar toda música da noi

te, quando lá do alto parada, a

lua cheia contempla os namo

rados e os amantes cá na terra

e parece-lhes enviar uma men

sagem luminosa,' como a dizer:

"crescei e multiplicai-vos" e aos
. fi}r.;;----�-�-� �-""

seresteiros e tocadores de vio- i'l
"" 'di' '.!IJ

.lões, ela parece dizer, misterio-

sa, distante, eterna (embora os

Adeus

Os moços que por acaso a

lerem, talvez tenham um riso

escarninho e digam com aquela
adorável leviandade da moci

dade. Mas "já era", não a faço
mesmo para eles sendo eu, um

'l'd" " fso 1 o coroa - aço-a na ver-

�dade para os da minha geração,
para os notivagos, os das déca
das atrás, para os sentimentais

que não podiam ouvir o "mano
" 1a mano ,sem argarem um sor-

riso de satisfação e intimamen ...

te sentirem uma leve dorzinha

de cotovelo. Naquele tempo
(até parece o Evangelho, não

leitores?) não haviam os cabe

leiras, as motos barulhentas, e

outros diabos. Em matéria de

amor, não se dizia "gamação".
O termo próprio (técnico) era

"chamêgo" . Era o tempo dos
boleros , Pedro Vargas estava

na "crista da onda". Era o tem

po do tango argentino. Hugo
Del Carril com "Quero ver-te

uma vez más", ou Libertad La

marque, com Madresselva, "En
esta tarde Gris". A música de

hoje, é ritmo movimento: cada

um para o seu lado, se contor

nando ou estalando os dedos,

Vejo moços com 16 anos irôni

cos, brincando e o meu sobri
nho junto com a "patota", To
dos cabeludos, falando girras
indecifráveis. E eu aqui, o "ve
lho-coroa" talvez não possa
dançar o discoteque, ou iê iê iê,
todo gingado, frenético. Mas eu

pego o "peão na unha" e lhes di

go que a isso que eles chamam

dança, para mim, não passa de
uma ginástica de salão, com

ritmo à bessa e necas de melo
dia, Hoje o casal dança separa
do, Quase sempre a moça de

eslaque e O' rapaz de calça
"lee". São dois macacos, um em

frente do outro a fazer mímica,
caretas, Quem olhá-los de costa

ficará em duvida: outro dia o

Cesar mie falou num baile, que
sobrada convidei para dançar e

era um homem; porque leitores
eu tenho vontade de exclamar
como Cícero exclamou em Ro
ma. "6 TEMPOS - 6 MO
RES!" ou eu bom português:
que tempos estapafúrdios, atra
vessamos agora, pois os homens
de suspensório cabeludos, ma

quiádos, diante do espelho, eles
fazem gestos clássicos, coquete
das mulheres de outrora -

pois agora, elas se masculini
zam cada vez mais: fumam, di
rigem motos, usam ternos, gra
vatas, tomam uisque , Está tudo
mudado e eu cá, firme na mi
nha faixa "conservadora" (ou

- quadrada - como queiram) .

As vezes me pergunto: Que re

viravolta é esta? Será um sinal
do "fim do mundo"? Será efeito

da poluição do ar? Da radioati
vi.lade? Castigo divino, pelo fa
to do homem ter chegado à lua?
As bruxas estão soltas - o dia
bo iderm. "Deu a louca no mun

do" - Ta na cara! Mas voltan
do ao título da crônica - RE
CORDAR É VIVER! Sou cem

por cento saudosista, Sábado
passado fui v�r o Operário .(pu
dera dizer rever o Apólo) ,

lo
cal muito frequentado por mim,
nos velhos tempos, em que
abancado numa das mesas, com

os grandes praças, batíamos in

termináveis papos, comendo

salgados, degustando uma cer

veja, ou tomando uma "baga",
Discutíamos muito. 'Foi com

emoção que vistamos um bar

9ue era mais freqüentado na

epoca. Como está velho, aban

donado, decadente, praticamen
te vazio, inexiste. O velho es

tá em tira, em tira na lona, co-

velha
tempos,

russos e americanos, querem
violentá-la) - "Ide ó serestei
ros e tocai os vossos violões pe
las noites afora!". Mas, de on

de virá a sutil melodia, volúvel,
o continuo ecoar do vento à noi

te, Quantas mulheres bonitas

j á morreram? - Tudo se trans

formou numa música sublime,

cujo éco sussurante, o murrnui

riar, o ecoar, à noite, faz-se ou

vir. E foi junto ao teu janelão
_ ó velho, que ouvi pela pri
meira vez esta sinfonia, dife

rente, baixinho - tão imper
ceptível, quanto o bruxolear de

um vela num velório,., Mas,
velho bar como poude a igno
rãhcia humana, combinada com

o tempo e o descanso tranfor

mar-te tanto. Antigamente nos

teus bons tempos, a mocidade

te frequentava e jogava moe

das à rua para que um ou outro

pretinho pulasse para pegá-las,
Os moleques eram rápidos co

mo serelepe, peritos e afoitos

como os pescadores de pérolas,
Ah! se o vento falasse, quantas
transas de amor não

.

contaria,
depois de tê-las ouvido, acumu-

e querida
bar ...
ladas durante esses anos, dos
casais amorosos, que romancea

vam nos teus bancos? A vida
meu velho nos marca com ru

gas, cabelos brancos, varizes e

"pés de galinha". A ti o tempo
te marca com o estigma natu

ral. Enegrecido. Hoje, velho
bar a mocidade 78 não te pro
cura mais -- "já era" dizem
eles acelerando suas motos ru

mo a outros bares, Com seus

lumdnosos rotativos, a iluminar

as noites. Meu velho querido
amigo, como poderias concorrer

com esses novos bares? A vida
é uma disputa cruel, Ai dos
vencidos. Na selva da vida,
mandam os leões e os tigres,
quando não as serpentes da in

triga e da inveja, Nela as almas
fracas das garças e a fraqueza
das corças, e a pequenez das le

bres, a fragilidade das gazelas,
Tais criaturas só tem que mor

rer, não tem vez. Assim e com

os bares como tu � morrerão
com o tempo e com a . concor

rência. Não falo no teu nome a

pedido meu velho, Esta crôni
ca é o meu adeus, São cinco
letras que choram, Já cantava

o "já era" Francisco Alves, Tu

que és feito de ferro e pedra,
estás a ruir na minha frente.
Eu de carne e osso, vej o o teu

fim, como bar, Serás reforma-

do e terás outro nome, E a tua

Nova linha

04 de novembro de 1978

alma - velho amigo - a 11 rna

sentimental, que contém cinzas

da saudade e da vivência dos

teus frequentadores de décadas

atrás, dos noctivagos, dos "10-

bis" (como a gente chamava),
Não vou recordar o nome de

vocês porque são muitos "10-

bis", E aqui deixo o meu adeus

e peço licença para encerrar

com uma frase de Humberto de

Campos', que se referiu assim à

velha casa, j á em ruínas onde

nascera: UM DIA RUIRAS, E
.

I

Iserás poeira, Um dia, eu morre

rei e minha carne se transfor-

mará em pó e as minhas cinzas

se reunirão às tuas e dormirão

juntas e conformadas no seio

materno e silencioso da _terra_

--

o�seudemocracia«Á tem pre�o »pez e a

Vote AREN·A

Para Deputado, Estadual

Francisco de
Assis Filho
-N_ 1255

Engenheiro Civil e Vereador na Capital - Natural de Floria

nópolis, fez o primário no Curso Elementar Menino Jesus, Ginas.ial no

Colégio Catarinense -

.

Formado em Engenharia Civil pela Universida

de Federal de Santa Catarina - Assessor Técnico da Associacáo dos

Municípios da Grande Florianópolis - Membro Fundador do M�ovimen
to �renísta Jovem, do qual é vice-presidente estadual e presidente na

Copito! - Na Câmara Municipal integra a Comissão de Viacão e Obras
Públicas e a Comissão de Educação, Saúde e Assistênc:;ia 'Social - Re

presentante do .Legislativo Municipal no Conselho Deliberativo do Ins

tituto .de Planejamento Urbano de Florianópolis.
L/C

..
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Notícias de PAPANDUVA
GOVERNAR É ENCURTAR DISTANCIAS
Bastante conhecido e divulgado esse slogan

que é "Governar é Encurtar Distâncias", justifican
do tudo o que já fez nosso Governador- por Santa
Catarina dou abaixo resumo de ofício circular que '

recebeu o líder da Bancada da Arena de Papanduva,
do Exmo. Sr. Governador: Ilustríssimo Senhor Vitor
Kachoroski. Prezado companheiro. Tenho a satisfa
ção de vir à sua presença para fazer algumas obser
vações e solicitar sua inestimável ajuda. Desde que
fui, em 1974, indicado pelo eminente Presidente Er
nesto Geisel, para' ser o Governador dos catarinen
ses, tenho buscado realizar um Governo que tem co
mo base a integração entre Povo e Governo. Não
por outra razão o nosso slogan é "Governar é encur
tar distâncias". E para isso é preciso que nos mobili
zemos; a Revolução e o País contam com a contri
buição, com a participação de todos e de cada um.
É o que venho pedir ao conterrâneo e companheiro,
com a certeza de que, com o nosso esforço, viveremos
melhores dias. Cordialmente. Antonio Carlos Kon
der Reís.

GASOLINA COM PREIÇO ÚNICO
Gasolina com preço único em todo o país, vigo

rará a partir de primeiro de novembro. A portaria
a ser assinada segunda-feira pelo Presidente do Con
selho Nacional de Petróleo, General Oziel de Almei
da Costa, unificando em todo o país o litro da gasoIina pelo preço mais baixo, ou seja, Cr$ 8,40. A equa
lização dos preços do óleo' diesel e combustível e do
querosene será realizada numa segunda etapa, COIl
c.luindo pela unificação também, elo preço do gás li-
quefeito de petróleo. "

,GLAMOUR GIRL DoO PARANA 78
Dia 10 de novembro no luxuoso Clube Curiti

bano, será realizada a escolha da Glamour Girl 78"
do Paraná. É a festa: mais badalada do ano onde se
reúnem os mais famosos artistas e beldades do país,
Promoção Dino Almeida, Gazeta do Povo-Canal 12·
Revista Fatos .e Fotos e "Vc) iue" . Presenças certas
de: Miriam Rios (da: novela "Dancing-Days", Marcia
.Mendes _" Jornal Nacional, Gisela e Ricardo Ama.

ral] qhiquinho Scarpa, Antonio Guerreiro, Giba Um,Pr-íncipe Juan de Bourbon. (solteiro) e outras belda
des. Patrocínio de: Algemar i, Brasholanda S ,A,
(Equipamentos Industr iais), Cia. Cacique de Café
Solúvel, -Edifício Springfield (R. J. Teig), General
Motors do Brasil (Casa Nickel/Dipava/S. Piccoli),Grupo "Bamerindus", Habitasul S ,A. - Crédito
Imobiliário. Mur icy (onde a escolha é maior), Nói- ,

Boutique "Old Eiggth" - Wisky (Heublei Interriacio- :'\,

nal), Paranaturm, Philipr Morris Bras�,'2�ra S: A" r-.

Rakam Tecidos (Cr-iação Camilo Nader), Shel do
Brasil S.A., VASP (onde você voa com quem gosta).

.

rOLA'BORAiÇÃO ESPECIAL: Masscn Joalheiros-' ;-1;.
Moto Honda-Hubby e Champanha Chandon . Música
será o famoso e consagrado conjunto: Peppi e
Solistás .

'

.

PAPA DESTACA IGREJA NO MUNDO
O Papa João Paulo II disse ontem ao Colégiode Cardeais que este havia demonstrado a "autên

tica universidade" da Igreja com a escolha de um
Papa não italiano pela primeira vez em 455 anos,
"Foi um ato de fé e, ao mesmo tempo, um gesto mui
to corajoso eleger um não italiano como bispo de
Roma", expressou o pontífice de 58 anos em seu dis
curso aos cardeais que o elegeram segunda-feira co-

Esmeraldino I. Almeida

mo o 264.'° Papa da Igreja. As palavras 9-° po!1tífic(!
responderam o discurso de Carla Conf�lo�len, ,de,.
cano do Colégio de Cardeais. O prelado italiano dlS?2
ao Papa que a Polônia é "um símbolo vivo da h�rol
ca ligação com a Igreja".

MUNDO MÉDICO Ê NOTíCIA
Decididamente o médico Sergio Tarlê é, um

dos nomes mais conceituados do Brasil no setor de
dermatologia. E o reconhecimento não vem só de pa
ranaenses mas de experts do eixo Rio-São Paulo
Brasília. Está estabelecido em Curitiba a rua XV de
Novembro n.? 556, 4.° andar, conjuntos 401/403,
Aqui fica o endereço para aqueles que sofrem de
alergia e doenças da pele.

JORGE BORNHAUSEN DA A NOTíCIA
O Governador eleito de Santa Catarina Dr,

Jorge Konder Bornhausen, enviou a este colunista
que é também Presidente do Díretórdo da ARENA! o

seguinte telegrama que para conhecimento dos ,�n
teressados transcrevo. Eis a boa nova: Esmeraldmo
Maia de Almeida _. Presidente da Arena, Papandu
va-SC. Florianópolis. Tel. F. 2153-20-19,30. Honra
me comunicar digno companheiro aprovação Conse
lho Monetário Nacional, instalação Posto Avançado
Banco do Brasil S/A neste município para atendi
menta operações créditos Rurais aos pequenos produ
tores, Pt Cordialmente Jorge Konder Bornhausen
:f� isso aí minha gente; Governo para tod Q..s com a

colab0ração de cada um.

!?A�SARELA DA SOCIEDADE
Dia 7 estarão comemorando extréia de idade

nova: a Sra. NILZA, esposa do Sr. Renato Kr.iek,
Tesoureiro Municipal; a Srta. ROSELIS FURTADO,
Iilha do casal Raul (Odete) Furtado Bueno, ela fun ..

cionária da 13.a Delegacia do Serviço Militar; AL
VARO JOCYL filho do casal Raul (Odete) Furtado
Bueno' JAIRO' ORLEY filho do casal Luiz (Alaides)
Furtado, festa na linha; o jovem EDILSON JOSÉ fi- .

lho do casal João Paulo (Izaira) Furtado.
Dia 7 também, é a vez da família Furtado de

festejar, niver. Vai aí a turma: Mario José, filho do
casal, tronco Sr. Paulino Furtado e Sra. Joana K.
Furtado.

Cumprimentos pohtificando em alto' estilo pa
ra os aniversariantes.

Dia 08,. data muito importante para o jovem
industrial, Nivaldo T, Almeida, que estará extrean

iv do idade nova, Chivas Regal e 'Presidente, será ü
Scoth do dia.

Também na mesma data niver do jovem estu
dante Osmar Severino, ,filho do casal Aristidio
(Leonor) Gruber, grande Agropecuarista e nosso as
sinante. Cumprimentos ao Osmar serão muitos,

Dia 09, data importante para a numerosa fa-
mília Furtado, é que a veneranda senhora Jcana
'está festejando mais um feliz aniversário os mais
merecidos e justos cumprimentos estarão na pauta
do dia,

Também na mesma data niver da Srta. Sir lei de
Fátima" filha do casal Sr. Victor (Cacilda) Malako
viski. ele do alto comércio local. Jovem-Guarda lá
estará discotecando e badalando a festinha da ele
gante senhorita,

UM POR SEMANA
PERDOAR, É mais fácil conseguir perdão por

uma traição cometida do que pela coragem de se ha
ver dito a verdade frente à frente, (L. Roamnoeski)

- MENSAGEIRO
Lá vem o carteiro,
de palavra na mão.
Atleta grego, estafeta
imperial de cavalo de ferro.

Entrando' na rua, olhares

Foge ao cachorro,
suporta sol e chuva,
.para que receberas
a saudade selada.

E lá vai sorrindo
a tua felicidade. '

..

Mario 'I'essari

Precisa-se de uma empre
gada com prática, que durma
no emprego. Para UlTI casal
COm, um filho.

Paga-se Cr$ 1.000,00 e

INPS.
Tratar na Rua Pastor

Georg Weger, 569.

seguem,
corações balançam ...
Que decepção se ele não chega ...

EMPREGADA

____________________________�� �m .__. �_

Registro Civi l .."
,.. Editais

NEREIDA C. CôRTE, Oficial do Registre Ci
vil do 1.9 Distrito de Canoínhas, Santa Catarina faz
saber que pretendem casar-se:

HORST BORCHARDT com ELZA HERBST,
brasileiros, solteiros, domiciliados e residentes nesta
cidade' ele comerciário, nascido em Ipoméia, comar
ca de Caçador-S'C. aos 19 de maio de 1955, filho de
Rodolfo Borchardt e de Elvira Descher Borchardt;
ela contadora nascida em Paciência n/ distrito aos
30 de março de 1951, filha de Nilo Herbst e de AU
ce Schwartz Herbst ..

SÉR.GrO DJ.ALMA ZA"VADZKI com T:F.RE
ZINBA DORACI STEIL"8IN. brasileiros, solteiros,
domiciliados e residen tes nesta cidade; ele industr iá
rio, nascido em Cano+nhns <:l.r.;:; 3 de abril 02 1953. fi·
lho de Bcleslau Zawadzki, falecido '? rte Lídia Za
wadzki: el? dn ]�r 1l.8c;r.iCL"1 f'J.Il. Canoinhas aos 13 de
Fr,Ví-'l-nt:'ro (k 19')4, i.nrJll"l·r: "1':", fq1(�l (J9 Alexandre
;'-f:e'leir e d.Co i}, ronica Zim'Tn1nnn Stcilr-in .

ALVA-r:tO 'MARTTNHn BARBOSA D.A. f'TLVA
rrm 2�t\�LETF. Cnr-"-:;:A..LVES DE OLIVEIRA, brasi
JPlros, solteiros. domiciliados e r=sidentes nesta cir1n··

, , , n' ,T" .1 rn' ,) ,(' -: de marceneiro. nasciuo cm j_,21a v isca 0.0 ... oüH_l
r I Mun. aos J 5 de abril de 1959, filho de Martinho
I'�Tbnsa da 2,;1',.-;:1 " de ,T·:n.1.c-,· da Maia da Silva; ela
('" lar nasc+la em Cano+nhc aos 5 de fevereiro de
í963 filha 0<:' <To8.('P'im Gon�"tlves d;� Oliveira Filho,

.�...... r.';...... j . .., o., �
r

� ... ....-.(' de DOlTIlns,,'s 1,( '10 (J. ",vellc�.

.JOSÉ GERiv'TANO SCHAEFER, O:Eici;al do Rr:
(' 'stro Civil da Sede da Comarca dt; Brusque, Santa
('at.arina., faz saber por intermédio da Oficial do Be
I 'stro Civil desta cidade -que pretendem casar:
,

'

ROBE.RTO BAI�SSO com MARIA L1DIA LU�
l'TARD·ELli T brani1eiros solteiros: ele milit8.r. nasci-, .:.l.

",
.

� ( _

('O em Braç.o do Norte-Se. aos O'! de ma�'ço ae 19::;3,
f'lho de Antonio Baesso e de LOrIvalda Plckler Baes

s�; ele residente e domiciliado nesta cidade; ela bal-

-conista, nascida em Santa Catarina aos 12 de janei
ro de 1952, residente e domiciliada em Brusque, filha
de Paulo Lunardelli c de Lydia Lunardelli . E, para
que chegue ao conhecimento de 3.lOs, mandei publicar
o presente Edital.

'

Cancinhas, 1.°/11/1978.
Nereida C. Côrte � Oficial do Registro Civil

JACIRA EMILIA PAUL CORRiA, Oficial do
E.cgistro Civil do Distrito de Pinheiros, Comarca de
Canoinhas, Estado de Santa Catarina, faz saber que
pretendem casar:

JOSÉ ALINOR. BARBOSA e JUHANDIR RI
BEIRO DA SILVA. Ele, natural de Campo dos -�U0-

nos. deste Distrito, nascido cm. 17 d(� j ulho de .1.9:37,
oper ár ic, solteiro, domiciliado em Camvo (�, '[-'01'11;;::;:=,.
(l.�ste Distrito, f'ilho ele Gumercindo Barbosa c Fran
cisca Uma eh GJ6!:i8, Ela natural c'e Campo dos
'í�;F'l1GS deste Distrito, nascida em 02 de maio de
1962 do' lá!', .sclteira, domiciliada em Campo dc.:
P'l�';'I()S. f1Jb8. 00 Pcrf'ir io Ribeiro da. Silva G Cecilia
Corrêa,

PORFIR,TO RIBEIRO DA SILVA e CECILIA
BUENO DA ANHAIA. Ele, natural de Serra do Lu
cindo, deste Estado, npsc�.do cm 30 de janeiro de 1020,
ag:t.'icultnl.·, soltriro. dom.icil.iado em Ca.'npina dos I(,í
b';;iro�, deste D;stl:ito. filho. de Antonio R.ibeiro ·da
Silvé'. e Tereza Bueno, Ela, natural de Campo dos
Bllenos df'st.e Distrito, nascida em 17 de fevereiro de
l!H'\ (18 lar soltcil'a, domiciliada em Campina dos
Ribeiros, filha de Maria Bueno de Anhaia.

Se alguém souber de algum impedimento, opo·
nha·o na forma da lei.

Pinheiros, 30' de outubro de 1978.

Silvete Darci Paul - Escrevente Juramentada

1 x

Notícias de MAJOR VIEIR A
Escreveu: FRANCISCO KRISAN

______•__' • k__

:�-.. :-::------�-------�'-----------------i-,.----�l�

PRIMEIRA EUCARISTIA
No último domingo de ou-.

tubro, nossa paróquia foi �e,de
de grande concentração reh�lo
sa. Neste dia, mais de ,80 crran

cas receberam sua primeira co

munhào . Foi sem dúvida um

dia muito festivo e alegre para.
todos. Queremos destacar aqui
a preparação que os néo comun

gantes receberam das abnega
das catequistas, que são as

Professoras' HELENA MALI -

CHESKI e VALD�NA BOSSI,
auxiliadas pela Sra. Zelia Da
vet que com "muito amor e de

dic�ção deram à catequese du
rante vários meses afim de que
os néo con1ungantes tivessem
urna boa preparação. Até a

presente data ainda não houve
uma preparação tão bem feita
como esta. A pedido de todos
os pais quero externar os sin
ceros agradecimentos ao Padre
Vigário e as catequistas, pedin
do a Deus que os cubra de bên
cãos e também pedindo a bên
ção a todas as crianças que re

ceberam sua primeira eucaris
tia.

SINDICATO FARÁ

ASSEMBLÉIA
O Presidente do Sindicato

dos Trabalhadores Rurais de

Major Vieira,· enviou a este co

lunista um ofício solicitando
para que fosse divulgado atra
vés desta coluna um convite a

todos os associados do sindicato
para uma assembléia geral que
será levado a efeito no próximo
·dia 18 de novembro pv com iní
cio marcado para as 9 horas. É
necessário que todos os associa
dos compareçam, pois será de
grande importância para a

classe rural. Como sócio do re

ferido sindicato tenho observa
do que as reunioes e assem

bléias do mesmo têm tido pouca
freqüência. Nossos colonos são
beneficiados com dentista, mé
dico, medicamentos, por isso
também, é importante que todos
compareçam as reuniões e as

sembléias, quando são convoca

dos.

ESPORTES

Domingo último tivemos a

3.a rodada do campeonato mu

nicipal de futebol de Major
Vieira, que teve os seguintes.

resultados: Rio Novo de Baixo
1 x Major Vieira 8, Agudos O x

Butiá O, Toldo O x Lagoa 4. Pu-
,

lador O x Rio Novo de Cima I,
Aspirantes 1 x Palmital 1; Para
amanhã teremos somente dU83
partidas: Rio Novo de Cima x

Rio Novo de Baixo e Palmital
x Agudos. Até a presente data
a classificação do campeonato

está assim distribuída:l.° Lugar
Rio Novo de Cima com 6 pontos
ganhos, 2.'0 Lugar Major Vieira
e Butiá corri 5 pontos ganhos,
4.0 lugar Agudos' e Lagoa com

4 pontos ganhos, 6.° Lugar Rio
Novo de Baixo com 2 pontos
ganhos (Pontos ganhos na par
tida contra o Palmital) 7.° Lu
gar Aspirantes e Palmital 1

ponto ganho, 9.0 lugar Pulador
e Toldo com O pontos.

INAUGURAçAO
DA CANCHA

_ Amanhã Maj or Vieira será
palco de grandes festividades
esportivas, pois será inaugura
da a CANCHA. POLIVALEN
TE que foi construída anexo a

"E. B Luiz Davet". Teremos
jogos nas seguintes modalida
des: Futebol de salão, Hande
bol e Voleibol. Participarão
equipes

-

de Major Vieira e dos
municípios vizinhos. As 8 horas
haverá celebração de santa mis
sa campal e às 9 horas, início
das competições. Às 12 horas,
almoço com suculento churras
co bebidas e doces em geral.,

As 13' horas, reinício das com

petições, prolongando-se até às
18 horas, quando será procedido
a entrega de troféus .. Não falta
rá boa música e outras atra

ções. Compareça e prestigie!
NOTAS DIVERSAS

* Aproveitando os feriados
neste final de semana, esteve

no Vale do Itaj aí o sr. Claudio
Gadotti e família em visita a

seus familiares' residentes na

quela região.
* Está muito grande a planta-
ção de feij ão no interior de

nosso município. Os colonos es

tão mesmo despertando para o

plantio pela técnica e estão ob
tendo ótimos resultados.
* O. Sr. Albaro Dias de Morais,
também Ira instalar· uma

'

bomba para combustível, afim
de abastecer sua frota de trato
res e caminhões que trabalham
em sua grande ·lavoura locali
zada na Colônia Butiá .

:I< Comunico aos assinantes des
te jornal ern Major Vieira, os

quais estão com' suas assinatu
.ras em atrazo, que os recibos de
cobranças encontram-se com

este colunista para 'a quitação.
* Está muito movimentado as

reuniões que os grupos de jo
vens estão realizando todos . os

sábados, com palestras proferi
das por Teelecistas e cursilhis
tas. Aos jovens de Major Viei-
ra, os nossos parabéns.

.

PENSAMENTO
É muito bom ser importan

te, mas o mais importante é ser
bom!

.

Na nossa região, não só os Tratores Ford 4600 e 6600,
assim como a linha completa de implementos Blue Line,
a colheitadeira e o conjunto de fenação New Holland,

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

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

. II,C;--: ('.) "."ICata ::7r(l!rfl'/'J 2ítkt. ,_..
OC5TR!aulOOA EXCLU$NO EM CURm8A. LESTE DO PARANÁ E NORTE OE SANTA C"TA�

,
MatriZ em Curitiba, BR 116, Km 88· Fone 52-4821Canolnhas, Travessa 7 de Setembro, 248· Fone 22.Q548 • Lapa, Rua Barào do Rio Branco, 1600. "one 22.1263

�T _ .....=p, - ..;.;..__� __
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BASILIO HUMENHUK s (IA. LTDA.
I Revendedor FORD I

1948 30 4NOS 1978
Fazemos sempre a melhor oferta em veículos novos FORD

e usados de qualquer marca.

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:

Corcel II 1978 - branco

Volks 1977 - azul

Jeep 1960 - verde

Corcel Coupê Luxo - LDO - 1976 - marron
.

Camionete Chevrolet C-lO - 1975 - amarela
Rural 76 - 4x4 - amarela
Chevette 1974 - vermelho

Adquira seu veículo corn a mínima entrada.

Veículos inteiramente revisados, de boa procedência, aos
- -

melhores preços da região.
Visite-nos sem compromisso, em nossa loja- à

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

No Departamento de Veículos Usados
de -Miguel Procopiak Comércio de
Veículos Ltda., você encontrará
para pronta entrega:
Marca

Opala 4 portas .. .. .. .. .. .. .. .. . .

Pick Up C-lO
.

Kombi
.

Chevette .

Pick Up Willys ., .. .. .. .. ..

Brasília.. .. . .....

I

MIGUEL PROCOPI AK (OM. DE veí�UlOS lTOA.
Concessionário General Motors do 'Brasil S. A.

Rua Major Vieira, 289 - CANOINHAS - Santa Catarina

I

;:: Quero voar
DOCUMENTO EXTRAVIADO
ANA ROSA DO VALE RIBEIRO

declara para os devidos fins que
extraviou sua Carteira de Identi
dade.

A mesma fica sem efeito por
haver requerido 2.a via.

,.., -ado Licyr Ferreira Filho
8.nA - E.R. "Sagrado Coração
de Jesus"
Eu quero voar

Quero me libertar
Voar como um pássaro
Por -sobre o mundo.

Eu quero voar

Sair para buscar
A liberdade em toda parte
Pelo mundo inteiro.

Eu quero voar

até a rosa dos ventos
até o horizonte
até não poder mais
Eu quero voar

procurar outro lugar
outra terra
outro caminho.
Eu quero voar

quero criar
meu próprio ninho
quero viver m�nha própria vida.
Eu quero voar

até encontrar a paz
até encontrar o amor

Até encontrar a razão de viver.

Eu quero voar!!!
�--------------------

�,�----------------

DOCUMENTO EXTRAVIADO
ANTONIO DO VALE RIBEIRO

declara para os devidos fins que
extraviou sua Carteira de Identi
dade.

A mesma fica sem efeito por
haver requerido 2.a via.

Casa - Aluga-se
ALUGA-SE CASA CO:NI

TRÊS PEÇAS, SITA A RUA
CEL. ALBUQUERQUE.

TRATAR C/ OSVALDO I

PELO FONE 22-0116.

I

Ano I.. 1974 ..
' .... ,.

1973 I1977

1976
1975

1977

1 x

..
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COZINHAS COMPONíVEIS

TODESCHINI
sot isticadas

< ''''!- "..."."....,.""""'�=....."'-..."""""""'�m'_··.........__lOII_��l_-"';'mc��,

UNGER & elA. LTDA. I
INDÚSTRIA COMÉRCIO -

Venha conhecer as vantagens e as condições de pagamento em

KOHLBECK &- elA. LTOA.
Rua Vidal Ramos, 1146 - Fone: 22�0536 - Canoinhas-SC

-

130nitas - avancadas
J

úteis

1 x

-

EXPORTAÇAO
rrELEFONES: Escritório 23-1770 - Loja 23-2014

Distribuidores E-xclusivos da Linha

Completa dos Motores «WEG»

Esquadrias de ferro e uma variadíssima secção

de vidros, com equipe de profissionais compe

tentes para sua colocação.

nua Des, Costa Carvalho, 41 c 44 - UNIÃO DA VITÓIUA - PR.

........... j.

REPRESENTANTE EM CANOINHAS:

W�ldemar Knüppel

e@@®®@®@®®®®®®®@®�s@�®@®®@®@®@®®@®®@@®��®®�@®.�®�
® �
@ 8

m Atenção! I
� ®
@ ®
® Aguarde para breve, no PLANALTO HOTEL, o novo Salão. @
@ ®
® @

�; F�ávio's Cabeleireiro Masculino �
� ®
® \'f)

� Barbeiros, manicure, pedicure; tratamento do couro cabelu00 �
® �
® - caspa; massagens com toalhas quentes.

.

®
@ �

� Praça Osvaldo de Oliveira - Canoinhas =
f;:o� , @
® i;�il !'l:!l � !) !l !'l!'! !I il !l i � ii i'l v !l !J :v � :!l il.�H) il :i !J .� :!l � :il�!J !I:;j'@�® �1 !l'� ll'� §I '1l®il

I BRI QUEDOS
I Compre-os agora e pague-os

suavemente até o Natal

CASA ERLITA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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NOTAS ESPARSAS
Iniciou na quarta-feira às

17 :00 horas, . no Saguão da
Agência Chevrolet, a Semana
da Cultura, com abertura de
Exposição de Fotografias de

.

"Canoinhas de Ontem", numa

coordenação do Conselho Muni
cipal de Cultura.

xx�

É amanhã a Grandiosa Fes
ta na Comunidade Evangélica'
Luterana. Hoje tem início com

. a tradicional canja às 18:30 ho
ras; amanhã, Culto Festivo às
09 :00 . horas e para o almoço
churrasco de carneiro, gado,
leitões, frango no espeto' e gali
nhas assadas.

xxx

Nesta segunda-feira,' se

guiu viagem para os Estados
Unidos, New York mais preci
samente, a Sra. Ana Liete Zíe
mann. Vai ao encontro do es

poso, que lá se encontra, Dr.

Dwíght Briggs, onde fixarão re

sidência.
xxx

A propósito do dia de fina
dos, estão em nossa cidade re

vendo amdgos e familiares, a

Sra. Leonor Groskopf acompa
nhada de seu filho e nora

Afonso e Hilda respectivamen
te.

xxx

Também em Canoinhas,

vindo de Camboriú, o Sr. Pau
lo Fischer, revendo amigos ao

ensej o do feriado de finados.
xxx

Inaugurada na quarta-f'ei
ra e já 'em pleno funcionamen
to, a linha de eletrificação Ru
ral entre as localidades do Pa
rado e Pangratz. Na oportuni
dade foi oferecida uma suclen
ta churrascada às autoridades, e
convidados. especiais.

xxx

Amanhã às 19:00 horas na

Escola Básica Almirante Bar
roso a promoção do Sarau Dan
çante ao Som de Jakson Disco
theque ,

xxx

Reclamação geral dos mo

toristas que transitam o asfalto
para o Bairro da COHAB. Pe
destres andando no meio da
rua, por falta do passeio apro
priado a eles. Apelamos aos

moradores desta. via pública
para tomarem providências a

respeito.
xxx

O Industrial E. C. sagrou
se campeão do Campeonato da
cidade domingo último ao ven

cer o IMAZA por um gol à ze

ro. Para 80% dos torcedores,
foi uma autêntica pelada, o

que serra a melhor partida do
certame.
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Orna cidade
. de pessoas e

,

e um
3

grllpo �
ainda

•

mais

São. suas escolas.
Ê o. seu governo municipal.
São. suas igrejas.
São. suas indústrias e seus empregos.
São. seus negócios a varejo.

To.dos precisam trabalhar em conjunto,
Todos necessitam de apoio. popular,
Ou não. haverá cidade.

Dê ao comerciante da praça a oportunidade das suas trcnscçôes co
merciais. Você, é lóqlco, não vó despender seu dinheiro, dura e ho-

I
nestamente ganho, com um comerciante que não tenha o artigo de seu

interesse, ou cujos preços não sejam competitivos. Mas, em ig\uoldade
de condições, dê·lhe a preferência. Lembre-se que o comerciante do
locolidode contribui pesadamente para os impostos que melhoram as

condições ·de sua cidade. Ele, muitas vezes, arca com o ônus da lide

rança, dedicando o seu tempo e o seu talento à comunidade. Ele é o

primeiro a ser procurado para dar as as suas contribuições para obras
loccis de caridade. Ele está empenhado em criar mais empregos, re-

duzindo o problema c�uciante do desemprego. Sem Comércio nõo
.

haveria cidade.

2 x
COLABORAÇÃO ACIC-SPC

/

Encerrou-se quarta-feira,
em Brasília, o V Congresso Bra
sileiro de Telecomunicações)
que durante toda a semana reu-'

niu representantes das diversas

empresas ligadas ao setor. Rea
lizado anualmente o CBTEL

,

constitui-se num importante
foro para discussão da situação
das telecomunicações no país"
seus avanços e problemas. Nes

te congresso, .

a Telesc esteve

representada por seu presiden
te, Douglas de Macedo de Mes

quita, seus demais diretores, e

conseguiu marcar de maneira
decidida sua contribuição.

Em seus contatos com re

presentantes das 197 cidades do

Estado, Douglas Mesquita rece

beu invariavelmente pedidos
de atendimento a distritos, ten-

. do sido levantados cerca de 150
deles em que a prioridade pare
ce ser maior e a necessidade de
atendimento mais imediata.
Em documento apresentado à
Telebrás e ao Ministério das

Comunicações, resumindo o

programa desenvolvido, essa

necessidade ficou patente, e a

propo�ção agora apresentada
reafirma os argumentos conti ..

dos no documento.

Douglas de Macedo de

Mesquita apresentou e deferi
deu recomendação visando a '

irnplantação da telefonia ru�al
em Santa Catarina e no Brasil
A proposição foi aprovada por

unanimidade pelos congressí;
tas, e atende às solicitações re,

cebidas durante o programa de
viagens e conferências recents,
mente desenvolvido pelo presi.
dente da Telesc.

II Bevendédores VW
reuniram-se em Canoinbas

Reunião de Revendedores Volkswagen, em Canoinhas, rea

lizada no último dia 28, nas dependências do Club Canoinhense,
com alm.oco de confraternização oferecido por Mallon & Cia .

.....
j J

Participaram:
Sr. Arno Heínerrnann - representante da Volkswagen do Brasil

Sr. Romeu Wengerkiewcz - representante de Porto União/União
da Vitória, Pr ..
Sr. RomeuA. Zanlorenzi - representante de Irati, Pr.
Sr. Ginaldo A. Santos - representante de' São José dos Pinhais, Pr.
Sr. Julio Ribeiro - representante de Curitiba (Copava)
Sr. João Bessa - representante de Ponta Grossa, Pr.
Sr. Uwe Schlicht - representante de Curitiba (Servopa)
Sr. José Ribeiro - representante de Paranaguá, Pr.
Sr. Nilson A. Summan - representante de Curitiba (Revepar)
Sr. 'Wilson Filho - representante de Telemaco Borba, Pr.
Sr. Paulo Rogowski (anfitrião) de Canoinhas, SC.
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Vote ARENA

SENADOR

Aroldo
AROLDO CARVALHO nascido em Canoinhas,

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 Heriberto 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 Convencão 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:

MA..R 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.

HEFLORESTAMENTO: 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.

Carvalho'
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
"ClES", em Punta deI 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 Louiville, (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); .

1969 - Membro da Delegação Brasileira à Reunião
da Associação Hispano-Americana de Muni
cípios (New Orleans - USA);

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

'

A Convencão arenista de 04-06-78 escolheu-o
candidato ao Senado nas eleicões diretas de Novem
bro, ao lado de MARCOS WANDRESEN candidato
à suplência, seu companheiro de jornada.'
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QUADROS
EXCLUSIVIDADE:

ESTAMPAS IMPORTADAS

LOJA REFLEXO

LDUR
(Anexo ft Ótica Confiança)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




