
ADO LIIl JARAGUÁ' 00 SUL (Santa C8t.rin.� Sábado, 25 de Setembro de 1971 - N.o 2.651
Fundado em 1878

Emancipado em 19S'

Aguardem •. Sensacional .'Dia 16-10-71
1.' BAILE DO CHOPP do Caxias Esporte Clube II Santa Luria

Música: JAZZ CONTINENTAL de Massaranduba

I . JARAGuA DO SUL

I
Fundação:

Art"r Mill.,
,Diretor:

l'!IIoÊNIO VITOR .scllMÖCKa

. /

, ,�
Orgão de maiex penetração no tnterior do nordest� catadnense

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

Impresso na :

S.e/.J.J. Gril/e. A .,.,,111. Ltll••

Preleltc Pleiteia pare o 5 E 510EBUTANIES DE 1971
o Prefeito Municipal em Utido em Florianópolis, a um eonlunto de obras que Deseía-se, POil, em ex Realiza-se hoje no Clube dede lo c II I, escolheram

exercício, 80 tomar eo- serem íncorporsdos ao estivessem na razão direts pedíente à perte ratificar Atlético ßeependl o tra�1i pare o feliz acontecimento,
nheclmento de um doeu- imóvel doado pela muni- do desenvolvimento e do todos os têrmos do doeu- cional baile das debutan as seguintes patroneeeea:
mente dirigido à alia di- clpalldsde. confôrto doa operários Ia- mento acima mencionado tes, organizado pelo Grê- Sra. 'Brunhilde Mahnke
reção do SESI de SaDta raguaenaes e que, por is- e que o Sr. Encarregado mio das Orquídeas; O iní- ôchmõekel, es pôs a do
Catarina, que não teve ii Os conceitos emitidos

so mesmo, teri. que COD' do sesI local, Sen h o r cio da reunião social está nosso diretor e �refeifo
assinatura do Executivo naquêle documento tiveram ter a chancela do órrão Norberto Hafermann,' teve marcado pera as 22 horas, ,Municipal, em exercício;
íeragueenee, dirigiu ao er. integral apôtc d•. munleí político adrnintstretlvo, so- ocasião de fazer circular animada pela equlpe mu- Sra. Cecílde Menegotfi
Osvaldo Pedro Nun e 5, palldqde, poil, êles slnte Iidário com patrões e em- para a coleta de autórra' .sical do Aquartua-Band, ôchünke, espôsl do Indua-
Superintendente do sesI tizem a preocupação dos pregldos desta terra. fos. de Curltlba, exigindo o trial e Presidente da Cã-

C homens de emprêsas des- .

M 1 d V· em Sanla . 6farina, '0 se-
d d h' I N- cpenunldade reitera- cenvue o comparecimento' mara unicipa e eres-

f ta el II e, que a ongos T d'- '" ... . A A d e. W I dguinle o (cio; .

anos ae situa entre os dez
raten o se, por. conse- mos nossos protesros de em traJe .. rigor. smenl- ores e a ura. a tru es

Em começos dêste mês
maiores contribuintes do ruinte de assunrc da milil elevada estima e distinta nas mõçae II serem apre- Storrer da Si lVI, espôsa

foi apresentado ii ist. lmpôsto sôbre ii Circula-
alta vaJ.ia para es superlo consideração, certo de que

sentadas à aoeíedade lere- do cirurgião dennste .e
Executivo, expedlente que d M d

res tnrerêsses de Jarlguá O. essunros plelteedos se guaense Ião as seraintes: Prestdente do Lloas Clube
d I ção e erca . orles e que, d S 1 I

A "" <I

A I C" f Ih d d J
•

d S Iteria ii assinatura ilS c IIS
pela diversidade de seu

ou, a eventue ausen- tr.nsformem em' esplendo,' orFeI � . rJstlDAa, i
nab o e ar"gui! ou.

ses representativas da co-
parque flJbrii deverá ocu-

cia d. as.inllltur.. do Che-
rosa realidade pare o se-

sr. aVIO e na KU lní; As patrenesseli oferece-munídade jaragua�nse e
par seguramente o pôsto

fe do Executivo, não de- síene jarllruaense-. Áurea Crlatlne, filha do sr.
ram um elegante coquetel,objetivava sugestões para de 4.0 parque industrlel de

verá' ser lnterpretade co-

C dl I Swahldemir�1 e Hfilldhegudrd qulnta-Ieíre última, fendo
as obras do Centro Social

Santa Citaria..
mo omissão do órgão pó or Ia mente c mtrz; LJ íane, i li . o

por local ii bonita residênciado Sesi de\Jaraguá do ôut, blleo, capaz de prejudicar Eugênio Vitor Schmöckel sr. Clemenceau e Amélia dos pais de Dill. Traudí,de acôrdo com o ante Justo, portanto, que os as reivindicações salutares Prefeito Municipal, em do Amaral e Silva; Eliane sr. eugenio e Olga ôror-
projeto recentemente esco- empresértos pleiteassem IIi classe empresarial. exêrcíclo,

'

. NataJ:i, filha �o �r. Pe,dro rer, reunindo as sua8afilh�-
�����������������������������������-.�����- eNeldeFodl,�laft��I�a da� M SenhóMsmh� II

H· �. V·
·

t'
.

do sr. Adp�ilr e VJrg�nla Diretoria go, Orêmi,o das
.

. onro·s .' 'ISl a " ·�urtado; -�hsa- Rosa, fllh� I Orquídea8;�0 Ir. Osmar
do s�. _ReJßal�� e. Arl�te Rogério, cronista locial e

Esteve em nosso meio aema'oal do Rotary Club, Zeq�lDao <,CurJlJba), Kar�m os fotografos Waldl'mar
o sr. dr. Crusius Vítor. junlamente com os drs. �arulDe, filha do sr. Die. Blhling e Angelo Piazeril.
assistente, especialista do Hamilton farias, da CA- trl�h ellenata H�fenue8sler,
3lD, plira o· projeto di FASC, de FlorianópoliS e

Lmza Helene, filha do sr:
combatcf\}à fébre aftosa I Édison Franco Nunes, mé.. A�berto e �vo�e �aranto,
nDs.,;estldos do Rio Gran- dico veterinário com atu.· RUa de Cassla, filha do

de do Sul, Santa Catarina ção DO município d� Jara- ar: W�Imor e A r, o o I. d ..

e Paraná, com séde oa guá do Sul. Na oportuni· �ontlJ, Sand�� ApêlrecI�a,
capilal gllucha. A visita dada o assistente especia- filha do �r. Irl�eu ! É�lca
do ilustie médico veleriná· lista do BID proferiu inte- de Souz�� SílVIaAlnes, filha
rio deu·se por fôrça de reSSiJnte palestra, situando do �r. Julio e �nes Maffez
sua função à áre. 7 do o problema da fibre afto zolh e Yara, filha do sr.

Estado de Santa ClJtilrina, iii no Brasil, em que Santa' Ewal.do e Geny Rudolf. .

da qual \flz parte., aosso Catarina é o 2.°' Estado �s . debut.�te_s, ,DII s�a
mUDicípio. O dr. Crusiul da Federação ii l!lcélnçlr primeira apörlçao a sncle

Vitor participou da reunião esta méta. ��--��������-���-�---

Você gosta de . Teatro ?
Por êste intermédio as

patronesse,s "frtldectm de
todo o coração a cessão
da confortával residência,
à Sra. Marly M. Silva, ii
Sra... Iria Zimmermann, ii
SrlJ. Dolores Bürckner e ii
tôdas as pessôIIs que di
reta ou indiretamente cola
boraram parlJ o brilho da
festa diS debutantes de
1971.

A Prdeitura Municipal Alves; gatinha - Isaura
presumi uma homenagem Sabino; bailariniJ - Din.
ii petizada, na s em ii n a Orico; mágico -, Gabri�1
consagrada à criança. Para Ribeiro e palhaço - RI
tanto estará em Jaraguá cardo Ramos.
do Sul o Grupo Cacilda Depois de assistirmos
Bec'ker, diretamente do esta peça do teatro infantil,
Teatro Copacabana, no -haveremos de compreender
próximo dia 7 de Outubro, que é muito importante
O grupo leatr8l levará' à gostar de telltro, pois, de
cen. a interessante peça senvolve li sensibilidade
"A Galinha Detetive", de artística d. nossos filhos
autoria de Lúcio Gentil, e teremos pnticipado de
que es t a r á presente ilG um álo em que o futuro
acontecimento t terá ii di· chegue para as crianças

· reção de Robcrro de Britto. sem m.ldade, com muito
A apresentação estará à amor, paz e prosperidade.
cargo de Rení Laboch e Leve, os ou máode os vêr
os pllpeis serão interpreta "A Gatinh. Detetive", di.
dos pelos seguintes arfis· 7 de outubro, no St1Ilio
tas: domadora - Maria Cristo Rei.

Ministério da
Agricultura
doou área ao

Govêrno
Catarinense

Enlace
Nilda e Irineu

'Brasil poderá virar d_eserto
(Se o go�êrno. não exer. mais l'u!nerável que, ou·
c,r uma flRcabzaçio efe- tros, cUJas matas fazem

Sob o título acima pu Administração e eperador tiva para imp�di� o dei· eho_ver e fix.� as p..?p�;
blicamos na terceira pági da Bôlsa de Valôres do ,matam.Dto crlmlDOSO _e, laçoes em Buas reglOes •

lia da edição de 11 de se� PlIraná, não tem nada • �o mesmo tempo, OBO

tembro de 1971, um artigo ver COill ii nolfcia iJcirr.a lDcremttntar os progra·
transcrito da imprensa rderida. Está, pois, refifi- mas de refloreltamento,
curitibana,' situando o sr. clda a mencionada notícia, no futur,o o BrasH será

Jeel Pereira como sedutor com li citllção do verda. um pais de dele�to8, As pessolls fisicas que r

de uma garora de 17 anos. deiro autor da façanha, Um. exemplo 'claro delle
em 1971 rr-ceberem rendi

Seu irmão, Osni
.

Pereira, que é Jeel BlJlduino Huszcz. perIgo é o Nordest�, onde meDtos liquidol até Cr$
nosso conhecido, lI0 tomar

/" à época do descobrimento 6.048,00 e�tarão isentas do
conhecimento do fá�o, vem Congresso tOS índios tVivdiam �m. ex- pegamento do imposto de
de nos apresentar dIversos 8n861 ma as ., caJueiros, renda, serundo dispõe
jornais, deifllzendo'o lapso Nacional Discute destruidali pelos holan- portaria assinada ontem
da notícia veiculada, in·

NL.
desei, portugueses e bra-

em Brasilia' pelo ministro
clusive utna declaração do ova. el

.

sUeiros, inconscientes cri· da Fazenda-t Delfim Netto,
jornalilta pr.o�issional GiI·1Cooperativista adQre� daquele delerto estlJbeleceõöo nova tabela
be!'to GrassI, JOtegraDte do de hOle. <?utro é o Es- do tributo. A portaria ele-
quadro de redatores do O Governo Federal en- tado do R!o, onde restam

vou ,ar. Cr$ 2,695,00 o

"Bstado do Paröná", .em viou -9 Congresso Nacio Somttote 8 V. de flo�elt�s abatimento lIDual por de
que- afirma que: li) - a nal projeto. de Lei refor- film todo � seu territóriO, pendente, como encargo
notícia publicada pelo jor· mulando a L e Ir i s I � ç ii o se�undo lDfo�m8 a Secre· de familia.
nal O Estad. do Paraná, 'Cooperativista Braaileira. ta�la da Agncultura flu- ,Pela portaria, quem fi�
na cnlun .. "Este Mundo é Segundo informi:Jções, mmense.

,ver . uma ,renda liquida
uma Bol li ", edição de 22 as reformulllções propos Assinalam OI especia, a DU a 1 superior a Cr$
de illlôsto último, saiu com tllS vêm de encontro às Hltaa que, ao se derrubar 172.800,00 parará 50 por
o nome do personagem reivindicélçõe_s do Movi uma árvore, também de· cento de imposto, e quem
trocado. por erro de im· mento Cooperativistlls for- saparece tudo o mais que receber menos que iss·o.,
prensa; b) - conforme muladas durante o IV Con- existe em função dela: p o r é m mais de Cr$
retificação publicada pelo gresso Brllsileiro de Coo plantas, animais e mesmo 129.601,00, parará 45 por
mesmo jornal, por duas perlllivisffiO realizado em o homem. Por isso enca- cento.
vêzes, em suas edições de 1969, em Belo Horizonte, ram a preservação das Em outra portaria,. o
24 e 26 de,agôslo, o nome Eltado de Minas Gerais, florestas e parques como ministro da Fazenda fixou
certo do' personagem é Acreditamos que no pra. uma que.tão de seguran a posse ou l)ropriedade
J O E L B A L D U I N O zo mâximo de 60 dias II ça nacional. "Um pail de bens para fins de apre
HUSZCZ e c) - O sr. nova legislação estará dis de8értlco� sêco, com áreas sentação de declaraçiío nD

Joel Pereira, Técnico em cutida e ap'rovada. despovoadas. é muito exercício de 1972.

Sedução Mal Sucedida

Alterada a

tabela de renda

O gesto revela &I dispo·
sição daquêle órgão fede
ral, de transferir ao Esta�
do, ou às emprêsas par,ti·
culares as I:)lJses físicas
do Ministério_ d. Agricul·
tura, de ilcôrdo' com Q3

principios da Ref.rme Ad
·

mi.nisirativa.

Uma área de 200 mil Verifica se em nosslI ci-
metros quadrados, situada

I
dade, no dia de hoje, o

na localidade de Saco enlace matrimonial dos jo
Grande, Distrito de Santo 'vens Nildll Salai e Irineu
Antônio, em Florianópolis, Stahelin, de tradicionais
foi doada ao Govêrno do famililnes jaraguaenaes e

Estado de S: C. pelo Mi- expoentes do mundo jo·
nistério dll Agricultura.' vem da. terra: ,reunidos

,sob ii organização conhe·
cida pDr Grêmio da Juven
!ude. A ceremônia religio
sa terá lugar às 18 horas,
na Igreja Matfiz de São
Sebastião, com a compa
rência de familiares, padri·
driBh08 e convi dados.
Após o áto religioso os

noivos recepcionarão seus

convidados nos salões de
A' cerimÔnia de Issin.a festa do Itajara Tênis Clu

tura da escritura de doa- be. Esta folha apresenta
ção, foi realizada no Ga· eos nubentes 08 5eus vo

binete do Sec.' G I ii U C o tos de felicidades e ven-

Olinger. . flUIS.

/

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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c::=::rc:::::::=c:::::::=-c::::::ac:::::::=c:::::::= Registro C ivH .

Ela, 1;>ra.sileira, �olteira,
CORRflO DO POUO '

M'll G bb "f" I Indastrtãrra, nascida em
. MUD A S Aurea

.

ü er .r� ai" lc�a Jaraguá do Sul, domicí-
, , d<;> Registro ClVIl do I.D1S; liada e residente em Ilha CGCMF 84.429.729/001fundação: flrtur Muller - 1919 tnro da Comarca de Taragua,

FrutlFeras e Ornamentais
'

.

da Figueira, neste distei- Assembléia Geral Extraordináriado Sul; Estado de. Santa to, filha da Genesio Fa-
Catarina, Brasil. gundes e Alaide ZapeHa

Edital de Convocação
Faz Saber q�e. comparece- Fagundes. Pelo presente edital, ficam convocados ee se-
ram no cartono exibindo os " nhores acionistas desta emprêse pera se reunirem emdocumentos exigidos pela lei Edital n, 7.797 de 16/9/71 assembleia gerel extreordínéna, 'na, sede soet .. 1 na rua
afim de se habilitarem para José Oarlos Nunes e Jorge Czernlewlcz, 1.237, ne cidade de 'Jaraguá do

casar-se: Sonia Gonzaga dos Sul, Estado de Santa Catarina" às 9,00 horas do día
PEQAM OATÁ.LOGO Edital n, 7.793 da 13N,71, San tos

1 o� de outubr� do eorrenre ano: a fim de deliberarem
O . I ., I Ele brasileiro solteiro, sobre ii seguinte, Ordem do dla:ILUSTRAD Floriano Jose Bonchi 8

A '. .

'd' J
'

1 ° Ratificação das decisões tomadas DaL' Lu mecaDlßO, naRCI o em a· ...
-

. ,. .
"

END'ERÊÇO: L Id S id J
Ia. x

raguä do Sul, domiciliado

I
assembleia gerilI. ?rdll�arllJ do die �4_de abril de 1971;

Caixa Postai, 19
eopo O e e· Ele, brasileiro, solteiro, e residente à Rua Rícar- 2.- - Ratlftcaçao das declsões remedes nB

Avenida Mal. Deodoro, 210 - OORUPÁ - �ecelão, nascido em It0U- do Hass nesta cidade fi- assembleia geral exrraordlnérla do dia 24 de abril de
Jaraguá do Sul - S. Catarina pua, neste Estado, demi- lho de josé Nunes FÚho 1971., referenre aumento de capital de Cr$ 2�4.000,OO,
------,----- c::::::::.c:::::>�c;::::..c::::::::-� ciliado e residente em e Noemia ROsa Nanes. para Cr$ 392.000,00, com a inc9rporação de Ort
r.========�=============,====== Vila Nova, neste,distrito, Eis, brasileira, solteira, 89.079,33 do fundo Especial AumeDt� Capital de

S O C I A I 'S II' filho de Celeste Ronchi e industriária nascida em e-s 78.920,67 do fundo p/aumenro Capital, e, reforma
,

Helena Renchi. Jaraguá do' Sill, domiei- das eetennos sociais.
. ,A ••====;;======= Ela, brasileira, solteira, liada e residente em Vila 3.° - Outros assuntos de tnter,esses SOCiaiS.

Dia 28 domésticar naecida em Ja- Lensí neste distrito filha J.raguá do Sul, 09 de setembro de 1971
.

I raguä do Sul, doraieiliad» de A�tonio Gonzag� dos Walter E. W. GOBch,\ Diretor ôupertnrendenre- o Jovem A m i r o
e residente em Tres Rios Santos e ,Olga Olíveira CPf n.O 004303259Bruch, em. Guaramirim; N d'"do . orte. neste Istrlto, dos Santos.- a sra. Odete, espôsa filha de Alberto Lux"

do Ir. Aroldo Schulz, Elfi Muellar Lux.
nesta cidade;
- a suJ• Estérsis, �s· EdÍtal n. 7 794 de 14/9/71

pôsa do sr. Fritz Keelíng, Valdemar Pellens ...
em Joínville; Maria Leceadia Sohmidt

8 sra. Eifrida, espô- EI b '1' l'88 do ar. Damásio SchmiU, e,. rasi e!ro, so tel,ro,
nesta cidade. ope�â�lo, naseldo em Gúa-

ramu Im, neste Estado,
domiciliado e residente à
Rua Walter Marquardt,
nesta cidade. filho de Ver
gilio Pollens o Broníssoa
'a Gtlliosky
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, nasGida em Ja·
faguá do Sul, domiciliada
e residente à Rua Fran·
cisco Fischer, nesta cida'
de, filha de L i nd o I io
Schmidt e Ana Zimmer- Eai.tal n. 7.799 de 21/9/71
mann Schmidt.

- O sr, G e r h a r d
Grütsmachsr, nesta cida
de;
- o sr. Otmar Krautz

feld,
-

em Rio cio Julho;
- o sr. Germano Horst,

nesta cidade; Dia 29
- a sra. Herminia, es-

põsa do sr. Santos Toma-
- o Ir. Henrique �a.

selli; femamm, nesta Cidade,
- a sra. Is o I d e da

-

ÖO sr. H EI l� !.I t �
Oosta Behrens em Goa.1 Sohm, ekel, em .Curltlba,,

- a sra. LetlOs, espõ-
sa do sr. Clemente Schio·
chát;
- a. sra. Vva. Ana Pis

ke, nelta cidade; _

- a joum hanete
Thomsen, em Blumenau.

Empresa Jornalistica
"Correio do Povo" Ltda,

- 1971 -

Diretor
Eugênio Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
Anual . . . . Cr$ 10,00
Semestre . . . Cr$ 5,20
Avulso . • • • • CrS. 0,20
Número atrasado CrS 0,22

ADiversários:
Fêz anos õio 24
- O jovem A f o D 8 o

SchrQeder, em São Paulo.
Fazem anos hoje

,�8mirim.
BaBem anos amanhã

In�ústria de Calçados Gosc�4lrmãos S.A.

Laranjeiras, Pecegueíros,
Kakiseires. Macieiras, �ae
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Camélias, Ooní
feras, Palmeiras, eto., etc.

Edital n. 7,798 de 17/9/71 Com. e Ind. W. Raduenz S/A.-Luiz Morbis 8

Teresa Kammer C.G.C. (M.F.) n.s 84.430.073/001
Ele, brasileiro, solteiro,

opsrãrro, nascido em Luiz
Alves, nests Esta,do, do'
miciliado e residente em

Ilha da Figoeira. nesta
dil&rito, filho de Antonio
Morbis e Luiza Morbis.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, nascida em

Massaranduba, neste Es
tado, domiciliada. e resi'
dente elll Ilha da Figuei
ra, neste distrito, filha
de Gabriel' Kam m e r e

Ana Kammer.

Assembléia Geral Ordinária
Edital de Convocação

Pelo presente ficam convidados os Srs. aeíe
nístas desta sociedade à comparecerem a assem

bléia geral ordinária,' a realizar-se na sede soci
al, em Rio Cêrro 1,lneste município de Jaraguá
do Sul, às lã horas do dia 16 de outubro de 1971
a fim de deliberarem sÔbr. a seguinte Ordem do dia:

1.0)Aprovação do Balançode 3Ude jllnhode 197t.
.

, 2.°) Eleição dos membr08 da diretoria e mem

brol do conselho fiscal e respectivos suplentes.
3.-) Assuntos diversos.

'

Nota: Acham-se à disposiçie dos Srs. acionistas,
os d!lcumentos a que se refere o artigo 99 do
decreto-Lei 2.627, de 26.09.40. .

Jaraguá, do Sul. 20 de Agôsto de 1971.
Wilhelm Raduenz, Diretor Presidente

Bebidas Max Wi-Ihelm S. A.
CG.C.M.f. 84 429 869/001

Assembléia Geral Ordinária
SãG convidados os senhores acionistas·' desta

sociedade para pê!rticiparem dê! assembléia geral or- �

dinária que terá lugar no dia 30 de outubro de t 971,
ás 9 horas, na lede sotial, à rua Joinville, 0.° 594,
ne cidade de Jaraguá, do Sul, li fim de deli�erdrem
sôbre " seguinle, Ordem do Dia

.

1,0) _ Exame, discussão e votação do relató-'
rio dd Diretoria, Balanço Geral, conta de Lucros e

P(trdas, Parecer do Conselho fiscal, referente ao

exercício encerrado em 30 de junho de 1971;
2 o) - Eleição' dos membros do Conselho fis

cal e respectivos suplentes e fixaçãG dos seus hono-
rários; .,'

3.0) - Outros assunlOs de interêsse social.
AVISO AOS, ACIONISTAS I

Encontram se à dispOSição dos senhores acionis
tas, na sede social, os documenlos ii que se refere o

art.· 99, do Decreto- Lei n, ° 2.621, de 26/09/1940.
Jaraguá do Sul (.sC), 1: de selembro de 1970.

Morilz Max Wilhelm, Dir,etor, Presideote

- a sra. Otília, espõsa
do sr. Dr. Gérson Fer
reira, em Guaramirim;
- o Ir. Ingomar Horn·

burg. nesta ci,dada; Dia 30
- o 1I!f. Walter Laffin,

em Nenu Ramos. - 8 sra. Hilda, espõ-
88 do sr. Sil,eetr. 8to
iDSki;
� o 'sr. Arnald'o Lau'

relltiDQ da Costa, eDi S.
Francisco do Sul;

.

,
- o sr. Honório Olavo

Bortolini, nesta cidade;
- a Ira. Vta. Olma

Gosch, em Join,ille.

ro;:l��a
) ��.�� .. __ ...... .,.. .��

ADVOGADO nos fôrOs de

Sio Paulo - Guanabara -:Estado do Rio d.
Janei·ro - BF3tdlia.

Proeesßamentos perante quaisquer Mi,,;
Edilal D. 7.801 ne 21/9/71 Distérios, Autarquias e Repartições públicas

f: "':1 Rubens Wackerhage e 'em geral.

f�
"

_ Revendedor da,
' " �J Catarina Raasch

�
Escritório Central:,

�
. Ele, brasileiro, solteiro, Avenida Franklin Roosevelt, �3 -Grupo 303: •

lavrador, nU8ido em Ja'

.� B RAHMA CH O Pp � �a�:S�d��t�UI�!O�\��ii��� i Z C _ 39(FO,n�: 52-1894). ' i: "

n Grande' da Luz,

nesteL:io
de JaneIro

.J3 distrito, fHho de Frederi EstaGO da GU.ANABARA. '.
'

I Altoe:al:::og�:j�?, ;,t1�gora i ::�i:V;��1r�f.jÊ�;;:
'

�_D I.t.::: b' "d �) raguá do Sul, domiciliada E para que chegue ao 00· &lvIca
tam em in tegra ri ' 0-sena n e reEoidente em Garibaldi, nhecimento de todos mandei O hösteameoto da

B neste distrito, f i 1 h a de passar o puesente edital que BÔl1dêiriil e o canto

&:.: Grande' Florianópolis,. �. Ervino Raasch e Irmgard será publicado pela impreosa do Hino Nacional são
g Hornburg Raasdh. e em cartório onde será obrigalórios, uma vez

�
, : afixado durante 15: dias. Se .'

por semana, im todos� ,onde além dos seus produtos revenderá, �.·l . alguém souber de algqm im-
os estabeleeiment05

;

:} Correio do Povo pedimmto acuse-o para os de qualquer grãu de

L�w�.,���,.�....!!.,=�....,!t..eY":y ...:...j _:��oJ���o:o ��i;r;�DJil;;! GgUBBA .. �:���·I.�?IiC•• :_

Dia 2,7
� O sr� W"olfgaDg w.·

ege, nlsta (lida'de;
- o sr. Alberto Tome

!in;
- a sra. Carla Meinert,

em Join'fille;
- o jovem Ilson Lem

ke, em Rio àa Luz Vitó
ria;

,

- I ·SrI. Maria Dias
Angelo, nesta cidade;·
,- o Ir. LeopoldO BOI·

hammer, Dilta cidade;
- a jo,sm Rosane Jan

ke, nesta .oidade.

Arno Briese e

Raulins WinklerEdital n. 7.795 de 15i9/71
Harry Holler It Eie, brasileiro, soneiro,

Bernardete Gessner lavra?or, nascido !3�. Ja-
. • .'

.

.1 ragua do Su), dOllllClhado
Ele, brasIleiro,

BQlte1.'o, e relliidente em Rio da'
ga·rção, na'l\Icid,o ali}. TrQ '�, L'uz, neste d'istrilo; filho
budo Central, neste s- de Max Briee8 e Wanda
tado, ,domici{iado e reli· Rowader.

f

dente' em FloriaDópolis, Ela brasileira soheiri
n�s'e Estado. filho de domé�tic8, nascida em Ja�
Ricardo Holler e Clara ragu' do Sul, domioiliadaHoller. e relident. em· Rio da

! Ela, brasileira, solteira, Luz III neste distrito

(
doméstica, B 8 S (I! d a em filha da' LeopoldO Win�

_ Ü jo,em Adolar Da. MiUl8ar.an�u.b.8, ne,lte E�. kler e Olga R e i n k e

niel Verbin8n, nesta cida ,tado, d,omlCllhada e resl' Winkler.
-

dente à Estrada Biome
de; naa, neste distrito, filha Edital n. 7�800 de 21/9/71
- o J'ovem Amauri da S b

._

Gde e astl80 essoer e Heleodoro José Pereira eOunha Jacobi, nesta ci C
.

Natarma art. Romilda. Piocolidade.

:I • f .

�

Dia 01

EditeI o. 7.796 de 15/9/n
José Claudio Deretti 8

Marlene Fagundes
Ele, brasileiro, BGlteiro,

comereiário, mascido em

Jaraguá de' Sal, domici
liado e residente à Rua
Rio Branoo, nesta cidade;
filho de Geremias DereUi
e Elisllbeth Bruemueller
DereUi.

Ele, brasileiro. solteiro,
operário, nascido em Ja
raguá do Sul, domiciliado
e residente ã Rua Vitor
Rosenberg, nesta\ cidade,
filho de José Zosino Pe·
reira e Geraldina da Sil
fa Pereira.
Ela, brasileira, solteira,

iodustriâria, nasciaa em

Jaraguá do Sul, domici'
liada e residente à Es&rs-

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul



CO�REIO DO POVO - Sábado 25-9-.71 Pagina 3

Eslado de Sanla Calarlna

Prefeitura Muni,cipal de
JorBuuß do Sul','

AVISO

A Prefeitura Municipal 'de Jaraguä do Sul,
tendo am ,is ta a existência de loteamentos não
'aprovados, na forma da Lei, 'afim ds resguardar os

intar essados eontea possíveis danos. avisa que o

Departamento de Serviços Gerais e Öbras Públicas,
sito na Rua Quintino Booatuvs, n.O '50, está em

conäícões de prestar todos os esclarecimentos sôbre
construções para casos dessa natureza.

Jaraguä do Sul, 12 de setembro de 1971
Eugênio Vitor Sehmöckel

Prefeito Municipal em exercício

de Leilão
, A Asseseorta de Relações Públicas da Delega--

O Doutor Milton Cunha, Juiz d3 Direito da ele 'da Receita Federal de Ioísvtlle divulgou aota corri
Oomarea de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Ca a seguinte. tntormeçäo:
tarína, na forma da lei, etc...·

F
'

'

d F d IFAZ SABER a todos quantos êste edital, com
azen a e e rao prazo de dez días, virem ou 'dêle conhecimento .

,

'

"

.

tiverem, e ínteressar possa, que no díe 11 (onze)
A Prefeítura Municipal de Jaraguá do Sul, avisa de outubro vindouro, às 14 horas, em frente

àS. P "aos coarríbutnres da TAXA .oB LICENÇA PARA porta principal do Edifieie do Forum, s@ráp,roee'Uprlme. ar'ce. am-�.'ntos,LOCALIZAÇAO E/ OU RENOVAÇAO,. que o prazo dido o leilão do veículo penhorado 'ao executado
para paramento sem multa do 2° semestre, terminará ANTÓNIO MÜLLER �ILHO, da ação executiva que
no dla 30 do correnre mês. \ ,'lhe move a CIA. AUTO COMERCIAL ROESLER, Não haverá mele parcelamento de débítos fiscais
, Antecipadamente agradecemos aos que acolherem e abaixo deserímínado:

.

.

relatives 11 atraso no recolhimento ç_o I. P. I. e 'Impôs-
o presente avlso. .',.

, 1.0) - UM CAMINHÃO, mares CHEVROLET. to de Renda relido 'na Fonte. Porlaria nesse sentido
Jaraguá do Sul. 9 de setembro de 1971 ano {ie fabricação 1967, côr Palhinha, cbessts

'

p.o foi asslnada pelo Ministro da Fazenda com base no
Erich ôchprung, Dir. do Dep. da Fazenda D683YBR05-B575, 6 cilindros, 132 HP, licença n.s .decreto-lel n." 352168.

61 26,95,' certificado de propriedade n. 218.891, Informa, ainda, a Delegacia da Receita' f:"ederal
avaliado em Cr$ 14000 (quatorze mil eruzeíros), que no caso de processo fiscal o débito ainda pode-

A venda em leilão serä f@ita a auem melhor rá ser desdobrado, desde que seja requerido o par
oferta fizer. Em virtude do que, com' Iundamento celemenro até 31,1071. Por outro 'Iéldo. tretando.se
no art, 15, e seus parágrafos, da Lei N. 5474. de de débitos confessados esponrêneemente, também ha-
18 07 1968, que dispõe sôbre as duplicatas, foi ex- verá posslbilldade de parcelamento, se os débitos
pedido o presente edital, que .seräatlxado no local vencldos após 1-07-71 forem íntegrelmente liquidados.
de costume e publicado na imprensa local. Dado Fióalmente, em nenhuma hipótese, haverá parcelamen
e passado nesta cidade d€) Jaraguá do Sul, aos dez to para o I. P. I. atrasado relerenre a Fumo � Bebidas.
días do mês de agôsto do ano de mil novecentas Instruções complementares sôbre o assunto, se
e setento e um Eu, (a) Amadeu Mahfud, escrivão, rão nos próxímos dles pelo Secretário' da Receita
o subscrevi.'.

.,

Federal.
" (a) Milton Cunha, Juiz de Direito -

A presente cópia confere com o orígtdal, dou fé. ",'Receita Federal Agirá com'Rigor"Jaraguá do Sul, 10 de agöste de 1971
O Bscnväo, Amadeu Mahfud

Edilal Receita Federal

AVISO

LEI N.o 323

..

Nos têrmos do artigo 26, letra b), dos Estatutos
Sociais desta Associação, convoco 08 senhores
associados para comparec�rem à Assembléia Geral

Nelson Zelimar, requer licença e alinhamento D'
.

E· d
Ordinária a realizar se no dia 11 de Outubro de 1971,

p/construir uma casa resid,encial, Nicolau JageIs· ocumentos xtravI3 'OS às 20,00 horas, na séde social à Avenida Marec.l;lal
ky, requer licença p/Qonstruir uma casa residen- Deodoro da Fonseca, 348, 2.° andar, a fim de deli-
ciaI <la alvenaria, Nelson Machado Fragoso, requer, Eu. HEINZ GOEDE, brasileiro, casado, farma- berarem sÔbre a 'seguinte Ordem do Dill:
alinhamento, 'nivelamento. e licença p/construir ceutico, resid�nte e domiciliado no Município de a) - Exame e aprovaçãu das coptas da Di
urna obra residencial, Rolf A. Zander, requer ali. Schroeder, neste Estado, declaro para OB devidos retoria. referentes ao período de Outubro' de 1970
nhamento, niVelamento e licença p/construir uma fini que foram extraviados os seguintes ,documentos: a Outubro de J971;
oficina, Luiz Kiennen S/A, Indústria e Comércio - Certificado de ,Propriedade N.o 09466i, do b) � Assuntos de interesse geral daAssociação.
de Bebidas, requer licênça plcontruir um depósito veiculo marca Sedan Volkswagen, ano 1960, eôr Jaraguá do Sul, 1'4,de Setembro de ·1971.
de bebidas. Nelson Nagel, r..quer licença p/a cons- azul, motor 0.° B 31457, além do Titulo de Eleitor Rodolfo Hufenuessler, \Presidente
trução de ums, obra residencial, Oarmelino GiJi, e Certificado deReservista.. .

-

.

requer licença ealinhllmento para construir u!Da J.b. - Jaraguá do eul, 15 de setembro de 1971" o'l========o========�==.,',casa residencial de madeira, Francisc,o Modrock,
.

.
,. .

HEINZ GOEDE
requer licença e alinhamento p/coßstruir uma fu 'I", Escrl·to�rl·o. Ju' r"ldl·co Conta�,bl·1 ,1,'1tura cerca defronte s/propriedade, Ademar Braz
Winter, requer licença e' alinhamento p/construir
uma casa residencial de mad,eira, Arduino" Cristo CONCEDA-SE II

'

IIfuUnl" requer licença, alinhamento e niv.,lam�nto Fca. de Sorvetes Cremone Ltda, requer, alvará de n' Max Roberto Bornholdt IIp/constrUir um picador de carne, Curt Utpadel, licença e 16calização. I "'requer licença e alinhamento p/construir uma
CERTIFIQUE-SE

' Luiz Henrique da SilveiraCasa residencial, Affonso Pisk�, requer licença e II,'
.

II
alinhamenta p/construir :uma casa residenciàl de Têxtil Cyru8 S.A., r�quer certidão negativa, Vic If A D V O GADOS 'U
madeira, Otávie Ribeiro, requer vistoria e habite- toriano' Stringari,. reqqer ,certidão de baixa, Ir8- II

.

"

' n89, Helena P. Janssen requer visto.ria e habite· se, cema Kuchenbecker, requer por certidão se é II IIEdmundo A. Barbi, requer alinhamento do meio devedora em relação li impostos, Pedro Rengel, lTl1Ti\t1l\ 1Ti\t1l\1MTll·�.Jtr t1l\� v.r � TO> Ir � �Uo de s/propriedade, Maria Müller, requer licença requer por certidão de que nada percebe pelos 'I" Jl W\UI JjJJ\LVIVll !� \Ur'Ul,U) 'VI.8\ ll'i. \Urß\� ',',e alinhamento p/construir lima cêrea de tela, eofres dessa repartição.
.

Alfredo Farias requ@rlicençap/construíramrancho.AUT,ENTIQUE_SE II Contador nde madeira, E�merª,ldo Camacho, requer licença II IIp/aumentar um puchado de madeira, ,Fá'brica d" 'Luiz Lanznaster, requer autenticar o livro " Ragl'slro' de F."rmas IPI IISorvetes Cremona Ltda, requer vistoria e habite, se, de Registro de Serviços, Art�ma Ltda, ,requer
...,

.
.

Harry Frauke, rt!quer licença e alinhamento p/de- autenticar o livro de Registro de Serviços n.o 01, lU' Escrilas, Fiscais Imp. Renda ,If,molir e reconstruir uma casa residencial de madei· Auto Mecânica Central d. Al.fredQ Reeck, reque:::-
ra, Rarry Franke. requer licença p/construir· um autentieação do Uv.ro Registro do Serviços n.o 01, II Contabilidade ICM IIrancho de madeira Imobiiiária Nass Ltda requer Rufino Schulz, requer autenticação do livro Regia. I' IIlicença, nivelamenio do mei,o fio e ali�hamento tro de Serviços n.O 01, Silvin0 Kuchenbecker, re· Ii Defesas Fiscais INPS "P{construir uma calçada, Henrique Riegel, requer quer autenticàr o livro Registro de Seni'90s n.O 01,
Vl�toria' e habite.se, Célio Ropelato requer licença, AVERBA-SE A BAIXA

II FGTS II
aahnhaD,lento e ni.velamento p/construir uma'c,alçada, II. " II

. orst' Sporrer, reque,r. vistoria e habite-se, Sabino .

Fábrica de. Sorvetes Souza Ltda, requer baixa II AMI D d 210 IIda Rocha, requer licença para construir um pu- do alvará ,de licença' e localização. por' ocasião ",. V." a. ,eo oro,
. IIehado de madeira, Ermil,tto Ropelato, requer licegça do encerramEmto' de Buas atividades industriais, n ,,' IIpara construi),' um galpão. Jaraguá do Sul, 20. de -setembro de 1971 0=========0==========0

A yi$ta da Informação oomo requer

A Delegacia da Receilm Federal de Ioínvtlle in
forma que, de acôrdo com o levenrememo efetuado,
eproxlmedameate 50% dos coutribulntes do I. P. I.
cedastredos .em sua Iuriadição, ainda não vem epre
sentando suas Declarações Mensais -de Informações
do lrnpôsto sõbre Produtos ládustrlalízedes.

Dentre des próximos' dias será desenvolvida ri
gorosa cempanha contrs 08 omissos dessa obriga
ção, que estarão suleítos às multas de 150,00 e 300,00
por declaração não entregue, além das penalldades
r�gu)amenlàres peja falta de pagamento do rrlbute
devido. .

Neste sentido, torna ii í1Ilertar' aos produtores
Industrlels e demi!Jis eslabelecimenlos eqUiparados a

produtores, contribuintes daquêle impôsto e que ainda
eSlão em falta com a Receita Federal, que regula:-i
zem sua siluação com urgência, a,ntes que sejam vi-
ailados pela Fiscalização.

.

Lembra, oUlro.ssim, que' mensalmenle, as Decla.
rações deverão ser ,entregues alé Ci) dia 15 do mês.
subÍ)equente ao período do fato gerador da obrigação,
conform,e escalonam?ßto fixllQO nlls dependênCias dos
órgãos da Receila. Federal, onde, inclusive, poderão
ser solicitados Iodos os esclarecimenlos necessários
sôbre o àuunto.

(

Dispõe sôbre abertura de Crédito Especial.
Eugäalo Vitor schmöcke), Prefeito Municipal

de Jaraguá de Sul, Estado de Santa Oataríne, ém
exercício, no U90 de suas atribuições,

. Faço saber a todos os habitantes dêste Mu- O' Doutor MUten Cunha,
.

Juiz de Direito da
níeípío que a Câmara Municipal de Vereadores Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Ca
aprovou e eu sanciono a seguinte leí: '

tarína, na forma da leí, etc •..
Art. lo) - Fica o Chefe do Executivo Muni- FAZ SABER aos que CI) presente edital de

cipal autorizado', a abrir o erédíto especial de citação, com o prazo de 30 días, virem ou dêle
.

Cr$ 23.152,56 (vinte e três mil, cento e cinquenta eonhecímento tiverem, que proeessando-se nêste
e dois cruzeiros e a i n que n t a e seis Juizo o INVENTÁRIO dos bens deixados por Iale-
centaves), pars atendimento das despesas cimento de ELISABETH ZIL�. e constando. do
do programa de Formação do Patrimônio do Ser- mesmo estar a herdeira RUTH ZILS 'BRANCO,
vidor Público, instituído pela Lei nO 318, de 02 de oasada com Antônio Fernando Branco, ausente
agôito de 1971, na forma prevista pela Lei Com- desta Comarca, negando-se a se· fazer representar
plementar no 8 de 3 de dezembro, de 1970: por no referido inventário, conforme declarações do
conta da anulação' parcial da dotação 3.2.5:0 - inventariante Leopoldo Zils, pelo presente edital
23/161, do orçam�nto em vigor,

-

.. fica a mesma e sen 8SpÔSO, citados parà, no prazo
Art. 2.°) Esta lei entrará em vigor ma data de cinco dias, que correrá em- cartório, após o

de Bna .publicação, revogadas as disposições em I tér�ino do praz� do edi.tal,'}��lar�� sôbre a.s,�'p�.r}.,contrárIO, - - .,�' ...., . �_. �.."
. mert�s declaraçoes e acom�anb:e:r"os lhrmallil ter-

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá mes do inventário, até final sentença, sob as p@nas
do Sul, 21 de setembro de 1971. da lei. Em virtude do qual foi expedido o presente

Eugênio Vitor �chmöckel, Prefeito Muoicipal, edital, que será publicado 6 afixado na forma. da
em exercício

'

lei. Dado e passado nesta cidade' de Jaraguá do
A presente lei foi publicada nesta Diretoria Sul, aos vinte dias do mês de agôsto do ano de

de Expediente, Educação e Assistência Sucial, mil novecentos e setenta e um. Eu, (a) Amadeu
a08 21 dias do mês de setembro de 1971. Mahfud-, escrivão o subscrevi.

'

João Mathias Vel'binenn, Diretor (a) Milton Cunha, Juiz de Direito
A presente cópia confere com o original: dou fé.

Jaraguá do Sul, 20 de agôsto de 1971
O Escrivão, Amadeu Mahfud

Edital de Citação de Hlr�eiro' Ausenta

ßssDciacõu Cumercial e Iß�ustriHI �e JBruDud do 8ul
CGGMF 84434372/001

') Assembléia, Geral Ordinária
. Eq.ital de ConvocaçãoREQUERIMENTOS DESPACHADOS PELO

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL

.. 'Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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CORREIO DO POVO
ANO N.O 2.601

Prefeito de Blumenau
Entre' os 6 'do 'Brasil

LIlI JARAODA' DO SOL (SANTA CATARUfA) SÁBADO, 25 DB SBTBMBRO DE 1911
'

o Jornal "Trlbuna da
Imprensa", de. São Paulo,
depois de cuidadosa pes
qulse, elege anualmente es

Seis Prefeilõs ma is dlnâ
micos c de maior comuni
cação com o público e

com .. imprensa.
'

, este ano, o Snr. Eve
I'ásio Vieira, Chefe do En

cutivo blumenauense foi
um ,dos eaeolhtdos, segun
do informação recebida
pelo Gabinete de Relaçõts
,Públicas .da Muni'cipalida
de .

Pröxlmamente, o Snr.
Evelésto Vieira irá li São
Paulo para receber 1.11 he
menegene,

Um entre dez nerdestíaes
'prefere o Sol para viver•,

,O QQE, VAI PELO LIONS

2'0 - A colaboração ineltimável empre8tad�
pela firma paulista, Fábrica Nacional àe Sem.con
dutores Ltda. que, gentilmente, presenteou, o Lions
,Clube d. Jaraguá do Sul c9m uma antena multi·
" canal, marca Amplimatic 8 respecti'Yo "booster",
.

que permite rec,eber exc,elente imagem do CANAL
CINCO, diretamente de São Paulo.

O nOS80 agradecimento, o agradecimento dQ
Lions Clube, o agradecimento, de Jaraguá do Sul
é registro que .e impõe por um dever de justiça
e de justificado reconhecimento tanto ao� doi.
oitados COLL. quanto à lirma paulista.

Paralelamente a um primeiro agradécimento,
nada mais Batural do que um' primeiro pedido
naturf\lmente dirigido à própria direçio do CANAL
ClNOO, no seatidu de que entenda a ext.nlio da
B08sa campanha e nos auxilie 110 que 'fôr d,o leu

interêsse .' por que Dão dizer do intere.se de todos
os jaraguaen.... interessados como . DÓi no pleno
êxito de'mai. êste empreendimento do Lionl Clube
trazendo Sio Paulo e o Brasil' até nossal casas,
Duma irmaoa,ão que nos aproxima como especta
dor.l, numa aproximação qae nos irmana como

companheir08, num traço-de uniio que nOI inden-
tifica Gomo brasileiros.

'

A população rural é pouco inferior a 16,4 ml- '

...... _

lhões, o que repreaenra mets de 58% do total, 10 coa
tráriG do que ocorre DO conjunto do P..íl, onde ti

população urban .. e suburbana já é maior que ii ru
rel. Dos 11.8 milhões que vivem em cidades, mels Assembléia Geral Ordinária
da melada está concentrada em tôrno das nove capi-
tais. duas delas - Recife e Salvador - com mals Edital de Convocação
de t milhão de hebuaares e. Fortaleza, com 810 mil. , Ficam convidados os senhores sócios, a com-:

A densldade demográfica do Nordeste, d,iante
parecerem a uma Assembléia Geral Ordinária, àdo pêso m.aior. d.iI populaçâo rural, não é 'muito S'I- raalizar-se na sêde social a Rua Gumercindo da

perlor à média. nacionel (respec!i.vamente 18 e 11 Silva, nesta cidade, às 09,00 horas do dia 17 de
pessoas. _!'or qutlôrnetro ,quadradO), mas, suphlDt� a outubro de 1.971, afim de deliberarem sôbre a

d�s regloes. !'l0rte e
ACentre:> Oeste, Dos .l.õ16 �uDlcf .

,seguinte ordem do dia:
.p103 da reglao, 21_ tem �als d}� 10� mIl hiblt�D�es, 1.0 _ Prestação de contas da Diretoria;
com ,uma, pOl'ulaçao COD)unta superior a 6 liillhoes 2 o

_ Bleição da nova Diretoria; ,

de pessoas. 3.0 _ Assuntos diversos de interêsle social.
Estrutura Etária e Ocupação Não havendo número em primeira convocação,

As criança, Dordes'linös até 14 liDOS somam 11,6 real!zar.se. á uma assembléia" em secunda convo

milhões, mais de 41% do total, p�rcentagem bastante caça0. meIa hora após, com qualquer púmero.,
próxima do índice nacional. Entretanto iIS pessoas Jaraguá do Sul, 22 de setembro de 1.971
de mais de 50 finos são ã milhões, ou' seja, pouco José Carlos Neves - Presidente
mai(il de '10%, contra 12%' que sio a média naCiODl1l.
As pes�oas ein idades \nlJis p�odutivas, e�tre_ 15 e 50 '

llnos, sao. portaRlo, popco maIs de 13 mJlhoes, ,em
proporção tamb�m prÓXima da média nllcional, em

bpra infirioreõ.
,

Dêsses lã milhões de pessoas, 8,4 milhões exer'
cem algum tipo d. atividade econômica, representa0
do 52% dos que têm mais, de 15 anQ8, cOlUra pOIlCO
menos de 55% na média nacional. O numero de pes·
sOlsA:om mais de 10 anos e que pão faz parte da
população ecoDômicamenfe alivlil é de mais de 10,8
milhões. '

O setor primário (agricultura, pecuári�, silvicul
fura, extração vegetll, clça e pesca) é, de longe, o

mais importante, concentrando mais de 5,1 milhões
de peSRoal ou quase dois ter..Qos do total. AI 3tivi'
dades indultriais vim em SSllJida, co.m 906 mil
pellou; OI serviços oom 713 mil; ., comércio, com
555 mil; ali ali'idades liJociail, com quase 300 mil;
a administração pUblica, com 234 mil; Oi�' transpor-

x- ..........�-- x - -_. tes, comoaicaçõee ,e/ armazen�gem, com 207 .uil e

l'
,

I outras ati,idades com 270 mil.

1 At. n 9- ã O ! 1 . Posição e Rendimentos

1 F
,.

C
-

ti! os empregados representam 40% do total das pessoas
! a r m a c I a

'

e n. r'a
'

2 ecoÍlômicamente ativas - com 3,4 m&lhões
'

- enqqanto que
, (; os autônomos e os que trabalham para terceiros sem receber

! ' i remuneraçAo ,slo quase 5' milhões. OB empregadores sio
\ comunica a aeus clientes e alJligo8 que ".! meDOS de· 80 mil.

! transferiu Buas instalações para a Avenida � Dos 8.4 milhões da populaçã9 I econômicamente ativa,
, GetúJio'V,args8. 198. entre a Com_ e Repres. , 4,4 milhões recebem menos de 100 cruzeiros meniats; e 1,2

, mUhllo, entre ]00 e 150 eruzeiros. Abaixo do salário-mínimo
t de \ Máquinas Agrícolas "Tobatta" e Casa , médio encontram-se, portanto, dois terços das pessoas que
t Pernambueanas, 'elp�rando continqsr mere l exercem atividade econômica. Na faixa de 150a 200 cruzeiros
, cedor de VOlla 'confiança e permanecer ao ') mensais encontram-se 584 mil pessoas; entre ZOO e 50G oru-
,

"

"

zeiros, 700 mil. Apenas 300 mil ganham mals de 500 cruzeiros'

tinteiro dispôr dos prezados senhores. 1 por mês.

! 1 Na indústria a situação é präticamente a mesma, pois
A' C h tun 9 , ! 58$ mil pessoas ganham menos de 150 cruzeiros por mês, o

1
.

. , .

, que representa quase dois terços da fôrQa de trabalho abaixo

ti Z e' n t r a I A pot b e k e .11. do salário.mínimo médio; Cento e sessenta e seis mil pessoas
ganham entre 150 e 2!i0 cruzeiros mensais e 180 mil'percebem
acima de %5�, ou seja, apenas um quinto dos trabalhadores

1 I da industria ganha mais de dois salários-minlmos regionais.
� teilt seiner vorntothmen Kundschaft mit, dass !, Habita"",ão
I'. die Ini!talationen der Apotheke jetzt an der l'

... O número total de crian�as e adolecentes que frequen-
G úl' V 198 f· d

.

d O censo encontrou 5,3 'mUhões de domicilios Gcupádos tam os diver.os níveis do enªino é de aproximadamente 4,8Vv; at 10 argas, ,zu 10 an SlD, nOB nove Estado. do NOl'cleste e 900 mil vazios ou fechados. milhões, ou seja, 60% do número de crianças e adolescentes
! zwischen der firma Com. e Rep�es. de Má- 1 08 domiciltos rurais ocupados são pouco maie de a milhões. entre 5 e 14 anos de. idade, contra os 76% da média naclo-

I quinas Agrícolas "Tobatta" unä Gasas Per- i Os restantes 2,2 milhões estão localizados na zona nrbana e nal. J

! nambucanas, wo weiterhin gute b�dienung ., suburbana. Três e meio mij,hões sio próprios; 1.1 milhlo. de Dos quase 900 mH brasileiros com mais de II anos de

; zu erwarten ist. ,� condição não definida e apenas 700 mil lio alugados, meta- escolaridade, pouco mais de 1,00 mll residem no Nordeste, Ó

, , de dos iqUais, a me.os de 30 oruzeiros por mês e um terço que dá menos de 0,4% da populaçio total, contra um índice
x ....... "...._................._ ...._x entre 3 e 120 cruzeiros. ,

,e
' nacional de .quase 1%. '

Mais de um rerço dos brasileiros nasceu nos

nove Estados do Nordeste, mas pelo m�J:lOs um em
,

cada dez abandonou .. região plolra residrr em outros Algo de grave esta'Estados, prlnetpelmente do Suleste. O Censo regls-], .

' '."

rreu 31,6 milhões de pessoas nlscidal óo Nordeste,
nd Ch.�:�8a':n���e��Dd. residem na região Sii/O pouco mals ocorren O na· Ina

A população recenseada DOS neve Eetados (Mlol
renhäo, Piiluf, Cearó, Rio. Grande do Norte, Paraiba, PARIS - O líder

Chi-I
celendo elmultaneamente o

Pernambuco, Alàgoas, Sergipe e ßahte) é ele !8. t milhões nês Mao 'I'sé-tung sefreu tradicional -desfile de 1.0

registrando-ae uma migração lnrerne DíI região de um ataque cerdíeco. este- de outubro, dare nectosel

quase ã milhões de pessoas, em SUil grande maioria ria gravem.mie enfêrmo ou chinesa. Md. foi Imposst
dentro do pröprte Batado de nasetmento. Uma diS já rerla morrido. Os rumo vel esclarecer o verdadeiro

exceções é constituído pelos quese 200 mil cearenses res que circulam li respet- Iundamento das desencon

que residem ao Piauí c DO Marlnhão. Os eatreagel- to foram alentados pela trldGs notícias. Só uma

ros são meDOS de 20 mil, mais que DO Norte, mu
atilude do

.

pnmelró minis- coisa ficou evidente. al2'o
mencs que ne Centro-Osre. rro da China, Chu En lái, de grave está ocorrendo

que suspendeu tôdas as na China.
.

Rural e Urbana audiências previstas, can

,O Líons e o Canàl Cinco
CL pauio Moretti

Umaaventura a1ldaciosa, diriamuns, umaemprei
tada difícil. argumeutartam outros, uma campanha
a mais do Lions Club. de Jaraguá do Sul, d,izem08 nÓ8.

. Quantos' DOS conhecem, quantoa conheeem as

campanhas que levamos a cabo, .abem, perfeita
mente, que tomamos a, sério tudo quanto fazemos
em nome do SERVIÇO DESINTERESSADO.

Enfrentamos, näe há dúvidas uma série de
"ebstãeuloe que, pouco a pouco vamos vencendo:
defrontamo-nos, às vêzes, até com a Ineompreea
aio de determinada", pessoal para a concretizaçio
e o 8u0e,silo d,e nOSlaI campanhas. Contudo, aní
maDl,Ii;ol ai -narurels compeneaçõss que .eS8a&
esmpaahae proporcionam ein têrmol de ideál leo
ntstíco.

Mal, Tamo. ao caso elpecifico da campanha
do CANAL ClNOO, já no ar, diretamente de Sio
Paulo, ,.mbora ainda ,em caráter experimental.

.

Se a imagem da TV Excellior - Canal 5 - da
Rêde Glôbo de Televisão, já eltá em nOSS08 lares,
o devemos, em parta, a doil fatôres primordiais:

1.. - A "teimosia do vídeo" talvez leja fôrça
de expressão, mas é 'O tirmo' que melhor traduz
e persistência que alguns CCLL emprestam à sua

ação decisiva para o êxito da campanha. Cite s.,
por uma questão de justiça, a "dupla da tele'vi8ão
ou do morro" como 8. eonveneíonou denominá-los

,

DO Clube: 08 CCLL Orlando Bernardino e Rolando
Jahnte.

.,

Itajara Tênis Clube

V'EN'DE-SE
Um terreDo à Ruã· Alcântara', no. Bairro de Boa
Vista, e/201,õm de frente e 45m. de fundos.

Informações à Rua São Paulo esquina c/a Rua
Içaras,141 em Joinville, com o sr. Otto !\lelchert
ou nesta Redação.

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

Represen t,ação
Elemento residente em CURITIBA,

registrado no CORE do PR. deseja re

presentar firmas desta cidade naquela
CAPITAL à base de comissões. FaTor

I dirigir�:�ná�o���I.����::B:l:·PARANÁ I
Pouco mais de 12% dOI domicilios contam com água'

encanada 8 menos de 3% é lervido por rêde geral de ei!go
tos. O. domicílios que contavam. com fossa àsséptica sAo
pouco mais €le 6% e os que, contam com poços ou Dascentes
próprios ,1510 menos de 9%. Em numeros absoluto•• 1,1 mtlhão
de domicilios sio lervidos por rêde geral de abastecimento
de água ou têm poçoS' ou nascentes, e menoÍl de 430 lJlil têm
esgôto ou \Iossa asséptica. Mais de 4,% milhões de domicílios
Dilo oontam com fonte regular de Agua; 1,1 mUhio têm fos
sas rudimentares 8 3,8 milhões nlo tem qualquer meio re-

g'!llar cle eliminaçlo de detritos., (

Os domicilias que usam fogão ä lenha são %,6 milhões,
quase metade do total. ao passo que os que usam gAs são
meDOS de I milhão.

Alfabetização e Escolaridade
Dos quase 23,5 milhões de nordestinos cbm mals de

5 anos de idade apenas 9,4 milhões sabem ler e escrever, o
que dá um índice de alfabetizaçio de 40% contra a média
nacional de quase 6:2%.

FUSCÃO
Cr$ 160�OO mensais

,
,

Estamos conc-Iuindo o segundo grupo
,Inscreva-se imediatam,ente para participar ainda desta série

Consór.cio Jaraguá VeículQs

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul




