
A mensagem do
«Velho Guerreiro».

.1 -

Com 8 renúncia efetiva e do conhecimento do Diretório

Regional, o Diretório de Canoinhas nilo te� existêocia legal,
nem o sr. João Seleme 'tem condições legaIs de reorgan;zar

O órgão partidário.
Cabe ao Diretório Regipnal designar um8- comissão de

cinco membros 'quP receberá 8 incumbência de .e�caminhar,
sob a égide da Justiça l!.leitoral, uma �ova ele Iça0, cem a

participação de todos os filiados ao Partido. Essas as regras

do jogo.
Para réc�nquistarmos, palmo a palmo, o te�reno perdi

do' para reconquistarmos o respeito. do povo e crIarmos con

di�ões ,de vitória, mais do que nunca d�vem_os.ofet�cer à

mocidade ,exemplo de renúncia e de verdadeiro espirlto publico.

Se tudo qu��o para minha ter�a, e �a�a �s meus con

terrâneos ,nada quero para mim. Nao reiVIndICO nenhuma

posição rio Diretório. Nem desejo indicar membros:._Nem tenho

nomes para' a presidência.
Eniret8�to não abrirei mão, jamais, do di�eito d� lutar

pela abertura do Diretório ao ingress� de gente Jovem, Isenta"
.

.

.

t t' " capaz oe reservar todas ali

desapaIxonada em lutas ID e!l_ IDa .. , .

'. b t 00 os dignos adversáriOS sem
sua9 energias para os em a es co

..

'
.

'

d·' .

á I b te I'oglorio e fratlClda en.tr,e companheIros.
ISSlp - as no com a

Então não somo. uma nação de jovens?
Não foi uma Diretoria de jovens que salvou o Hospi

tal Sânta Cruz?

Não foram os jovens empresários ,q.ue.,; derá!D
nova

d·
- '

. d' t I'a e ao nosso comércIo.
Imensao a_ nossa 10 U8 r

Não foram OI jovens que conseguiram os' no�sos
CUrsos lIuperiores? . .?

A pujança dos nossos bancos não foi obra de Jovens,'
_

'ARENA de Canoinhas somente será

.

A reconstrução da
tidários forem entregues à juventude

Viável se os comandos �ar . entados apenas iospirarem
e os mais velhos os mais experlm ,

. .

, , ,
e estimularem a ação dos moços.

Brasilia, dezembro de 1975
'

AROLDO CARVALHO

I?e. mim, considero superado o episódio da Prefeitura,
com a ultIma pá, de cal lançada pelo nosso Governador ao

subscrever o I?ecreto de Iqtervenção. Não desejaria rememorar

fatos e neme citar no�es, para não atingir os que tombaram
vitimas dos S�U8 própríos atos e que talvez, estejam sofrend�
dur�s provaçoes. Somente a cMenllag�m_ do «velho guerretro>,
obriga-me, a. alguns reparos, à guiza de esclarecimentos à
opinião publlca. '

-
'

I
.

'O Sr. Al�red�· Garcindo, que conhecia melhor que
ninguém a própria Situação, sentiu necessidade de cobrir-se
fazendo Presldent.e �o Diretório um amigo cim, petos e sócio:
Atingiu o seu objetivo com a eleição do' sr, João Seleme, co
propriet�rio do jornal «A Gazeta»,

.
.E o velho guerreiro, n.a .sua curta gestão, tudo fez para

eVIdenCIar o seu apoio tncondíctonsl ao Prefeito. Quando hou
ve 8 reunião de agosto, com a presença dos dois ex', deputados"
especialmente, convocados, afl<?rlilram todos os problemas da
Prefeitura, num debate amplo, leal, sincero, para uma tomada
de posição pela AREN A, em face de episódios tão graves, de
dominio público. O papel do Presidente deveria ser O do
MAGISTRADO, 'equidistante das correntes, zeloso do interesse

partidário, disposto a ��urar a verdade para adotar providências.
EntretsDtO o que se VIU, depois de formulado o libelo ante o

Prefeito, foi uma tomada de posição, pelo Presidente, de total

parcialidade e Iatransígeute defesa do sr. Alfredo Garcindo e

até - pasmem os leitores - a proposição de um voto de
louvor e solidariedade à atuação do Prefeito ...

O fatos denunciados perante o Diretório mereceram
do Presidente João Seleme a classificação de «ACUSAÇOES
FANTASTICAS•.•• "'"

t necessârío dizer algo mais?

Decretada a Intervenção, comprovadas as acusações, o

.8r. João Seleme teria condições de presidir a reccmposíção
da ARENA·!

Essa preocupação dominava 08 espírítoa dos arenistas

mais convictos e' sinceros. Tiveram inicio a9 gestões 'para O

encontro de uma solução para o ímpaese politico. O nobre

companheiro Elol Bona foi a FloriaDópolis para entender-se

comigo. Retornou com 8 convicção de que desejávamos, ar
dentemente, a reorganização da ARENA, afim de prepará-la
para as eleições de 1976. Trouxe a informação, ímedíatamente

transmitida ao sr, João Seleme, de que vir1amos a .Canotnhas

para uma conversa com o Presidente; Aqu] chegando não

encontrei cO velho guerreiro que não foge do campo de luta>.

Ele viajara para Palatina ...
_

A maioria esmagadora e absoluta do Diretório arenista

_ 14 dos seUl 20 membro!l efetivos e seis dos B'ete suplentes,
,num gesto de nobreza e di!sprendiml!!nto que o sr: João Sele-

, me não quiz entender - deliberou. renunciar aos s,eus cargos,

para poupar o Presidente da situação constrangedora de único

renunciante a fim de proporcionar a dissolução do órgãõ e a

sua posteri�r reorganização, com a abertura do partido às

novas gerações, dé!scompro!petida de lutas anteriores, sedenta

de participar, de inovar, de colaborar.

"".';;.

MÉDICOS:
Dr. José Roberto Carvalho

'Díenner, filho do dr; Aristidl!!s.
Dienner e sra. Dirce Bernadete
Carvalho Dtsnner, pela Univer
sidade Federal de Santa Cata

rina, dia 12 do enrrente em

Florian6poli s,
, Dr. Edgard Vicente de Souza,
filho de João Vicente de Souza

e, sra., pela Faculdade de Me

dicina Universidade de Passo

Fundo, também dia 12 naquela
cidade gaúcha.
ENGENHEIRO:
Dr. Saliba Nader Netto, filho

de Tufi Nader e sra. Carmem
D, Nader, pela Faculdade de

�ngenh8ria de Joinville, dia 19
do corrente em Joinville.

ADVOGADOS:
Dr. Luiz Níedsíelskí, pela Fa

culdade de Ciências Jurídicas e

Sociais do Vale do Itejaí, solení
. dade realizada ontem em Itajaí.

José de Souza, filho de Do':
nato de Souza e sra., Marta, K.
de Souza, Admínístraçâo de Em

presas, pela Universidade Fe

deral de Santa Catarina, dia 13
em Florianópolls.

'

João de Souza, filho de Do

náto de Souza e sra. Marta K.
de Souza, Assistebte de Admi

nistração, ,pela Escola Técnica

do Comércio de Santa Catarina,
dia 19 próximo, em Florianópolis.

Pela Fundação ,Faculdade Es
tadual de Filosofia, Ciências e

Letra3 de União da Vitória, dia
29 de novembro:

LETRAS - Português/I�glês:
Ana Odete Oliskovicz, Anne

marie Leber Sachweh, Anoir

Silva dos Santos, Janete Bauer

Gatz, Maria Inês Horski, Maria '

de, Lourdes Br�hmer.
GEOGRAFIA:
Herdlio Müller Júnior, Js.ci

Camargo Barbosa, Tereza Cezira

Bodas de Ooro
I

de Irmã' Josefina
Em 8 de dezembro de 1925,

Irmã Josefina Stulzer recebia
hábito religioso, mostrando
assim seu desejo de consagrar
sua vida a Deus.

Hoje, comemora suas bodas
'de ouro a serviço de ,uma
causa que abraçou a tempos
idos. Para tal fe�tividade,
seguiram para Getúlio Vargas
sua cunhada D. Geni Stulzer
e suas irmãs Ema Tack e

Casamira Barcelos.

À veneranda religiosa os

nossos' cumprimentos.

ATENÇAO
Comunica-nos a Adminis

tração da CELESC, a inter

rupção de energia elétrica

hoje e amanhã, das 6 às 18
hora's, nas seguintes localida
des: Jardim Esperança, Bairro
do Frigorífico, 'Timbozinho,
Serra Grande, São Pascoal,
Irineópolilil, Felipe Schmidt,
Fartura, Serrito e Caraguatá.
A interrupção deve-se a08

trabalb,os de manutenção na'

rede primária de distribuição.

q�e
Lunelli, Zeferina Cruz
Santos Schmídt.,
HISTORIA:
Anete Jantsch Toppel

Marilete Inez Lader.

tIRDIIHAs-se, 06-12-75
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'AMO XXIX

T�CNICOS AGRtCOLAS:
Cláudio José Ribeiro da Silva,

filho de Rubens (Hildegard) . R.
da S.ilva; e Marcelo, filho de
Adib (Kaf9) -8ekr.

Novas Normalistas do Colégio
«SagradO Coração de Jesus»:
Ana Arendartchuck, Ana·Mària

Andrade, Beatriz Ribeiro da Silva,
Carmen Silva Ferraresí,' Celia Ribei
ro de Farias, Cirlene Maria Domíní
ak Knop, Dorilde Magri, Dorotéa
Dobrochinski, Dulcélía Macb(ido,
Eliane Pacheco. Eríca Leithold, Es
meralda de Fátima Correa, Elza
Barankievicz, Eunice Trieweiler,
Everild� dos Santos" Helena Mali
cheskí, Jaci Alves Elias,' Leoni
Sudoski, Lília Maria Porto, Lucia'
Bíttencourt Karvat, Maria Celeste
Novack, Maria, Helena Tísehler, Ma
ria Irene Bossí, Maria Madalena
Schlessl, Maria Ondíoa Moreschió
Marlene Santos de 'Lima, Marion
Ftllíes, Mariline Glaba, Maris SteUa
Uba, Marlene Pecharka, Mirtes Kõh
ler, Nilda Maria' Scheuer, Roseli
Maria Meiners, Silvia Maria Miranda,
Silvina Drosdeck, Silvana Alves
Massaneiro, Sueli Teresinha LiDZ
meier,'Tereza dos Santos; Tereza
Matioski, Terezinha Elisete Cordei
ro, Walquiria Teodorovicz.

Pelo Colégio Comercial de

Canoinhas, ontem, com a se

guinte turma: '

Adilson José Freiberger, Alcides
Dumke, Amilton José de Britto,
Antonia Dirschnabel, Antonio Ro
berto Dreveck, Antonio Souza Costa,
Dirce Herbst Fuck, Elizc.bete· 'Lei
thold, Elza Herbst, Elsio Antonio
Crestani, Emília Marli Rossetto,

se
dos Francisco A. Kraehínski, Francisco

Ederson Rodrigues, Gilberto Krauss,'
Helena Dirschnabel, Henrique Su
chara, Irene Gomes do Vale Endler,
João Francisco da Rosa, José Lean
dro Gonçalves, José Orley Adur,
José Renato Dias, Leonardo Gilberto
Endler, Lourival Teodorovicz, Luiz
Alfredo Werka, Maria Bobko, Maria
das Graças Silveira, Maria Diyair
Soares, Maria do Carmo Safanellí,
Maria Tereza Tomporowskí, Maria
Zenildá. Fuek, Marilda A. Scheuer,
Marion Fillies, Maudcio José Eskud
lark, Mauro Antonio Krauss, Nor
berto Fischer, Odílse Maria Costa
.Paohece, Osvaldo C. R. de Oliveira,
Paulo Czoupinski, PedroIvo Nunes,
Pedro Ivo OIeskovicz, Raul Antonio
Slsbadak, Regina Holler, Roseli das
G. Müller Rohrbacher, Rubens Ge
raldo Reinert, Rubenson Egon Jars
ehel, Silvio Meister, Sueli Matico
Togami, Valdir Krailing, Vilmar de
Oliveira Godoy, Volney Luz, Wilson
Vieira dos Santos.

e

Terceranistas do Curso Cien
tíftco do Colégio Es-tadual Santa
Cruz, dia 11 próximo, com .a

seguinte turma:

Adelmo José Fuok, Adilson Luis
Finta, Anselmo Antoniô Fedalto,
Athos Aramís Scholze, Bernardino
Cesar Fedalto, Charbel El-Koube,
Dante Luis 8chmidt, Edson Marcos
Kawa, Edson Silvino Cubas,' Eduar
do Bittencourt, Euírlda Catarina
Stein, Gilberto Ma.chado, Hamilton
Justino Vieira, Jaime Massaneiro,
Joecí 8hitley Müller, José Luis'dos
Santos, ,João Batista Guzínskí,
Kathleen Elizabeth. Gasseníerth,
Lucas Hach de Souza, Luis Alberto
P. Miranda Lima, Luis M�rcos Bora,
Maristella Bollmann, Maria Lucia
Kwícíen, Marcos Kõhler, Milton José

. 'I'essarí, Paulo de Souza, Soelí Boge,'
Sérgio Luis Molter, Vitor E. Soares
Machado, Wanderley dos Rantos
Lima.

.

'A todos, os nossos melhores

cumprimen�o� e aos fa�iliarel!.

GRANDE CONQUISTA. SERA CRIADA MAIS UMA
VARA NA COMARCA DE CANDlNHAS

O Pre�idente do _Tribunal de Ju.stiça do Estado" De
sembargador Eugênio Trompowski Touloi F;o anunciou ao

JornaI de Santa Catarina, edição de 4. a feira última, o rece

bimento do· relatório da Comissão encarregada do Projeto do

Código de Divisão e Organização Judiciária de Santa Catarina,
a vigorar a partir de primeiro de janeiro próximo. No aludido
trabalho consta a criação de mais uma Vara em nossa Co
marca, afim de melhor atender o volumos6 serviço no forum
local.

Coroados de êxito, assim, os esforços desenvolvidos

pelo MM. Juiz, Dr. José Geraldo Batista e Promotor Público,
dr. Enéas I Athanázio, que num exaustivo. relatório, justo e

realista, 'pleitearam a mediQa, coadjuvados, pela Associação
Comercial e Industrial e outros clubes de serviço, especial-

. mente o Lions Clube. A Comissão do Projeto foi integrada
pelos Desembargadores Marcilio Medeiros, João de Borba,
,Rubem M. da Costa, Euclydes de Cerqueira Cintra, Aristeu -

Schiefler e Ivo SeU.· .

.

De parabéns a comarca pela grande conquista, não
havendo nenhum problema para a sua instalação no próximo
ano, desde que o novo forum já foi construido prevendo
abrlgar duas varas.

m�rlO� �mrra imri��o ao Y�sti�ular unifi�a�0/16 �om m� ins�ritos.
Abertas as matrículas na F U N P L O C

Secretariado e Assistente
para os cursos 'écnico em

em Administração
.' As matrículas para os cursos de 2.° grau, Da FUNDAÇÃO DAS

ESCOLA!!! 'DO PLANALTO NORTE CATARINENSE - F fI N P L O O - estão
abertas. Os cursos que a FUNPLOC oferece 'Para o ano de 76 são:

Técnico em Secretariado e Assistente em AdministraçãG.
'

Para o ano de 1976, no segundo semestre, oferecerá matrícula,
para os cursos de: Técnico � em Floresta, Agrimensura e Auxiliar em

Bnferm8gem, Mas, para você que inicia o curso de 2.° Grau este ano,
terá um núcleo comum e após. ,cursado os dois semestres pQderá optar
por um dos curaos que a FundaQão oferece.

As matrículas estão abertas até o dia 20 de dezembro de 1975.
Abriremos de acordo com as vagas restantes em 02 de janeiro de 1976.
Os cursos serão tanto no período da tarde quanto no período, noturno.
Não perca esta importante oportunidade. A. oportunidade é uma só. Vá
hoje mesmo na FUNPLOC. Mas, antes :passe pelo B�SC-Banco do Estado
de Santa Catarina, deposite a importância de Cr$ 150,00 (cento e cinquenta
cruzeiros) e com um. documento' de

.

identidade faça a sua matricula. Seja
um técnico. Coopere com o Governo no processo de, desenvolvimentó.
Participe de sua comunidade. Seja um prOfissIonal. A DIREÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO 00 NORTE

Dsta'ação modernissima•.

Procure o elcritório de Derby Carlos
Ulh aann, na Praça Lauro Müller, 251.

€ANOINHAS - S.nta Catarina

-:- Santa Catarina

No Departamento de· Veículos Usados
de Miguel Procopiak Comércio de
Veículos Ltda., você encontrará

lIa�ar!!onta eDtrega�
Opala co I luxo �972,Opala coup 19,3
2 Chevettes 19C4

Opala 4 portas 1973
Opala iuxo CO� 'l 1974
Ford F.350

"

1973

(iUEl PROCOPIAK COM. DE VEíCULOS lTDA.
Cont:essionárto General Motors do Brasil S. I.

Rua Major Vieira" 289
Canoinhas

Exercício de apresentação da Reserva
Pessoal da Reserva convocado "para o Bxerofcio de Apresentação

da I;leserva de 1975.

(trinta) aD(�s; .

2 - Demais postos, enquanto es
tiveram na D1sponib1l1dade;

,

3 - Oficiais Médico, Farmacêuti
cos, 'Dentistas e Veterinários,
até a idade máxima de trinta
e oíto anos.

Os transferi o t:) Aspirantes I Oficiai RI!
1 - Das Armas, AMB e Serviço

'.
nos anos de 1971, 72, 78,

�--t.___ de Intendência, forma:dos nas

b) Oficiais R/2 • Das Armas, ONU o últimas turmas do
CPOR e

.

e Se,viço de Intendência :2 _ Médico, Farmac
'

s, Den-
1 - Subalternos, até a idade de Ustas e Veterinários, a

idade máxima de 8� (trin
e oito) anos, '

d) Oficiais e Aspi�antes a Ofit:ial
em .Destino - Especia'"

/'

1 - Oficiais R/I transferidos para
a reserva nos anos de 1971,
72, 73, 74 e 75;

:2 - Oficiais e Aspirantes a oficial,
R/2, licenciados nos anos de
1971, 72. 73, 74 e 75;

3 - Médicos. Farmacêuticos" Den
tistas e Veterinârios, conside
rados em «Situação Elpeciab
até 38 anos de idade.

Pertodo de Apresentaçio
9 ã 16 dez 75.

B H I N QUE O 0'8

ENFEITES ,ElA

P_.yp(H E 1 B [ N H O

Cria Erlita
li

Registro Civil- Bdital
Maria G6.. Glinsk], Oficial do

Hegietro Civil do Distrito de
Paula Pereira,' município e. Co
marca de noinhee, Estado de
Saota Catar a. ete., faz laber
que pretende calar: IVO GON•.
ÇALVES L RENÇO e LUGIA
RODRIGUE ,DE 'PAULA. Ele,
natural de. e Eetado, naecido
Deite Diltri ,I DO dia 24 de março
de 1957, Ia 'adoro solteieo, domi- \

ciliado e re �deDte Deite Dietrito.:
filho 'de D valieo Lourenço e de
Marie Go çalvel. Ela, uatueal
deite E.ta o, nascide em Paula' ,

Pereira o
I
dia 23 de abril de

1959. do atice, lolteira, domici
liada e r ',ideote oelie Distrito.
filha de ntonio C. de Pauis e

de Aoto ,a Ga.tilho Hodrigue•.
Aprese ar Im OI documeotol

exigidoI elo C6:1igo Civil art.
180. Se si uêm tiver cÔnhecimeo.·
to de exi. 'I' algum impedimeoto
legal, acue 'o para finl de direito.
Paula Pereira, 14/oovem�ro/751
MARIA GÓSS 'GLINSKI

.

Oficial do Registro Civil'

Amaioremais,completa linha de'máquinas e implementes agrícolas do Brasil.

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

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

Aproveite o crédito que.toda a rede bancária
está oferecendo.

Compre as máquinas de que você precisa para
,
amecanização integral de sua lavoura.

Os revendedores Massey Ferguson estão
à sua disposição, com a assistência técnica de
mecânicos treinados nafábrica e completo estoque
de peças genuínas para reposição. .

*' Massey-Ferguson do Brasil S.A. ::�;

E
Co

':;:

- 06.12.í975'

�ua; Caetano Costa; 1122 ........ Fone 178 - Caixa Postal, 26.3" . "

I ,I, �

-- ano de 1975 -
e) Pracas '.' .

1 - Reservistas de 1.& e 2.& Cate"
goría, das classes de 1951, 52,
53, 54 e 58;

2 - Reservistas das classes ante
riores

.

a ·1951, Iícenoíados nos

anos de 1971, 72, 73, 74 e 75;
8 - Reservistas em «Destino Es

pecíal», licenciados com 8S 5
(einco) últimas classes:

" - Díspensados da Incorporaçãc,
da c18S8e 1955;

fi - Dispensados da Incorporação,
,em Situação Especial, do
período correspondep.te a

.

onibilidade..

-

e

REVENDEDOR MASSEY-FERGUSON

Indústria· «SCH�DEC,K» Ltda.CODlércio

e de

escritório você encon-

tra na loja da

O,.ro VerdeImpressora

conoinõas - SC

Documento extraviado
ANTONIO CRUZ DOS SAN-

'TOS, declara para oa devidos
'

�ins que extraviou sua Carteira
de. Motorist6, ficando a tnesma

sem efeito por haver requerido
a 2.a via.

I

Edital de Citacão
•

razo de
dias

,com o'

'trint
c

o Doutor Jo.é Geraldo
Batida Juiz e Direito da
Comarca de Ca oinhae, Edado
de Santa Cata ina, ,na forma
da Lei.
FAZ SABE - aos que o

preseote Edital e Cítaçâo virem,
ou' conhecimen o tiverem que,
por este Juizo @ Cartório, se

processem os t rmos de' Inven
tário dos bens deixados P9,l'
falecimento d. Maria Kus's
Sobrinha, 'no

I

ai figura como

inventertante, l,José' Lisboa
dos Santos, 'icando citada a

herdeira

Mari�Roseli
Veiga.

profissão, estad civil e domici
lio ignoredos, re ídents em lugar
incerto e não sabido, com o

prazo de 30

(tr�' ta) dias,
a con

tar da primeira ublícação para,
dentro de· 5 (c'iDco) dias, dizer

. sobre as

declar1cões
de

he.rdei--

rOI, bens e vaI es atribuídos a

seguir até decís o final, o refe
rido Inventário ' ob IS

, penas de
revelia.' Para o devidos fios,
sendo o MM �UiZ de Direito,
expedir o

pre$nte
edital .que,

Da forma 'da L i, será &fixado
no lugar de cost me e publicado
uma vez no Di rio Oficial do
Estado e duas ezes, no Jornal'
local Correio do Norte. O QUE
CUMPRA. Dad e passado nes

ta cidade de Ca oínhes, Estado
de Saota Catari a, a08 triota e

um dias do m s de julho de
mil, novecentos setenta e cloco.
Eu, ZAIDEN E. ELEME, Esert
\!io,�o aubserev 1

José Gera do Batista
Juiz d� Direito
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Canoinhas de ontem
Donativo em homenagem ,

O casal Leo Freund, residente nesta cídade ele f
'

i
'

. f' ro I Itib ê'
"', ,unc o-

Dérlo da Irmo _ar os 1 er dll Cunha,& Cia., casal bastante
estimadot: su: educ1ação .e cavslherismo, houveram por bem,
em agr9 ecrmen o pe o muíto .que fizeram 08 ilustres médico

sr8. drs, Osvaldo de Oliveira e Clemente, Procopiac para qu u8
_ ,

• esa

sogra e mae recuperasse. a saude, ofereceu uma rica e arth!tica

colcha de cro�het 80 Hos_Pltal para ser rifada 80 preço de 500 cru

zeiros., Tal
. ml�o tem sido .muito admirado e todos os bilhetes

da citada rifa Já estão vendidos.

Juizo de Direito da Comarca de Canóinhas
18 de junho de-1947. Of. n. 334

'

limo. Sr. Diretor do _Correio do Nortes Canoinhali
Recebemos a seguinte eomunícação:

,Tenho o prazer de comunicar a V.S. que anumi nesta

data o exercícío das funções do cargo de Juiz de Direito desta

Comarca.
Aproveito o �nsêjo par� épresentar a V. S. os meus pro

testos de elevada estima e distinta consideração.
BELISARIO RAMOS DA COSTA' - Juiz de Direito.

Aniversários
A gracil menina Miriam Adelaide, querida filhinha do

distinto casal João Batista Rudolf, festejará seu natal no dia 3

do próximo mês.
Dia 22, foi de festas para a exma. sra. d. Davina Silveira

digna esposa do sr, Davino Damaso da Silveira.
'

O jovem Terezto de Carvalho festejou seu.natalícío no dia

22, sendo bastante felicitado.
'

O menino EJiseu, querido filho do casal Francisco Langer,
ofereceu aos amiguinhos, linda festa em comemoração ao seu

aniversário, dia 22.
Ade.líne Tebalipa, � prendada filha do sr, Jovino Tabalipa,'

candidato 8 prefeito Municipal, festejou segunda feira, o dia de

seu nascimentc.

� �enina Maria EloDa, filha do nobre casal Willi Balock,
foi muito felicitada por ocasião do seu natalicio ocorrido dia 23.

Dia '24, festejou seu natal, entre a àlegria de sua e:ll.ma.

famma ' e pessoas amigas, a exms. sra. d, Maria Muller, digna
esposa do sr. Ricardo Muller, yroprietário ;._nesta cidade.

'

D. Fi'ida, virtuosa esposaJ do sr. VBcJiUo Humenhuk, estl

Inadissima nas rodas sociais, festejou o seu n8scimt"nto no dia

24, sendo muito blicitadli. Correio do 'arte 26-6:..1947 � n. 5

Câmara

de C
Municipal
noinbas

Decreto Legislati o n.O 21, de 18-11-75

Outo�ga título de cidad ó honorário de Canoinhas.
,

O cidadão Reinaldo restani, Presidente da Câmr.rà
-

Municipal de Canoinhas, Estlld de Senta Catarinl'l, fu' S8ber que

a Câmara Municipal decretou,' eU promulgo o seguinte,

DECRETO 'LEGISLATIVO:

Art. }.O) _ Fica conce ido o titulo de «Cidadão Honorário,

de Canoichas», ao Coronel Wa ter, Perachi Barcelos, DO. Diretor

do Banco do Brasil SIA, pel s relevantes serviços prestados a

comunidade canoinhense.

Art. 2.0) - Em sessão solene, a ser realizad� oportUna-

mente, será feita a entrega d referido titulo hOfloriflco.
,

Art. 3.0) _ Este deér o legislativo:e�trará em viga! na

data de sua publicação, revog das 8S d,spos�çoes t'm contrárIO.

Câmera Municipal de Canoinhall, 18 de novembro de 1975.

Elite dE'crêto Legisla, ivo foi rt"gistra�o e. publicado na

Secretaria da Câmara Munici iiI, aos 18 (dezoito) dIas do mês de

novembro de 1975 _ Nelson Bayestorff - Diretor da Secretaria

da Câmara Mun::.:ic:.ip�a.:..l_.---4---------
Decreto LegislaH' n.O 17, de 25·08·75

Aprova o Relatór�o de Atividades do exrrcicio de 1974.

do Departamento Municipal de Estradas de Rodagem.'

Reinaldo Crestaoi, residente da Câmara Municipal de

Canoinh88, Estado de S8 8 Clitarin8, faz saber que 8' Câmara

Municipal aprovoU, e eu omulgo o' seguinte,

DECRE LEGISLATIVO:

Art. l.0� _ Ficá e rovedo O' reh.tório de ativid!des do

exercido de 1974, do O artamento Municipal de Est�adas de

Rodagem do município d Canoinhas.
,

A t 2 o) _ Este ecreto legislatiVO entra em vigo� na

d t dr.
.

bli ã r vogadas 8S disposições em contráriO.
a a' , e sua pu caç o" ,

,

\ Câmera Municipa de Canóinhas, 25/08/75

(ASS.� Vereador elnaldo Crestani - p:esidente ..
d derico Hug - 1. SecretáriO

:. Veres or re o á' .

S tlão Romeu Cordêlro
- 2. Secret rio

:. Vereador e ae; .

-

,. I . vo foi registrado e publicado na

Este decreto legls a
. C noinhas a08 25 (vinte e

Secretaria da Câmara MuniCIpal �:75 a

_ Nels'on B�yestorff -

Cinco) dias do mh de agosto de
. I

Diretor da Secretaria da Câmara Municlpa •

Registro (ivil EDITAIS
�

PAPO"S
* Final dê ano, muitas

'provas... mas mesmo assim
a turma não deixou de pres
tigiar o baile das formandas
do Sagrado Coração de Iesus.
Sem dúvida um baile muito

concorrido; com mil lances a

serem contados.
-

Os »bouquets ... de tlores ven

didos, devem ainda estar
ornamentando as cuquinhas
daquelas que estavam acom

panhadas por gentis cava

lheiros. E os sorvetes? uma

idéia muito refrescante. Pa
rabéns pela promoção! -

* Um novo boy motorizado
na city, TiCO NUNES

que além de carro novo está
também desde o dia 2 de
idade nova. ' Felicidades!

* Também de idade nova

ROSE FiSCHER que Ofe
receu um -coq» muito à oon»

tsde no Sextão. Jeans era o

toque da, noitada. Parabéns!

* Ontem em Florianópolis,
o acontecimento «top»

da temporada deu-se na

Capela do Colégio Catannen
se e em seguida uma grandi»
osa recepção no Lsgoa Iate
Club.
Foi aocasiâo em que MARIA
CRISTiNA DE ASSIS tor
nou-se a senhora MIGUEL
FONTES PROCOPIAK.
Na lista de convidados, mui
tos canoinhenses e nomes

viPs do país.
* JOSÉ ROBERTO CAR
VALHO DIENNER, tilho do
casal ARISTIDES' (DlRC,E)
DIENNER, totma-se dia 12
do corrente em Medicina.
'Parabéns ao formando e sua'
família.

'

* Também SONIA SCH-
ROEDER comemorou seu

niuer domingo dia 30, -com
sua graciosa toirice.

* Dia 1.0 ..o gigante da'
Colina» parou pura p,es

tar uma homenagem ao seu

amigo, mestre e diretor,
ELOl BONA;

* Transterindo residência
para Mafra, a simpáticil

família EZIO ANQULSKI,
deixando em nosso meio ii1Ú�
meros amigos. Assim a dinâ
mica duPla MU1I e EZIO

---

FILHO ira se.sepsrar ... snitt!

*

'Nereida Cherem carte, Oficial do
.

Begistro Civil do Municipio de Canoi
ohas, Eatado de' Santa Catarina,
faz saber qu pretendem casar:

«José Vilmar ordeiro Guimarães»'

com «Maria Elis beth Arendartchuk.. ,
brasileiros, solt roa, domícíltadoa e

residentes nest cidade;, ele baleo
nísta, nascido e Plnarê, Comarca
de União da Vi ória-Pr. aos 08 de
abril de 1856, fil o de Eurides Oor
deiro Guimarãe e de CeciUa Gon

çalves Guímarã s; ela balconista,
nascida em Ca oínhas aos 08 de
maio de 1958, fi a de Miguel Aren
dartchuk e de ilda Zuceo Aren
dartchuk.

«Antonio Fa des Corrêa» eom

«Solange de Fát' a Fragoso», brasi
leiros, solteiros, domiciliados e resi

dentes neste m uíeíptc; ele operário,
nascido em Trê Barr� dI comarca
aos 12 de agos o de 1945, filho de
João Fagunde Corrêa, falecido e

de Otilia Soar s; ela do lar, nas

cida em Santa 'eecilia-SG. aos 07
de junho de 959, filha de João
Soares Frl;\goso, e de Maria -Migue
lína Fragoso.
..Valdemar Bo ener» com' «.ldirce

Maria Silva", b slleíros, solteiros,
domiciliados e r sldentes nesta cida

de;' ele operarí , nascido em Rio
de Areia de Gi a-distrito de Mafra
SC. a08 1.0 de i neiro de 1951, filho
de Estephanio B �ener e de Etelvina

Siqueira Boden r; ela do lar, naací
da em Caçador se. aos 18 de março
de 1954, filha e João Silva e de
Izarioa Ribeir da Silva.

,«Walfrido Fe andes» � «Tereza
dos Santoll", rasíleíroâ, solteiros,
domiciliados e residentes nesta cida

de; ele oper, rio, nascido em Rio

da, Serra-Maj l' Vieira-Se. aos 13
de agosto de 953, filho de Adelina

Fernandes; e do lar, nasoida em

Oarsguaté nl istrito aos 6 de abril
de 1954, filh de Bogos Gonçalves
dos Santos de Davina pinheiros,
falecida.

, «Artur Lei > com «Tere8a Ferreira»;
Ele, br8sileir" viúvo, operário, nas
cido em Can ínhas aos 28 de agosto
de 1948, fl1 o'"\e Hercilio Leite e

de Alice Co o Leite; ela brasileira,
80lteirá, do I' r. nascida em Pulador

Major Vieir aOB 1.° de maio de
1955, filha Jorge Ferreira e de
Maria Joana Ferreira. .:

LENY BL MARTINS - Oficial
do .Registro Civil de Rio Negro
Estado do araná, faz saber por
intermédio o Cartório do Registro
IJivil desta Cidade que pretendem
casar:

«Adilson odriguell de Medeiroll»

com «Sonia Maria de Luca», brasilei
ros. solteir s; ele Engenheiro Civil,
nascido em Capivari, di de Tubarão
SOo aoa..3 de agosto de 1947, do-
miciliado residente nesta cidade.
'filho de noel Cardoso de Me-
deiros e de Judith Rodrigues de
Medeiros; ela do lar, nascida em

Rio Negro Pr. aos 1.- de maio de

1958, domiciliada e residente em Rio

Negro-Pr.,
,

filha de Anibal Glacomo

de Luca e de Honorata Gadotti de
Luca.' ,

B. pua que chegue ao conhecimento

de terceiros, mandei pUblicar os

presentes Editais.

Canoinhas, 3 de dezembro. de, 1975

Nereida C. Carte'
Oficial do Registro Civil

Documentos ,extraviados
GUIOO GONC ROVSKI declara

para devidos fins ue extraviou os

seguintes documen os: Certificado

de propriedade do v cuJo Chevrolet

Opala SS, ano 197. cor laranja
solar, placa CA·,2501; titulo de elei

tor; Carteira de Motorista (Amador)
e seguro obrigatório do veiculo.

Os mesmos ficam sem efeito por
haver requerido as segundas vias.

Docomentls extraviados
RENl SCARANTO declara para os

devidos fins que extraviou 9S lie

guintes documentos: Certificado pro
priedade.

carjra
Nacional de Ha·

bilitação, Títu, de Eleitor, Carteira
de Identidade 4.921) e Certificado
de Reservista.

Os mesmos fi am sem efeitos por
haver requerido segundas vias.

Votos de muitas feiiciâa
des chegaram' esta semana

à t residência do casal RU,
B'ENS (HILDA) RIBEIRO
DA SILVA, pelos seus nata
lícios dia 1 e dia 5.

* Vocês já sabem do novo

regulamento da nossa

boatinha? ficou decretado o

seguinte, em reunião com a

diretoria e representantes de
turma jovem; para socios:
menina»: nao paga; rapaz
.: C,$ 10,00; pora-não sócios
(residentes aqui, é só acom-

,panhados de sócios); moça -

Cr$ 5,00 e rapaz - Cr$ 20,00.
Os forasteiros, mesmo

acompanhados de sócios, de
vem apresentar car teira de
associado de qualquer outra \

entidade. Maiores intormacões
com a diretoria.
Gente é hora de darmos

mais valor ao nosso patrimô
nio, cuide do Clube, ele é seu!

*, Muitos noivados previstos
para este Natal, vamos

esperar acontecer para de,
pois comentá-los.

* 8 de dezembro - Dia da
,

Justiça. Prestamos aqui
homenagem ao Poder Judici
ário de nossa cidade.

Anl:versariantes da semana

Dia 6 • Os srs. Moacir de
Paula .e Silva e Erotides Pa
checo Prstes, res. em Papan
duva; o [ouem Henrique
Dolizny.
Dia 7 - os srs. Orlando

Nascimento e Moisés Borges
'de Souza.
Dia 8 - o S1'. Iêodolto Fro

ehner e o
�

jovem Marciv
Ivan Tremi.
Dia 9 - 'a sr•. dna. Bernaâeté
Terezinha, esposa do sr.

Rubens 'B. Stulzer; a srta.
Esther Dorothéa Benkendort,
res. em Castro"Rr,; o jovem
losé Carlos rerraresi. '

Dia 10 - a Sra. Nidia, esposa
,do sr. Herbert Ritzmann; o

jovem Waldemar Orosskopt.
, Dia 11 - o sr. Estetano
Wrublewski; as srtas. Beatriz
Cristina Gross/;.oPT e Elizabet
Maria Méndes.
Dia 12 - a srta. Sueli Cruz.
Nossos cumprimentos

: �.

,

Colé�lo Estadual 5anta Cruz .. C8nolnhas

PLANO DE MAT CULA PARA 1976

CURSO IENTrFICO
Cronogr geral

Inscrições para os candid tos às las. séries: 8 a 13 -de dezembro.

Realização do teste clas flcatório - 18 e 19 de dezembro

Resultado do teste class icatório - 26 de dezembro

Matriculas para as las., as. e 3as. \séries - li a 13 de janeiro

O calididato, para inscrever-se a teste classificatório, deverá apresentar:

1) Documento que co prove ter concluído ou está concluindo
a 8a. sérJe do 1.0

'

au.

2) Certidão de nasci nt.:>, ou carteira de Identidade (o docu
mento será devolv o após as anotações necessárias)

3) 2 fotagrafias 3 x

Cano ha8, 1.0 de dezembro de 1975

ELOI BaNA. - Diretor

t Agradecimento
,Familiare8 de Guilherme Gonchorov�kl

Ainda consternados com
/
o falecimento de eeu pai, .agro avÔ e

bisavÔ, ocorrido no dia 28 p. pallsado, vem por intermédio deste ag:adeeer
a todoll que o. eonfortaram, em etlpecial ao Dr. Beneau Cubas, que .empre
o atendeu com muita dedicação, ao Frei Vitalin9 pela assistência espiritual e
palavra8 de conforto aOIl enlutado., bem eomo a, tOdos que acompanharam I)

emuto até a .ua última morada.
.l todo. «Deu Ihea pague')

t CONVITE-MiSsA
As famílias BUDANT e RUDEY, ainda conster

nado� com o trágico desap'arecimento d6 seus entes queridos,
conVIdam parentes e amIgos para a Missa de um mês de
seus falecimentos, que mandum celebrar no pr6ximo dia

08, segunda Tei.ra, às 19 h(iras, na Igreja Matriz Cristo Rei.

Por mais liste ato de fé, agradecem.

DOCUME.NTOS
EXTRAVIADOS

EDIR KAMMRADT e CYN
THIA BASTOS KAMMRADT,
declaram para

{:VidOS
fins que

extraviaram su Carteiras de

motorista, Titu s de Eleitor e

toda a, docume ação do veiculo

Opala, ano 197 placa 2555.

Os mesmos ficam st"m efeito

por haverem reqtHrido 8S 2.a8
'vias.. 2

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



DORREIO 00 NORTE

,

Faço laber qoe a Cê,ma a Municipal de Cenoíuhas, Estedo
de Santa Catarina, decretou, eo, Reinaldo Creltani, Presidente
promulgo, o segulnte,

Decreto Lesislativo D. 20, de 1975
Art. 1.°) - A remunera ão mensal. devida ao Vereador 08

presente Legillatura. é fixada em 15% (quinze por cento) do subeídiõ
-

Iltribuído aOI Deputados ' à ABle blêía Legi,lativa -do Estado.
Parãgrafo Único - N ' cálculo da remuneração dOI Ver,�a

darei não ,erilo levada, em

conia
a. aiuda. de culto ou quaisquer

outral vantagenl a que façam jú o. Deputado. além do subeidio.
,

Art. 2 o) - A delpela
'

om � remuneração dOI Vereadorel
oão poderá ultrapasaer, anualme te, 3% (trê. por cento], ou mensal
meote, u,m duodécimo de 3%

(trf'
pór cento) da receita efetivamente

realizada no exercício imediatRme, te anterior.
Parágrafo Único )_ A r 'muneração mínima meDiaI lerá de

3% (trê. por cento] do subeidío Ido Deputado Estaduel, caio em que
a delpela poderá ultrapaliar o per,entual previ,to no caput deite artigo.

, Art. 3.°) - A

remoner�ãO
menlal aerâ .dlvldide em:

, 'I - Parte lixa
II - Parte ariável ,

§ 1.°) - A parte variá I!i da remuneração não lerá inferior
à fixa e' .erá dividida, ao verea or, proporcionalmente ao compareci
aMnto à lellõe,l e à participaçã� na, votaçõe.. '

,

. § 2�0� - Para efeito do di,polto no parágrafo anterior, o

valor da parte variável é dividiJo pelo Dúmero regimental de .el.õel
'

ordinárilU

menlail.�,
'

.' § 3.°) �7 Não lofrerá elconto o Vereador qoe deixar de
votar por' declarar. la impedido n ,I CilOI expre..ameDta�previlto em lei.

Art. �.o� - Ca�a. reuniPo ex�!a?rd.iDál'iaf até o. máximo de
quatro por me., .dará dl,relto a ,ma dIana Igual à qual,ltla reault8nte
,da aplicação da percent8�em .frevilta 00 artigo 1.° deite Decreto
·Legislativo ao valor, da diária f xada par,a as reoniõel extraordinárial meses. Prestações
da Allembléia Legilletiva. \ ,local, aprazível, a

Parágrafo Único - Nã poderá baver mais de oma sesMão' metros do asfalto.
remuneráda por dia. "

'
'

Art. 5,°) - AI deipela decorrente. de.te decreto legillativo,
no corrente exercício, lerá por rédito eapeciiJI pO,r conta do exce..o
de 8tl'�cadação ou ·outro. recutl • orçamentário. dilponívei. conforme
o que 6.tabelece o artigo 43, § e' incilol da Lei n.O 4320/64.

Art. 6."� - O preleote ecreto legillativo entrará em vigor
na dota de lua publicaçilo, retr agindo ,seu. efeitos al.o de agaito
de 1975, rev(jg�dal a. di,poliç e. em contrário e eepecialmente o

Decuto Legi,làtivo n. 16 de 15/ 8/75.
Câmara Municipal de C noinha., 24 de novembro de 1975. /
(Au), Vereador Reinaldo" Creltani - Prelidente

� Veresdor Frederico Haag - 1.0 Secretário ,

li)
,

Ver,ea!lor S�ba.tiã� Romeu Gordeiro - 2.° 'Secretário
E,te Decreto

LegillatiVO�Oi
regiltrado e publicado na Secre.

taria da C,âmara Munici,pcll, ao.,· 1 (v'inte e quatroD di81 do mê. de
novembro de ] 975 - Nellon ' ayestorff - Diretor Secretário da
Câmara Municipal.

'

,

'-

Câmara
de

··Municipal
C noinhes

"

,Faço ,aber que a (râ ara Municipal de €anoinha., E.tado
de Santa Satarina, eeieítou.] e eu, Reinaldo G,r.ltani, Presidente,
promulgo o leguinte,

Decreto. Legislat o n.O 19, de 1975
Artigo 1.oD -- Ficam eieitadal ai <Eontal (Balanço GeralD

de 1973 d'a Prefeitura Municip' I de Ganoinhal, encaminhada 8 este
Poder; pelo Egrégio Tribunal de C:onta. do E.tado de Santa Catarina
através do ofício 0.° 6.858/75., '� ,\'

"

, Artigo 2.°9 -:- E.te De ,eto Legi.lativo· entrará em vigor oa
data de lUa publicação revogada' a. di.poliçõel em conteârío,

Câmara MUldcipal de noinhas, 24 de nôvembro de 1975.
(AII.D Vereador Reinaldo ,Creltani - Presidente

� Vereador Frederico Haag - 1.0 Secretário
> Vereador Sebastião Romeu Cordeiro - 2.� Secretário

, "

Este Decreto Legi.l�tiv foi regiltrado e publicado Da Se.
cretaria da Câmara Municipal e Can'linha., aOI 'vinte' e quatro
(24) dia. do mê,. de oove.mbro -de 1975 - Nel.oo Bayeltorff.
Diretor da Secretaria da Sâmara Muniolpel,

I

Decreto \ Legislativo D. 18, de 24-11-75
Dilpõe lobre 8 preltacão de Gontlll do exercício de 1972.
A Mesa Diretora da Câ ara Municipal de Ganoiohal, Eltado

de SaDta Oatarina, DO 010 de lO II atribuições, promulga o seg,uintes
DEGRETO EGISLATIVO:

'

_

, Art., l.o� -:-' Fic�m de�lár dai .aprovad ..1 nOI têrmol' da\ I,tr.
B" do Item XII, do artigo 25, d Lei n.O 1084, dê, 17 de letembro'
de 1970 {Lei Orgânica dOI Munic pio.', 'a preltação de ContQs (Bà
lanço, Geral) do Prefeito Municipal S�. Alcidel Schumacher. ",'

�

Art. 2.°) - Elte Decreto Legillativo entra em vigor' na

datA de .ua publicação, r(lvogadal I dilpo.icõel em contrárió.
(ali). ReiD,aldo (Ere.tani -, Prelideote

1) Frederico Haag _ .0 Secretário
» 'Sebaltião Romeu' Gord 'jro - 2.° Secretário

,
Elt'e Decreto Legi.lativo ,foi egiltrado e publicado na Secre

taria da Câmara Municipal, aOI yint e quatro (24) diali do mê.· de
novembro de 1975. Nelloo BByeatorff -, Diretor da Secretaria da
Câmara Municipal.

'

AVISO
,

'

(
Agro-FloreS:f(Ê\1 Olsen
S-A., avisa, a08 Srs, Pedro
Gooçalves Vieita, portador da
Carteira 'ProfissloD 1 n, 98.915,
série 420; Anívald de Souza, Política & Polítjcos
portador da Cartel a Profissío-

Os jornais mais lidos do pais estão dando
na! o. 84:284, sêríe 347, Levino noticias sobre' o andamento politico nacional,
Luiz Cordeiro, p rtador da cadâ estado procurando dinamizar as atividades
Carteira Profíssíon 1 o. 98,820, dos Diretório Municipais, isto por intermédio de

série 426; Noel de ouza Tines, seu Diretório Regional. Solicitando um sucito

Portador da Carte'rà Profíssio- relato dos assuntos tratados nas reuniões, por'
ventura realizadas mensalmente. Prova de que,

oal o. 06.999, série 347, a apre- para breve teremos o inicio da escolha de candidatos para concorrerem
sentarem-se na Empresa 00 ao próximo pleito de 15 de novembro de 1976. Nosso município também
P d 3 nt a � d' estará presente.desfraudando a bandeira da Arena na luta pelo fortaleci.'rezo e � r - fJ las para mento da Democracia. Seu Diretório se reunírã, escolhendo livremente 08'regulerizarém 8U situação. futuros eandídatos que representerão o Execútivo e Legislativo Municipal
O não compare imento implt-' de nossa Comuna estarinense.

cará na rescisão o Contrato de Região Militar ap.ura denúncia centra Capitão
Trabalho por aba dono de ser- O Comandante da 5.' Região Militar, General :Samuel Augusto
i s t Id' f 482 Alves Corrêa, distribuiu comunteado à imprensa. ontem, na qual aIlrma asv ço, no ermos o ar rgo medidas que estão sendo tomadas com relação à denúncia de arbítrarls.

da C.L.T.' I 2 dades praticadas pelo Capitão Romariz, em Apucarana. Diz o comunicado:
I eO Comando da 5.. KM/DE! tomou conhecimento, através de notícias

--------+"------ divulgadas pelos meios de comunicação social, de acusações, feitas a

militares do Exército, no que se 'refere ao tratamento inadequado díspen.
, sado ,ao Sr. José Godoy Viana, em Apucarana. Não dispondo de dados
que lhe permitam, de imediato, bem Informar a opinião pública, como é
de seu dever, e tendo todo o empenho em esclarecer a verdade dos fatos,
determinou que fosse e!a devidamente apurada, para então, adotar ai
providências cabíveis». 'A denúncia foi formulada, inicialmente pelo depu.
iado José Scarpelini. (Gazete do Povo).

Visitantes da Alemanha
, Encontra-se no Brasil, mais nrecísamente em Papanduva o Sr.

Ernesto Kothrade e esposa Margarete procedente de: Dannemberg cAle·
manha». �stão em visita :a seu irmão e sobrinho; Henrique e Werner
Kothrade, grandes fasendeiros e plantadores de Cevada em Iarga eseala.
A 48 anos que não se viam mais os dois Irmãoa. Com a entrada da Ale·
manha na guerra o sr. Ernesto foi para as linhas de batalha enquanto o

sr, Henrique veio para o Brasil. Os visitantes estãó impressionados com o

progresso brasileiro e a vida ordeira e pacata 'em que vivem os brasíleí
ros, Em Papanríuva observaram com Interesse o sistema de vida e a

tranquilidade que se desfruta aqui, fotografaram diversas residências e

lugares atrativos locais. A coluna agradece a visita inclusive em 'saber
que o nosso modesto jornal «Correio do Norte» é lido na longincua
Dannemberg.

Tentou suicídio com cinto de sapato"
.

Em Florianópolis um rumeno identificado como chefe do Partido
Comunista de Santa Catarina foI preso pelas autoridades de eegurance.
Ao ser interrogado, pe::l.iu para ir .a uma 'dependência visinha. Como
demorasse, foram ao seu encontro e para surpresa de todos, tentava
enforcar-se com um cintá. Salvo a tempo, foi despojado de todos os per.
tences que pudessem ser aproveitados para aquele fim. Assim mesmo, a8

autoridades foram. mais tarde, ve-Io novamente. Ele tinha arrancado uni

prego da parede e procurava crava-lo no próprio erãneo, batendo cem a

sola de um de seus sapatos. Dal por dIante, o único recurso foi algemá
Io, com as mãos às costas. (Entrelinhas).

, Baile do Chopp 100%
'

,

o 6.· Baile do Chopp. realizado dia 29 p.p. transcorreu anlmadís
simo, mesmo o mau tempo reinante' não arrefeceu o ânimo e entusiasmo
dos presentes ao trlldicional baile do ehopp. Assim está' de parabéns a

diretoria do clube representada na pessoa do seu presidente sr. Walmir
Lucio Senna que não tem medido esforç,os para elaborar promoções de

,

alto relevo social. ,

'

,

Passa rela da Sociedade

ORAÇAo AO 'DIVINO

EspiRITO" SANTO

Espírito -Sento, você que me

esclarece tudo; que ilumina todol
011 caminhos p,ara que eu atinja
o meu ideel; você que me dá o

dom diVIDO de perdoar e esque- ,

cer o mal que me fazem; e, que
em todos 08 instantes de'minha
vida está comigo; eu quero, neste
curto diálogo, egradecee-lhe por
tudo e confirmar maia' uma vez

que eu nunca, quero me separar,
de você; por maior que seja a

ilusão material não será o-mínimo
da vontade que .into de um dia
eatar com você e todos os meus

irmãos na glória perpétua.
, '

,

Obrigado, 'mais uD;Ja vez.

(A pessoa deverá fazer eata
oração durante :; dias seguidos,
sem fazer o pedido. Dentro de
3 (três)' dias será alcançada a

graça, por mais difícil que seja,·
Publicar aSlllm que receber a graça).

Publicada
uma graça.

por, ter recebido
M. ,B.

,

Loteamamo
Jardim Dona j'mélia
Vende Lotes em até 48

suaves·,

poucos
4:x

Pêça Informações na Fir
ma A: Scultetus, rua Ma

jor Vieira, 1352 - Fone 339

�

Hegist:o Ci vil

ED TAL
Jaêira Emi a Paul Corrêa, Ofi�

cial do Regia· o Civil do 5.° Dia'!"
trito de

Pi1eiro"
Comarca de

Csnoinhal, E tado 'de Santa Ca·
tarina. ,faz • bar que prete�dem
calara JOÃ, MEIRELLES DA
SILVA e ARCY MüLLER
SCHIMIDT.: Ele, patural de ·Pi·

I, nheiros, dest ,Diatl'ito, ns.c�do em

� 9 de agaito de 1950� agricultor,
lolteiro, domi: iliado DeIte Di,trito, '

filho ,de Se fredo' Meirellei da
Silva, iá fa (lido, e

-

de Elvira
Worell da ilva. Ela, natural
de' Vargem raode. de.te Eltad'o,
Dlllcida em de iulho de 1959J
do lar, lolte' a, domiciliada nelte'
Di.trito, fil 8 de João Schimidt
Müller e artina GonçalV1l1 de
Souza Sehi idt.

'

, I

Se algué Icuber de algum
impedimeot , opcnha.o' oa forma
da lei. .'

Pinheirol, 2 de novembro d� 1975

SILVET DARCI PAUL
Elcreveote Juramentada

Notícias de

06-12-1975

ElCI'e",en :
)

,Eemeraldino M� ,AlmeicJt

Dia 08 'do corrente cumpdmentos circulando para a sra. Conceição
,de Almeida, residente em Santos que festeja troca de Idade nova.

Dia 09 do fluente festejando niver a srta; Astrld, filha do casal
sr. Renato (Nllsa.) Krieck, ele Tesoureiro da Prefeitura.

Dia 09 do corrente completando,mais um feliz aniversário adis·
tinta dama sra. Inez, virtuosa esposa dó sr. Alinor Eufrasio, gerente do
LinlHcio Leslie S/A.' ,

A coluna le11clt8 os a�iversariantes almejando perenes felicidadel9 a todol.

, •

Japonês Hashua 230
Preço por Fotocópia Cr$ 1,00

Roa Pa'ula 'Pereira, ,375 (ao lado loteria Isportlva) .0 CaD�iDhas,

I BASILIO HUMEHHUK

,I Revendedor
- ,\

Fazemos sempre a m.l�o,r ofert em ve�culos
novos FORD e usados de ualquer marca.

Disponibilidades
Rural- tração 4 roda ano 69 " azul e

branlO • motor 13 p-
Rural tração 4 1: (tas ano 72 .. verde e branco
R.ural tração 4 odas ano, 71 " azul e branco
Camionete P' -up 73 • 4x4 • amarelo talumã
Mave,ick c ê luxo anQ 74 � branco nevasca

Pick-up 19 '4 - tração'4 ,odas - laranja mandarim
Pick-up 974 - tração '" rodas - ve,de
Mave,i cuoê luxo 1974 .. vermelho iambq

Adqoira seu - feolo osndo eom a minima entrada,
V colos inteiramente r,evisados, de boa procedência,

s melhores preços da regiao. '

Visite::'Dos sem compromisso, em --nossa loja à IRua Vidal Ramos, 203 - Fones 343 e 145

semana:

/

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE
�_.;..------

06.12.1975

No Departamento de Veículos usados
de Merhy Selem� & Cia. Ltda.

.r�

você en(Qntr�tá revisados para pronta entrega:
�ARCA

Dodge 1.800 GL
F�rd F-I00 camionetl

Volkswagen 1.300
Chsvrolet Veraneio

Dodge Gran Coupê

ANO
1973

.I

1/MERHY SELEME & elA. LTOA.

(�=R_u_a=p_a;;_ul__a;;;;;;;;;iJp__e__re__i__ra__,;;;;;;;;;;7__3__15;;i;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;C__A__N__O__,

__

IN
__

H
__A;;;;;;;;;;S__- __S__C__'---!I

� MPAS!INPS
Ministério da Previdência e Assistência Social
Institt..to Nacional de Previdência Social

AVISO "�
A SUPERINTEND:ENCIA REGIONAL DO IN,PS:�;o E�tado

de ,Sinta Catartna, à vista da Portaria n.? MP,AS=252 de 06·08-75
""

.
...'

publicada no D.O.U. de 22-08-75 be�;1Íómo da Resolução 0.°
INPS-299.21, e da Orientação de Serviço n,o SAF 203.17, ambas
de 26-08-75, AVISA que as contri.oUíções em débito, até o mês de

competência JUNH0/75, gem'<como os saldos de parcelamentos,
poderão ser recolhidos tfem a multa automática, até 31'-12-75,
me.mo que a dívi"da já se encontre ajuizada mas não tenha
havido sent�nça," hipótese .em que-o executado pagará as custas

e honorários advocatícios. �

I" .

.

,I.

-O .recolhímento de que trata ° presente aviso deve ser

feito em GR-l, uma para cada mês �e competência em: débito,
salvo ,iii! se tratar de NRDV, quando será usada GR-4 para
tode' o periodo.

. .

I' Antes da efetuação do pagamento à rede Bancária, as

{guias de recolhimento deverão conter o VI�TO da Agência do INPS.

F'· .

, · ?.otOCOpaS.
Em apenas 10 S!!gUfTdÕs;-vOCê tira FOTO.CÓ.
PIAS, d. ,�qtr.(quer documento, jornais ou

livros "...RcrC A R T Ó R I O
'

D O R E G 1St R O

ÇJ.V1 L d. NEREIDA C. �ORTE, no ,edifício
--

do FORUM desta cidade.

Dra. Z.oé Walkyda 'Natividade Seleme
çl"-úrglA Dentista

,r,r"" 81 c OOS5891S9/DSP '_
/

Cl{nic�dtmtária de senhoras e crianças.
_/ Especialização em,Odontopediatrta.
Hora' marcada ,

Prap La... Miller, 409' - Fone, 369

1967
1968
1969

1973

Juizo de Direito' da (omarea de' (anolnhas - S (

Edifal' de Citação
C) Doutor José Geraldo anos, eis que o marido da Su

plicante abandonou o' lar conju
gal epôs 13 anos de casados e

desde aquela época não mais
retornou. 3. Que, o casal possuí
6 filhos, sendo 5 maiores, e uma

menor de nome Maria Ma_dalena

FA�BER
a08 que o pre- Schwarz, atualmente com 14

sent edi . virem ou dele co- anos de idade. 4. Que, ° casal

nheclmento ..
tiverem que, por não possui bens a serem parti

este Juizo a �rt6rio do Cl�el, lhedos, Pelo exposto, vem à
se proeessem os"'�ermos da ação Suplicante com o devido acata

Ordinária de Desq'ulte, requerida menta, re uerer, se digne a V.

por Casemira 'Schikolski Excia .. d erminar a citação
Schwarz, brasileira�asada, do de Fran isco Schwarz, brasí
lar, re8ident� em Alto,\,das Pal- leiro, C ado, por edital, eis que
meíras, desta cidade, con,tra SP.U se enc ntra em lugar incerto e

marido Francisco Scl\_warz, não bido, para querendo, eon
brasileiro, cesado, de pro'(Jsr.ão test r, no prazo legal. a presen
e domicilio ignorados, ficando te ção .Ordínâría, de Desquite,
o mesmo eltado, para, quererido, so: 'pena de revelia. Protesta o

contestar o pedido, no prazo de a gado por todos os meios de

15 dias a contar da 8UdiêQd� p ovas em, direito permitidas,
de conciliação, designada pera 0\ ,"l pecialmente pelo depoimento
dia 24 de março de 1976, \ essoal do Suplicado, testemu

às 10 hora•• Ficando o citan- 'Pb.as e as demais que se fizeram

do advertido de que não sendo /ii.ce.ssárias. Nestes termos, jun
contestade a ação, presumir-se ito\aos doc. Pede Deferimento.
ão aceitos como verdadeiros os .' Car\(.Iinhas 07 de outubro de 1975.

fatos articulados pela autora I (8.s),\�r. Antonio Weinfurter

�art, 223 § 1.- c/c. o art. 2!!5 2.�:f adv. '1"estemunhas: l.0� Bruno

parte do C.P.C.�, tudo de acor:d9' Roesl'er, brasileiro, cuido,
com a petição inicial e respe,- operári�, residente ,nesta cidade;
tiva despacho a seguir trans�i- 2.�) AntQnio Gonçalves, bra
tos: - Exmo. Sr. Dr. Juiz} de síletro, casado, residente nesta

O:�eito da Comarca de.Cfnoi- cidade; 3.0}\ Pedro Grosskoj:)f,

nh.as. Casem.l.r� SChl.�.Iski br88�leiro, .. ��ado. resident� n.
es

Schwarz, braetleíre, ca�/d., do ta

..
CIdade. . espacho: CIte-se,

lar, residente em Alto 189 Pal- por edital, \ requerido, para

meíras, subúrbios desta cidad.e, contestar o

P�,did.O,
querendo,

por seu Assistente �udiciário no prazo de 1 dias a contar

infra-assinado (ut I{lstrumento da audiência d, concílíeção, a

procuratório inclusof. inscrito na qual designo p8r� ter lugar no

O.A.B., Seccão desf.�,Estado, sob dia 24.03.76, às 1� horas. I";se.
n. 1.043, com eS5cit6rio e resí- Fica, O citando, _i\vertido que,
dência nesta

c�·
de, à rua Ge- não sendo cóntestaijo o pedido,

túlio Vargas, n, 511, comparece presumír-se-ão ac�tos, como

mui respeitosa ente à -presença
.

verdadeiros os fatos \.articulados

d@. V. Excia . ./na conformidade pela autora. (art.223 §1 '�c/c. o art.
com o estatuf�o nos artigos 316, 285 2.8 parte, do C.P. ',.9. Publí-
317, inclso}V e 322 do Cód. que-se, sob os auspiçi' .

da as

Civil Brasil[iro e, artigo 282" e sistência ju«;liciária. E. 05 de

seguintes 10 Côd, de Processo novembro de 1975. (\,,). José

Civil, par� propor a seguinte Geraldo Batleta - Juiz de Di

Ação Or<f1nêria de cDes.qultelt reito. O presente edit*
será

contra s'u marido Francisco afixado no lugar de cos me a

SChwajz, brasileiro casado, de publicado

n.
a f.orma da

1�i..�badOprafiss,io domicilio ignorados, e passado neste Cart6ri de

peJos }D0tiv08 que pesse a expor: Cível e Anexos desta cids' e e

1.

�ue,
8 Suplicante casou-se Comarca de, Canoinhas, E� ado

-co Francisco Schwarz, perante de Saôta Catarina, aos dez (10)
O M. JUiz de Direito desta . dias do mês de movembro. de 1_

omarca, em àata de 25 de mil, nevecentos e setenta .e

setembro de 1937, conforme cinco (1975:) Eu, ZAIDEN E.
termo lavrado sob n. 343, às fls. SELEME, Escdvão o subscrevi.
253 à 254, do livro n. 7 fdoc.
anexo). 2. Que, o casal, encon
tra-se separado há mais de 14

Batista, Juiz de Direito da
. Comarca de Canoinha•• Es·
tado de Santa Catarina, na
forma d. tei, etc.

José GeraldO Batlata
Juiz de Direito,

d�r
"'
....

p.#"
�. "rl""""
#""

.....
�/

, � ue'á venceu fla vida, não perca mais tempo.

Évoce, qU�está P8rdge J
Aproveite as vantagens que oferecemos

hora de comprar o .' iamento agora mais vantajosos do que
através s nossos planos de fl��ncheça o �osso carinhoso atendimento.
nunca. Venha ver para crer.

or todas e venha logo buscar o seu

Vamos. Decidá-se de uma vez p .

Dbdge Dart novo.

REVENDEDOR AUTORIZADO. CHRYSLER.···,';... �'"
W doBRASIL8.A.

.

.

MERHY SELEME & elA. LTDA.
Rua Paula, Pereira, 735 - Fone.: 365 e 366

C A N O I N H A S SANTA CATARINA

/

Rua lamos, 906

one 185'
noinbas

ZO anos a serviço da Comunidade

Diretor:- RUBEIS RIBEIRO DA SILVA
Gereote Comercial: GLAUCO J. BUEIO

Administração, ger.éneia, redação:
Rua Getúlio Vargas, '521 • Baixa

Postai,' 242 • Telefones: 112 e 232

C:omposiçao e. impressão:
Impressora Ouro Verde LIda.

Rua Paula .Pereira, 165
. CAIolIHAS - Santa Catarina

1

Negócio de' ocasião
Vende-se

I DR. AROLOO CARHflRO Df CARUALHO
ENDEREÇOS:

BRASILI": J:scrit6rio: 11d. lIár
,

cia, S8S Loja 42 • fones: 23-2718
33.7042 - 23-8042 e 23-8424

Residência: SQN. 302, BI. «C»,
.p� 3040 • fone: 24-60740

PLORI"PlÓPOLlS: a/c «Rádio San·
ta Catarina» • Rua láll Gnedea da
FOD8Ce&, 17 (Coqueiro.)

fonea: 22·3407. 44.-0999
44-0678 • 44-1878

Otima
.

Propriedade, situada
em Marcilio Dias, próxima à
Sede do Clubé de Bolão,' ótimo
local para pequebo Balneário
ou Granja, terreno

.

medindo
82.082' m2, com boa aguada,
contendo no mesmo uma casa

de alvenaria com 63 m2, uma
casa de madeira com 70m2, com
instalação elétrica e hidr6ulica,
e mais uma caslnhl de madeira
medindo aproximadamente 35
m2, e outras benfeitorils. •

Informações com o Ir. Alci
de. em' A.

-

SCULTETUS, Rua
Mijar Vieirl, 1352, I'on. 339.
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Notas
Esparsas
Para a recém-instalada agên

cia do Banco do Brasil em

Indaial, foram promovidos a

gerente e sub. respectivamente,
os srs. RUBENS STULZER e

CARLOS BENKENDORF JU
NIOR, o primeiro exercendo es

funções de sub/gerente em An
tonina e o' segundo na adminis
tração da agência local. Nossos
cumprímentoa e também aos

seus familiares.
x x x

O Agiplan realizou um novo

treinamento da batata semente
cernfieada, de&ta feita para, téc
nicas agrícolas, encerrado on

tem, com várias participantes.
x x x

O mau tempo reinante nova

mente trouxe uma série de
tropeços a nossa região, príncí
pslmente para a COlheita, pro
vocando prejuízos, além das

est�adas quase que intransitáveis,
atingindo o setor industrial.

x x x

O Interventor de Canoiphas,
dr. Hélio Juck, esteve em Flo
rianópolis, para os primeiros
contatos nos altos escalões do
Estado, epós uma lemena a

testa da Prefeitura.
X X X

Consternou à- todos o faleci
mento de Iríneu Bedretchuk,
sábado último, na BR-l16, em

trágico acidente de 8utomóv�l.
x x x

O sr, Ezio Donald Ang'illski
já transferiu sua' resi-dência par.
Mafra, onde e1Cerce agora a

gerência do UNIBANCO na

quela cidade visinha.
x x x

Esteve em nosroa cidade" 4.a
feira última, o empresárío sr,

Altavir Zaniolo, presidente de
Federação das Indústrias no

Estado do Paraná.
x x x

,

A Associaçio .dos Municípios
do Planalto Norte Catarínense,
AMPLA, reuoiu-se sábado últi
mo na vizinha cidade de Major
Vieira, ali presentes todos os

Prefeitos da entidade e também
o sr. Benedito Th. de Carvalho
Netto � Presidente do IRASC e

dr. Arnoldo Schmidt Juníor -'
Presidente da'�RUSC, 'quando
se tratou, principalmente de

problemas da eletrificação rural,
considerado agora insumo
agricola.

x x x

Segundo informes, o Hospital
de Pspanduva suá inaugurado
em janeiro próximo e também
Monte Castelo contará com esta

importante melhoria no correr

do próximo ena.

x x x

O dentista dr; Silvio Alfredo
Mayer estbve DO Rio de Janeiro
em visita a familiares .

x x x

Hoje, baile dos formandos. do
Colégio Comercial, nos aalões
40 Clube Canoinhense.

x x x

Estamos preparando uma

grande edição alusiva ao natal
a circular dia 24. Assim procure
a nossa redação 8 faça a sua

mensagem aos seus amigos e

fregueses, cujo' prazo espira
dill .16 próximo.

CARLOS BOCKOR
----------------�------------- -�--------�----------------

Cinco clubes

pelo
imcrarn amanhã à luta
título de 1975

Botafogo, Rigella, São Bernardo, Bela Vista e Santa Cruz
são os 5 finalistas do campeonato cenolnhense de 1975, mas que
,será encerrado somente no próximo ano, com sua última rodada
marcada para o dia 4 de janeiro. )

.

Todos os jogos serão realizados no Estádio,·Municipal
«Benedito Therézio de Carvalho Junior» - I OITÃO; em apenas
um .tu�no e com r�dadas 'duplas, sendo que cada time fará duas;
prelimínar e duas principal.

Após o sorteio de 1 a 5, cada clube recebeu
e. d�po�. confeccio�ada e tabela (dirigida), a qual
dístríbuída e cada tnne ,com o seguinte número:

Número 1 - 13otafogo
Número 2 Rigesa
Número 3 São Bernardo
Número 4 Bela Vista
Número 5 ----. San�a Cruz

Dia 07/12 - 4 x 5 e

Dia 14/12 1 x 3 e

Dia 21/12 4 x 2 e

Dia 28/12. - 3 x 5 e 1 x 4

Dia 04/01 - 1 x 2 e � x 3

Portanto, amanhi, na preliminar, teremos
Santa Cruz e na principal, Rlgesa x Silo Bernardo.
o nosso esporte, comparecendo nOI Estádios. . \

um número
ficou assim

\

2 x 3
.5 x 2
1 x 5TA,BE·LA

Bela Vista x

Colabore co:n

Muita chuva e pouco futebol
Quase todo o programa esportivo do último fim de S8-

ma,:,a em nossa cidade foi transferido, devido 80 mau tempo. A
decísãc dos aspirantes ficou para o próximo ano, uma vez que
todas as datas deste estão tomadas; A 2.a rodada do Campeonato
I�fantil foi transferida para hoje à tarde, com apenas muito mo

vimento no interior, com a realização da l.a rodada do returno
do Campeonato do Interior, que apresentou os seguintes resultados:

Imaza " x, Mirasol O; Barcelona 1 x Primav�ra 5; Flamen
go' 4 x Estrela Azul 3; Botafogo 6 x Comercial O; _ Cruzeiro 4 x

,

Avai 1; Canarinho 2 x Pinheiros 1; São José 2 x Sto. Antonio 2;
Corinti'ns O x Juventude O; Teles 2 x CGGSVG 3; Meu Pontinho
3' x Parado 1; Pinheiros 2 x Ouro Verde 1; Pinho O x Canari-'
nho 3; União O x Palmeiras (); São Luis 1 x São Cristóvão 5.
N� foram realizados doi, jogos; entre Sonda e Nacional • C. A.
Industdal e Real Brasiliá.

Amanhã '. mais uma rodada
Em Agua Verde: Primavera x Imaza; em Rio do Pinho..

Mira.ol x Barcelona; em Piedade: Estrela Azul x Sonda' em Alto
das Palmeiras: Nacional x Flamengo; em ..Paétência do Rufino:
Real Brasilia x Botafogo; em Paciência dos Neves: Comercial x
,C.A ', Industrial; em Pinheiros: Pinheiros x Cruzeiro; em Gralha:
Aval, x Canarinho; em Rio da Areia: Juventude x São Jesé; em

Lagoa do Sul: Sto, Antonio x Corintians; em Paula Pereira: Meu
Pontinho x Teles; em Paula Pereírsr CGGSVG x Parado; em

Km 6: Ouro Verde\X Pinho; em São João:" CanariDho x Pínheí- \

ros; em Taunay: Sio Luis x Unilo; em Serrito: Palmeiras x São
Cristóvão.

.

Liga promove, faz doação e avisa

A diretoria da LEC, presidida pelo sr. Orestes Golanovs
ki, vem desenvolvendo campanhas em nossa cidade que merecem

destaque, entre elas a campanha em prol da criança pobre, já
.

com, mais de dois mil cruzeiros arrecadados, além dá doação a

nossa Delegacia de Policia de um parabrisa para sua viatura
que teve o seu quebrado. .

. I

A direção da LEC
.

avisa aos portadores dos chaveiros
referentes a camp8n!ta em beneficio do Hospital Santa Cruz,· pa
ra

.

que compareçam na sede da Liga afim de prestar contas, para
eVItar. futuros aborrecimentos, uma vez que irá publicar a rela
ção completa dos mesmos. Procure-nos. e receba desde já os
nossos agradecimentos.

VAMOS ..... PRATIQUE ESPORTE!

melhores preços e nas melhores condições de""F'_p.,a<gJun,ntos.�",",.._,.,,,
a' instálaçap -_é gratuita e �as'siS'tênciã""ré;;'ica permanente

-,�_..-
,

G AN,� .."1Q'A C o M P R A E N A Q U A L I D A D E

ME� EL_E_M_E__& C_I_A_-__L_T_D_A_-'
Rua Paula Perm., 735 Fones 365 e 366

Pelos

Nas Lojas MERHY SELEME você c9mpra
G E N ERA b. E'L ETR I C-

Canoinhas - $-C
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do CORRESPONDENTE

Médicos
I e Dentistas terão vantagens no Interior

Técnicos do Ministério da Providência Social estão elabo
rando um Programa de Interiorização da Medicina, com o intuito,
de motivar médicos e dentistas recém-formados a se fixarem no

interior, onde 8 as&istência médico-hospitalar é escassa. Segundo
o Mj,nistro Nascimento e Silva, daquela pasta, o Programa prevê
uina série de vantagens para os profissionais .do setor, tais como

pagamentos de 'salários equivalentes aos das grandes cidades,
fi:lanciamentos para a construção de consultórios e clinicas par
ticulares e possibilidade de acumular empregos em órgãos públi
cos e privados.

Talvez essa seja a solução para atrair para o interior OI

profissionais da área médica, pois é justamente ai que os estudos

diagnosticaram carência: cidades com menos de 200 mil habitantes
são, às vezes, atendidas por. um só médico e

.
Desse modo, o Minis

tério da Previdência estaria atacando dois problemas ao mesmo

tempo, já que levaria assistência médica aos locais necessitados e

ampliar:ia o mercado de tra.balho, saturado nas grandes metrópoles..

Segundo os técnicos encarregados -aa execução do Pro

grama, é também prevista a ajuda do- Funrure! e do INPS, que
concederiam subsidios e os equipamentos necessários.

Estendida· Asslstlneia do INPS
pe acordo com Portaria assí

nada pelo Ministro Nascimento
e Silva, da Previdência Social,
foi estendido o direito à es!!is

têncís médico- hospi_talar ã·s pes
soa� que se filiarem ao INPS
ou ao Funrural, apôs completa-
rem 60 anos de idade.

-

Atualmente, todos os que

contraem vínculos com a pre
vidência epós esse idade, não
tem o direito de utilizar-se dos
serviços médicos, hospitalares e

de' ambulatórios do Instituto
Nacional de Previdência Sceíal,
do qual !lpenas recebem um

pecúlio que pouco os �uda.
E o Governo da ARENA ser

vindo ao trabalhador brasileiro.

Vão voltar os tiros de guerra?
Btasília lerá sede, este mês, do Primeiro Simpósio Na- '

eíonal do Serviço Militar, promovido pelo Estado Maior das
Forças Armadas. Um dos assuntos a ser debatido e que muito

preocupa as autoridades Hgadas ao setor, é o baixo número
de jovens que são aproveitados pelo serviço militar: de um

contingente .
de 1 milhão e :WO mil _ só Ião incorp�radÓs 80 mil!

Medidas para a solução deste problema, grave para a

constituição das fileiras. nacionais, já' estão sendo estudadas e

uma de'}.s pode ler • Incorporação durante o ano todo e não
apenas num determínado período, como acontece agora.

,

Outra tentativa, sfOria a voltA dos já conhecidos ctiros
de guerra» - representações militares sediadas em muitos mu

nicípios pelo Brasil adentro, que permitem ao jovem receber as

instruções militares básicas sem ser deslocado para outras cidades

que não a sua,

Nosso conterrâneo, o ex-Deputado Aroldo Carvalho, quen- ,

do do exercício de um de seus mandatos na Câmara Federal, já
havia apresentado esta sclueãc, alegando a conveniência de não
se desfalcar a, mio-de-obra das atividades agrícolas ou índustrtaís
do interior do pais. Na época, o projeto não' foi aceito. Mas

agt)ra, é o próprio Governo que \estuda a'volta dos tiros de gue,rrlil,
concretizando exatamente a mesma idéia de Aroldo Carvalho.

I
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