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Fundado em 1876
Emancipado em 1934

Recebemos, agoràd(>cemos M i IS S Õ e s Nacionais da ber, Prefeite de Corupä,
e retribuímos cordlelmen- Convenção Balislél Brasi� Rodolfo Herbst, de P. Ale
Ie mais as segulmes men- lelrs, Dr. 'Sroessel Garcia gore- RS, ESlofad.s Man
segens: Consulado Geral de Freuas, de lreperune, nes, Contedorendos de
da Alemanhe, de Curitiba, Anésill Meidel de Blume- 1967 da Escola Técnica
Edilôra Brasileira de Avi- neu, Paulino João de Bem, de Comércio São Luís,
cultura S.A., Sra. Helena 'Prefeito de Gueremtrtrn, Merchuex Confecções, Del.
.Iourden Ruiz, da Guena Irmãos Maristas do Colé- 50 Lerner Perer Antunes,
bere, Sra. Adélia Müller, gio São Luís, W CI I r e r Secretário' de Segurança e
'Hermann ôcheeíer e Fa- Gosch, G. Rodolfo Fischer, Informações, Irene Guen
míha, de lreperune-Rl, Au. Rádio Cultura de lotnville, rher, de Londrina, Gumz
gusla Hermes ôchrnldr, Aldo Romeo Pesold, Pre- Irmãos S A, Com e lna
Dr. Murillo Gareta Costa, feito Municipal de ôchroe ôchmur S.A., Prof Dolcí
de Nilerói·RJ. Serviço de der, lullo Maffezzolfi, Osny dio Menel, Diretório Aca
Imprensa e Radiodifusão c.ubes D'squino. Lucila dêmico do Centro de Es
Elo ôenado Federal, Alvim Emmendoerfer, Acyr Cesa rudes Básicos da UFSC.
Seidel de Corupá, Ludge- sertno, de Curitiba, Edgar de FI,s, Sra Minna Kurv,
ro Tepaseé, de Schroeder, Medeiros e Sre., de lrepe. de S. Paulo, Henrique
João Lyra, de Guaramlrtm, tuna, RJ, Sandra Pícolll, Geffert, Ora. Ztlé Rodri
Ivo Eweld, Ernprêsa ßre- Herbert Schneider. de Rio gues Leire, de Ireperune.
sileira de Aeroneutíca S.A, do Sul, Jaragüá Febnl Deputado F e d e r a I Dib
de S. José dos Campos, S.A., Dr. Harald Karmann. Cherem, Icopesce, de Ira
Augusro Silvio Prodhoel, Prefei'o de Joinville, F-tlm!. jaf. Abdo Hassern, de Car
Heinz Barg, Adolar Strat- lia Volkswagen, Moacir G. doso-SD, Nilda -e lr'inel:l,
memo, Osmar Duar'e, de T h o maz i, Coordenôdor Rober' W. Alb'zú, de Cu
JoinviJ(e, João Reiser, Gen Regional de EducaçãQ de rit1ba PR, ,Armínio Mar
Sombra', da. ASS'Jciöção . jOlOvjlle, Ivo Brjjmor�ki. qUd!'fih, de Joioville, e." êr
6rasileira de Alimentação PrefeilO de Mílssaranduba. Napoleão Teixeira, de Cu
Escolar. Dr. André. Jacob, Daslor Telfried HerbsI, de rilibö.PR.
de Säo Paulo, Junta de BIHmenau, IIton S!eingrae.

Concurso-Infantil "Operação�Brasil do Futuro-71"
.

/

De Ponta-Grossa e JoinviUe os escolares classificados em 1. e 2. lugares

Me.tt:ô,., de S�9 '.�a!l_lo tIm º,os
três mais 'modernos domundo

Orgão de rneror penetração no interior do nordeste catarinense
------------------������--� --------------------------1

Fundação:
Artur Müll.r

Impresso na:

Soc/.J.J. Grállca Avenld. LtJ••

Diretor:

eUOBN'JO VITO'R SCHMÖCKBL

Ano LIII -<- JARAGUÁ DO SUL (Santa Oatarina) - Sexta-feira, 31 de Dezembro de 1971 - N.o 2.664

Mensagens ·de
Nalal e Ano·Nôvo O garôto Osmar Anto

nio Kubaski. do Grupo
Escolar "Professor Be
cker e Silva", de Ponta
Grossa, foi o vencedor a
nivel regional (9a. Região
Fiscal: Estado do Paraná
iii San ta Oatartna) do
Concurso Infantil "Opa
ração Brasil do Futuro"
- informa a Assessoría
de Relações Públicas da

Delegacia da Receita Fe
deral de Joinville.
Mais de' 300 crianças

do Paraná e Santa Cata
rina concorreram .ao con

curso, mas para a Co
mtssão Julgadora o estu
dante de Ponta Grossa
destacou se pela origina
lidade de 8U8S idéias e

pela a presentação de seu

trabalhu
O �egundo lugar do

certame coube à garota
Carla Maritza Gomes, da
Escola Básica "Prefeito
João Colin", de Jeluvílle.
Os dois primeiros elas

sttteados receberam, cada
um.uma coleção de livros
e uma Bandeira Nacional
da Fundação "Itaü-Amé
rica", patrocinadora do
concurso e maís uma

bicicleta "Caloí' oterecí
da por Hermes Macedo
S.A.
Os dois'; ganhadores do

Paraná e Santa Catarina
terão, sgora, seus traba
lhos remetidos à Brasílta,
onde irão concorrer entre
20 compoaições de todo
o Brasil à bôlsa de estu

dos pura o Curso Gioasial

completo e uma viagem
com acompanhante à Ca

pital Federal, quando o

Em 8ua recente viagem Quantn aos propahdos

Pedro COII�D IE t d d N a São Paulo para estu atrasos' que se verifica
S U an o as ovas dar detalhes da linha riam no metrô paulista,

E'
Norte-Sul do metrô, o o Dr: Jobnson repf'tiu:

,a'tende ao CDL xportações: Navios Vice·Presidente dá wes-/'Dependendo de ,nó8,
tinghousa Electric e Ge oã" blivtlt·á. atrasos. Lo

Duran!e um almoço pro- mais o Banco Cenlral. rente Geral da Divisão maçaremos a impla,lltar
O Deputado ]federal múvido pelo Sindkalo da Atualmente, eSlão sendo de Transp.órte da Em o sistema de comunica

Pl'lrJro Oolin, em recsnte Indústria Ndval, ao qual examinadas as condições prêsa, Dr. E. W. Johnson, ção e contrôle logo äpÓS
cotrespondêacia dirigida compareceu

.

o minislto de financiamenlo e Irata declar.ou que. no que li assinatura do contrato

ao Clube dos Diretores Reis Veloso, da pasla do menlo fiscal .para campo- tange à instalacão dos com a CompaDhia do MelrÖ
, Lojistas de Jaraguâ. do Planejamenlo, além de 10- nentes nélcionais dös na- sistemssdecomunicações de Säo Paulo e o n08SO

Sul, vem de comunicar o dos os presidenles de es vios a serem exporlados. e contrôle de tráfego OtlStu,penho será em fun
Beu interesse junto do laleiros nacion�is, foi coo em trabalho inlerminis'erial. afetas à sua emprêsa, ção do acesso que tiver
Ministro Márió Andreazza firmada pelo minislro él Frisou o minislro,' que se as obras do metrô não mo� ,às obras, isto é, à Despe)-Oe dr. Elizeu Rezende, Di· realização dó eSlUdo in'e- ao Govêrno cabe o plane solterãu atra80 algum. medida que as vias fO
retor do DNER, solici- grado de um esquema de jamenlo e goal'an'tia do mer- "Temos bastante expe· rem fie'ando prontas, nos' perseguelando a siDaliza�ã,o no exporlação de navios. cada, os inceOlivose recur- riência neste setor" de· 8as equipes lá estarão .

cruzamento da BR-IOl e O esquema. complernen . sos que são desembolsa. clarou Dr. Joboson "e traba!h-,ndo rijo".
-

a polícia8 Rua 15 de N0vembro, 'ar do Programa de Cons dos denlro do cronogrllma' empre�aremos �qui o Frnalizando. a8 decla-
em Join9ille. A msnifes- 'rução Nélval para o perío- eS1abelecido, aos estaleiros q�e eXiste de malS 8p�r rações, Dr. J(Jhnson não As Delegacias de Or
tacão é decorrente rle ex- do 71/75, na ordem de 1 cabe o ,rabalho de criar felçoado em contl'olt� pôde conter Beu orgulho: dem Politica e Social :e
pedjen�e enoaminhado pe· bilhão de cruzeiros, envol eslrufura integrada e iii para transporte de mlilt-- ..o. metrô ora sendo d@ Entorpecentes e a'
10 CD-L ao representante ve além do Mioislério do boa qualidade do pro�uto sa". construido em São Pau Corregedoria de Policia
,c'ltarineos9 na Oâmara Planejamento, 'ambém o nacional, com alualização Prosseguindo em suas lo é um dentre os três Oivil de Curitiba, a ex�m-
Federal, pleitllndo a me- da Fazenda, TransporIes, reenológicéf permanenie. cJeclarações. Dr. Johnson mais modernos do mUD- pIo do que aconteceu
diria preconizada. Indústria e Comél'cio e (AABe)' esclareceu que sua firma do. Os outros são o de recentemente com a De

construiu em Pittsburgh. São Francisco e o dß, Was legacia de Falsificações
EUA, um sistema pilôto hingtoD; a Westioghouse e Def,·auda.ções, podel'ão
circular de três quiJô- está presente em dois ser det'lpejadas dos imo

metros de extensão, dêle8: no de São Paulo e veis que ocupam por fal
com duas estações, que no de São Francisco. ta de pagam69to do alu
há seis an08 está em Uma boa parte das' mi gual. 'St-gundn levanta'

operação, 8em apresan nhss atividades lia firma mento da Sccretaria de
tar o menor transtôrno. �stão Voltadas para êste Segurança do Paraná, as .

o. aeroporto":de Tampa, empreendimento. Reuoi- dividas da pasta, em

na Flóridß, já tem em remos (ôdas as nossas aluguéis atra8ados, é de '

funcionamento um siste- experiências ant�riores 250 mil cruzeiros.
.

ma de transporte terrestre e: o que há de mais so..- ,Pelo, mesmo motIvo a

instalado pela Westin fisticado em matéria de Delegacia de CostumeR

ghollse e, brevémente, o eletrônica 'para que 'êste mudou cinco vezes DOI

aeropurto de Seattle/Ta metropolitano seja uma ultimos 12 meses, e a,'

coma, Estado de Washing· oura sem paralelós e de' Delegacia de Furtos:.

ton, terá o seu �Em tÔOdS características 'ímpares". Roubos uma vez. Tais
essas instalações, inclusi O· plano de trânsito rá mudanças, alé� dos f'�
ve no BART de ..",ão,;Fran pido 6Rtftbelecido para barliços normais à conti

cisco, California, está em ,São Paulo prevê que a8 nuidade dos trlibalholl
U80 o mesma sistema bási linhas do metrô cortarão policiais, causam grandes
co que será empregado a

/

cidade' nos sentidos tra,nstorD?s à populaçã.�,
em São Paulo. A experiên· nort� Sul. e teste-oeste, pOlS mUitas pessoas ft
cia da We8tinghousé é, encontrando S8 no marco cam �em SBber a. 9u.e
portanto, muito maior do zero de São Paulo (pra· endereço se. dmgrr
que 8 de qualquer outra ça Clovis Bevillülua,Pra- quando

.

necessitam das

emprêila. 'Ia da Sé), onde a esta- DelegaCIas .

• 21& ai*1P

s6c 10
/

VENDE

sua participação�em Emprêsa gozando de
excelente conceito comercial e ótima situa�
ção financeira.

,

Situado no centro, em privilegiado ponto
comercial.
Possibilidade de expansão ilimitada.

Excepcional oportunidade para ele�ento di
nâmico, com ambição de progredir.

.

,

�
.

Informações: ]ARAGUÁ DO SUL'
Avenida Getúlio Vargas, 350

Sir •SI......hiJ

vencedor nacional será
recebido pelo Presidente
da República.
A solenidade de en

cerramento do concurso,
.realizada ne Agência do
Banco Itaú Amé-íoe, em

Curitiba, além do Supe
rintenàente R�gi'_'IH.J Ja
Receita Federal em exer

cicio, sr. Azaur! 1f1. [Uni
Sebastião, estiveram pre
eentes autortdades civis
e educacionais, Delega
dos e Aesessores ue Rela
çõesPúolleas da SRRF',9
e das DRFs de (:untiba,
Ponte GroM88, Londr+na,
Cascavel, Joinvílle, FIo
rianópolis, Joaçsba. ·Oa
rente do Banco "Itaú
América", esc,'lares_e
seus Ismílíares, jJrnalis
tas, Iuueionaríos � públi.
co.

ção de entroncamento se

rá uma das maiores do
mundo_ No momento as

obras pt'oR�egut:'m em

ritmo acplerado Da linba
nOl'ttl-Sul que líglHá \JS

bairros d� ,Ji:tbaqihrö $10

de Santana, Ne�8e ,rftcho,
que deverá ser inaugura.
do em meados de 1974,
as linhas correrão tanto
em vias subterrânea8
quando na superffch�

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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COI?REIO DO POVO Sexta Feira 31-1'271 D!Or'I\TA 2

::��<����U��II",�!�:� ��� Sindlc�Q.Og,"���om�n�!.� 8 ����o qU�i��ti!� Arena Regisúadas Chapas
Frutfferas e Ornament./s .8. do. corrente. mes, tomou posse a Diretoria dêste Deram en!rada na Justiça Eleitoral duas chapas

Laranjeiras, Pecegueiros
Stnrnce to, eleita em 14 de.novembro do corrente perae formaçao do nôvo Dírerorío da Arena de Ja�

Kakiseiros, Macieiras .Ja: ?n� para r.eger �sta entidade no triênio 71/74, rllgué!. do Sul. No dia 16 de janeiro de 1972, os filia-

boticabeiras, etc. Ros�ira8 asetm constltuída: dos a A!ena deverão escolher, quel das duas chapas

Dahlias, Camélias, Ooní- D I R E T'O R I A
fornecera a maioria do diretorio. As chapas são DIS

feras, Palmeiras, eto., etc Efetivos:
seguintes:

Presidente - Ewaldo Alberto Petry
PEQAM CATÁLOGO Secretário - Dari Cardozo da Silva

ILUSTRADO
Tesoureiro _ Varildo Tecilla

Suplentes:
Ewaldo Gühtz, Bertoldo Hansen, Elias Brugnago

CONSELHO FISCAL
I

.... Efetivos: '

.

• • --!. C::::::llc::::::roo::::::::>c"""c::::=ur:::::::c:::::;:::. Antônio Panstein Neto. Alfredo Kamehen e

, � S O C I A I S �
Thomaz Wroblewski.

.

ij
,

Suplentes:
José Brígldo Lopes, José Manoel da Silva e

Aniversários: Reg!stro Ci
João Jorge de Oliveira,

Fazem anos amanhã' ,AUWl Müller Grubba t�!ia� Deieg3lfoS' Representantes ao Conselho da Federação
__ o j o vem Jaime

do Registro Civil d� r.Dis Efetivos:

Blsnek, funcionário de A
rriro da Comarca de Iaraguá Ewaldo Alberto Petry, Darí Cardozo da Silva.

Comercial; do Sul, Estado de Sarna Suplentes:
.

_ o sr João Maria dos Catarina, Brasil. Varíldo 'I'ecilla, Alfredo Kamehen.

Santos. ,Faz Saber que comparece; Cumprimentos dêste semanário aos integrantes

D'
rarn no cartório exibindo os' da neva diretoria

.

sa O�
,

documentos exigidos pela e

- a jovem Elens claral
afim de se habilitarem para

dos Santos; casar-se:
_ O sr, Carlos Augusto.

.

Gereut em Astorga-PR.
Edttsl n. 7,893 de 22/12/7í

Dia 03
Mario Borck e

Ursula Leitzke
Ele, brasileiro, solt;iro.

comerciário, nascido em

�araguá do Sul. domici
liado e residente à Rua
Jorge Czerniewicz, nesta Estado, dorntcíliado re

Cidade, filho de Albrecht sídeute em Curitiba, Pa-

Borck e Maria Pereira raná, fiJbo de Domingos Dia 12 do corrente deu-

Borck. - Ferrarí e ABa Ferrari. se a S@ssão solene de

Ela, brasileíra. solteira, Ela, brasileira, solteira, colação de gräu. dOR

servente, natural de Gua- doméstica,' nascida em licenciados de 1971. da

_ o sr. Waldir Rubini ramirim, neste' Estado, Jaraguá do <ul, domtel Faculdade de Filosofia,

em Rio Oêrro;
, domiciiiada e residente liada e resid.(jnte em Ga Ciências e Letras, da

_ a sra. Reinilda, es
à Rua Jorge Czerniewícz, ribaldi, neste distrito, Ii- Unívershíade Federal do

pôsa do sr, José.Ribeiro' nesta eíuade, filha de lha de Antonio Hilbert e Paraná �ntre os forman

_ a sra, Olga da Silva' Henrique L e i t z k e e Oatariua Jaeser Hilbert dos em Filosofia.: 'anota.

em' Guaramírím.
'

.

Minna. Modrock ,Leitzke. mos com muito prazer a
Edital n: 7.896 de 28,12/71 j o'V em j a r a gu a e n I; e

Dia 06 Edital n 7.894 de 22/12/71 logo Schulz e �ílvia Her_tel, nno orna-

Jorge Bachmann \l. Evenita Piske mento de nossa melhor

1J0nceição Rosa' Ele, brasileiro, solteiro, sociedade, filha dileta do

'.
Cópia de edital rece operário, nascido em Ja- sr. Walter Carlos Hertel

blda do Oficial do regis- raguá do Sul, domicilia e exma. Senhora. Aliás,
tro Civil de Blumen8u do e residente em Gari ') sr. Walter Carlos Her

Dest� Estado.
'

I'Íbaldi, nSf:jte distrito, fi tel e sua espôs8 estão

J"n'o Ae FerdI·nan·1o Sch I duplamente 8atl'8fel'to"
Ele, brasileiro, solteiro

IJ 'u U Z •
.

c,

industriário, nas' e Ida Klitzke Schulz Visto que a outra filh�,
cido em este Estado do

Ela, brasileira, solteira, consoante �dição do dia
.

'1'
'

- doméstica, nascida em lIdo corrente, tambem
mlc,1 lado e residente em I

.

Blumenau, neste Estado Jaraguá do Sul, dcmici conc UIU curso superior

filho de Jopé Bachmann' Uada e residente em Ja pela Universidade Fede-

rag"uá 84 ne"t di t't ral do Paraná. Por I'SSO
e Eulalia Bachmönn. ,," e ·.S ri o,

Ela, brasileira, solteI'ra
filha de Gerhard Pi�ke e renf)vamos nossos cum-

nascida neste Estado' Liti Radtke t'iske. primen tos ao distinto ca

\ ' lSal e um cumprimento
domiciliada e residente E para que chegue ao co. especial à Silvia, nossa
em Vila Lenzi, nesta ci- nhec\mento de tOd06 mandel consttlDte leitora.

AI'd Z
dade, filha de Matias passar o pFesente edhal que

- O sr. I or immer Rosa e Maria Fr"'l·ner. bl d
-----,-----

mann, nesta cidade.
.. será pu ica o pela imprensa 'e"

'.

Edital n, 7.895 de 27/12/71 e em cartório onde ser. urso Pré-Jurídico
Marcos Ferra-ri e

afixado aurante 15 dias. Se em J r g
,

d S I
alguém souber de algum im-

a a ua o U
CecUia Hilbert pedim nto aCUSé:-O para os Á partir do rlia 3 de

fitiS legal.�. Janeiro de 1972, será
AUREA MULLER GRUBBA implantado em nosso

O icial município o Curso Pré,
Jurídico, Vestibulares

li
Unificados.
As Insc�lções para o

concurso vestibular des·
tinam·se às Faculdades
de Di reito, Pedagogia,
Educação Moral e Cívica
Ciências Sociais, Econo:
mia Doméstica, Comuvi

.

cação e Relações Públi
cas, Filosofia (Letras
História, Geografia, Ma:
t e,m á t i c a), . Economia,
Administração, Ciências

Co�tábeis e Educação .--------------�---------------
FíSIca (parte teórica). �IInscrições e informa: R

-

ções adicionais sôbre o "epre.sen tQçao .

Curso, poderão ser obti- Elemento resldente em OURI'TIBA
das à partir do dia 3 de

'

Janeiro de 1972 na Es registrado no CORE do PR. deseja re-

cola BQ_sica Abdon Ba- presentar firmas desta cidade naquela
tista. CAPITAL à base de comissões. Fàvor
Qualquer outra infor- dirigir-se ao Sr. A: J. da Silva.

I miição antecipada, pode,
rá ser obtida em Joinvil Oaixa Postal, 1398

Ie, pf'lo telefone 2346 _ CURITIBA - PARANÁ
Colégio Marista.

Emprêsa Jornalistica
"Correio do Povo" Ltda •

• 197) •

Leopoldo Seidel
.- CdRUPÁ·_

Diretor
Eugênio Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
Anual .• . . Cr$ 10 00
Semestre • . • CrS 5;20
Avulso . • • • Cr$ 020
Número' atrasado Cri 0;21

ENDERt::ÇO:
, Caixa Postal, 19

Avenida Mal. Deodoro 210
Jaraguã do Sul· S. Catarina

..

Atenção
ôe Você estiver tnteressedo em' adqu'rtr uma

bela e grende propriedade, procure maiores in

!!;rm(1çõ<'8 na LOJA LEONEL. ii Rua Ma. Flo
riano Peixoto, 105 - jaröguá do Sul.

Dia 04

Sílvia Hertel

- o sr. Ricardo Buer
ger, nesta cidade;
- o sr. Henrique Kos

ter;
- a jovem Lori

Schwartz, nesta cidade'
_ a sra. Irmgard Koch,

espôsa do sr. Genésio sa
Silva. '

Preço a combinar.

_ a sra. Pasch08, es·

�ôsa.d!l sr. Eugênio Pradi
Sobt'lDha, em Itapocuzi
nho;
- o j o vem Orlando

Morbis, nesta cidade.

Dia 07
- o.sr. Albe!"to"Zim·

mermann, em Guarami
rim;
- o sr. Vitório Tecil

la, em B a r r a do Rio
Cêrro;
_ o sr. Rufino Jankos·

ky, nesta cidade.

Dia OB

"Correio do Povo"
um Jornal

a Serviço do Povo
. Ele, brasHeirp, solteiro,

marcineiro, na�cido em
Rio dos CedrQs,

-

neste

o u P I O!Jôgo
Satisfaça seu desejo . de possuiF
FuscAo 1500

um

E, ao mesmo tempo,· de aplicar ,seu
dinheiro .em FUNDO DE INVESTIMENTO!

Participe da 3.a Série do

CONSÓRCIO JARAGUA VEíCULOS
\.

.

CR$ 160,00 MENSAISIL

CHAPA I
Membros do Diretório Municipal

1 - Sigolf Schünke
2 _ Eggon João da Silva
3 - Eugênio Vitor Schmöckel
4 - Rodolfo Huffenüssler
6 - Osny Cubas D'Aquíno
6 - FláVIO Orlando Rubini
7 _ Mário Krutszch
8 - Nelson Leopoldo Driessen
9 - Octaviano Ttssi
10 - José Alberto Kluzke

.

! 1 _ Alberto Morem
12 _ Gerd Edgar Baumer
13 ..... Rudi Franke
14 - Rudi Gtese
15 _ Francisco Modrock
16 - Lourenço Gresstnger
.17 - Affonso Frenzner
18 - Mário Marinho Rubini
1'9 .� Eugênio Strebe
20 - Frdelts Carlos Hruschka

Suplentes do Diretório Municipal
- Franciscô Pevenello

2 _. Albreehr Gumz
3 _ Eugênio Gescho
4 _ Alexandre Haake
5 - Bruno Henn
6 - José Cerlos Neves
7 - Mérro Nicol.m

Delegados à Convenção Regional
1 - Ocractlio Pedro Ramos
2 -'- Hans Gerherd Meyer
5 - Affonso Franzner
4 - Lourenço Gressmger

Suplentes de Delegados
1 -- Albino Werhmetsrer
2 ....:. Osny Cubas D'Aquino
3 _ Belarmino Garcia
4 - Haroldo Risrow

CHAPA II
Membros do Diretório Municipal

'I ,- R
\

- oland Harold Dornbusch
2 - Osmar José Vailalli
3 Loreno Antonio Marcauo
4 Olavo Matquélrdr
5 - Flavio Roque Numa Lenzi
6 - Vitório Lazzaris
7

.

- Flávio José Marcatlo
8 - Ralf Marquardt
9 - Henrique Wolf
10 - Waldemar Grubba
II - Carlos Hass
12 - Werner Stange
15 - Alexandre Panstein
14 -- Guido Schmidr

. 15 -;- Rudibert Schmelzer
16 - Alitor Volkmann
17 - Otavio Hermilio eindoso
18 - Arthur Porarh
19 - Alfredo Carlos Hanemann
20 - João WeiHet

Suplentes do Diretório Municipal
'1 - Atno A G Müller
2 - José João Vaih!lti
3 - Antonio Hermes Moretti
4 _ Rolf Alberto Ballock
€) - Ervin Dalmann_
6 '_ Leopoldo Heise
7 _ José Francisco Medeiros

Delegados à Convenção Regional
1 - Norberto Hafer�ann
2 -- Dorval MarcHllo
3 - 'Aliberto Ewald
4 _ Luiz G. Ayroso

Suplentes de Delegados
1 - Orlando Bernardino da Silva
2 - Reginaldo Schiochet
3 - Manoel Luiz da Silva
4 - Osmar Zimmermann

�----------------------------------------
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com �91 m com Osvaldo Kreurlob e 509 m com

Rudolfo ßeck e 180 m com. Augusto Beck.
136/71, Léo Guesser, área 209.840 mã, Ribeirão

Freimann. Frente com Floriano Decker, Urbano De O Doutor .�ilron Cunha, lutz de Direito da <':0-'

cker e Leo Guesser com 430 rn, fundos com ele marce de Ja�aguá do Sul, Estado de Santa Ceranna,
mente Gertneskt com 450 m, de um lado com herdei ne forma da. Let, etc.

"OS de Antonio Guesser com 488 m e do outro lado FAZ SAßER a quantos o presente edital virem

com Francisco MeisenJ.�om 488 m. ou dele conhecimento tiverem e tnreressar possa, que

140/71, Bertoldo Wacholz, área 18750:n2 Fundo por êsre." JUlZ� foram regularmente processados os

Sueco. Frente Estrada Geral com 100 m, Fundes com eures do pedido de Interdição de Geraldo Meier, solteiro,
Alttor Morsch com 107,50 m, de um lado com Arnol- com 55 anos de Idade, filho de Alvim Meier e Elsa

do ßubltrz com 180 m e do outro lado com a estrada Trap Meier, residente ii Estrada Garibaldi nesre rnu

com 180 m. ntcípio e comarca, por estar sofrendo dös faculdades

141/71, Augustlnho Schwambach, área UD 052 mentais. sendo requerente seu irmão Wigando Meter

m�. Mssserendubtnha. Frente com ribeirão com tendo sido. por sentença dêsie Juizo datada de 20 de

113,05 m, fundos com Avelino Besen com 115.03 m, julho do cfetv». prolatada pelo signatário do presen-

121/71, loão ßrycb, área 101.240 m2, Guerant- de um lado com Luiz Schwambach com 1.000 rn, e re, DECRETAD'A a inrerdicão do supre mencionado

Mirim Frente com .estreda do Guarani com 220 m do outro lado com Antonio Pen y COI11 1000 m, GERALDO MEIER. em virtude do que serão const

fundös com Isidoro Koerzchí com 220 m, de um ledo 142/71, Luiz ôchwernnach, área 115052 m2 derados nulos e de nenhum efeito Iodos os aIOS,

com Vladisleu Prawulski com 460 m e de outro lado Messercndubtnhe. Frente com ribeirão com 1! 505 m avenças e convenções que celebrar sern a assistência

com joséfa ôadztnskt com 460 m. fundos com Avelino Besen com 115,05. de um' lad� do curador nomeado. sr Wigando Meier. E pera que

122/71, lrineu Ranghelli. Domingos Ranghet!Í e com Bruno Lemfers..corn 1 000 m e do outro lado chegue ao conhecimento de Iodos e ninguem possa

José Rangheui, área 550586 m2. I." Braço do Norte. com Augustinho ôchwembech com t 000 m alegar ignorância. foi expedido o presente edital, que
Frente com Francisco Tírone e Irineu Petry, com 145/7:, Comunidade Evangeltca Luiherana Mas será oubltcedo por 3 vezes no jornal local "Correio

570 rn, fundos com 910 m com lrineu iJetry. Terreno serandube õ8, área 2774 mã, Messerendube. Frente do Povo" e 1 vez no Diário Oficiai do Estado, e eft

de forma írreguler confroruendo ainda com Ernesto com Estrada Geral com 90 rn, de um lado com te� xado no lugar de costume. Dado e passado nesta

Deretti, João Finasse, e Ferdinando Fmasse, Luiz ras de Alb:o Sasse com 5t ,50 m e do outro lado cidade de Jarôguá do Sul, aos vinte dres do mês de

-Ranghetti. Pascoal Ranghelli e Hilário ôpeza. com terras da requerente com 64 m - forma irregular. é1gôsto do ano de mil nove centos e
.

setenta e um.

123/71. Albio Sasse, 1 tO 200 rn2 de área, Mas
_

155/71, Rctul Zielhsdorff, área t50.700 m2, Rlbel Eu, (a) Am.edeu Mahlud. escrivão, o subscrevi.

serendube. Frenle estrada velha com 75 rn, fundos rao Gustavo. Frente Ribeirão com 2:!0 m tundes cem (d) Milton Cunha, lu z de Direito

com José ßrych com 100 m, de um lado cotn Willy SilVIO Krueger c/220 m, de um lado corn Ervino Confere com o o'iginal: dou fé

.Krembeck com 900 m e do outro lado com Vide! ßechmenn, A, y Krueger e o requerente com 685 rn, Jardguá do 3ul, 20 de ag'ôslc de 1971.

Carlos Wirt com 955 m. e do outro la(lo com Ary Krueger ::om 685 m.

.

O, Es�rivão, Amadeu Mahfud

124/71, Ambrosia Tomczak, Dois terrenos um B para que ninguem possa alegar Ignorância é 0--------- -----------.
'com área de 145.000 m2 frenle com terras de' Ale expedido o presenle edital que será afixado no lugar 11--------- -----------11
?,andre Lubanski �om 200 m, fpodos com Ra.mundo de coslume e publicado na forma da lei. Dado e pas II· fi
Cindas com �OO m, de um lado com Slefano Paw!ack s_!ldo ne:sla Cidade de GUdramlrlm, tSlado de SônIa II [serl-t"

li

J
�ti· C t "b-'Icom 725 m, e do outro lado com José Brych com

I

at�'jr(na, no Canório do Crime, Cível e Auexos, aos �f . .. OrlO UrlulCO an a I· ,','725 m OUlro terreno com área de 150.000 [Iii. Frente Vlnle e do'is de d"zpmbro de 1IIi1 'novecénlos e selentõ I

com Germao._? e 0110 Reinke com �60 m, fundos com e um. Eu. (as) Rõlf fdlllO� BScri\'ão, o diiHtlografel e- n II
Domizela SawuIski com 260 m, de um fado com Ju- subscrevi. . II Max. Roberto Bornholdt· II
lia Brvch com 500 m e o oulro lado com Germano (as) Olavo Weschenfelder, Ju z de DireIto II ti
Reinke e Protasio Bandoch com 500 m ambos lo C E, R T I DÃO II Luiz Henrique da Silveira -I
calizbdos em GU<'lraní-Mirim.' Cerrifico que éI presente cópia confére com II

J

125/71. Thomaz Odwôzny, lÍrea 22.500 m2, Gua- o original do que dou fé.
Dezembro de 197t " A D V O G A DOS ,','rllni Açú. F.enre com Edmundo Odwa�ny e Thomc.z Guaramiri.l, 22 de

Odwazny com-112 m, fundos na mesma dlslânciõ com -I
.

II
Ber'folino Guesser e Julio e Vladlslöu Odwasny, de um

Ralf Fdilin. Escrivão I" KlL]))(Q) lO)([})M[[N([;((})§ VAl[{([;!§ "
'lado com Bertol.ino Guesser com �158 m e do oUlro

.

lado com. Bdmundo Odwc.zny com MB m. EdOt I d C"t
... I

d 30 dO
II Contad II

126/71. Euclides Alexandre 184.912 m2, Sete de· I a e I açao com prazo e las II, or fi
Janeiro. Frenle com esfrélda geral com 564 m, fendas

.' II R "
com rio Sele de JaneIro com 564 m, de um lado com

O Doutor Ola�o We�schenfelder, .Ju�Z de Direito da
Ii

. egistro de Fhmas IPI
<öl.

Comarca de GuaramIdm, Es.ado d� SlUlta Catarina, na forma Jl
rio uefe de Janeiro com ti08 m e do outro lado com da Lei, ete . . . II II
Luiz Bublitz com 508 m.

/' Escrít<ls Fisc t' I R d
.

Faz Saber, aos que o presente edital de citação com II .ri U . li ii S mp. en a II
127/71. Clemente Petly. área 124.825 m2, Mas prazo de trinta dias vil'em, dêle conhecimento tiverem ou

"

sarandubinha. frente com o rio com 134 m, fundo� dinteressar possa, que por êste ,Juizo foram requeridas ações II Cl>n'!J;b�l�d·.)de leU II
com herdeIros de José Koehler com .154 m, de um

e usucapião de terras localizada� no Município de Massaran- 'I v lu j II Ãà
.

LV! II
I dA' h'" h b

duba, cujO!! n Os dos autos, nomes dos requerentes, localtda-
j

a o com gastin o JC warn ach com 95b m e do �es, áreas e confrontações abaixo vão' descritas, tendo sido II D f F"
.

I",rps II
OUlro lado com ()everino Perry com 955 m. Julgadas procedente .. por sentença as jnstificações .pré\ias II e esas iscaiS I' II

128/71, Severino Petry, área 116.625 m2, Massa de posse dos i.móveis:

randublohd. Frenfre com o rio com 154 m, funduS 191.71 Joaé' Augusto Dolatta Kluck, áre'a 50.000 m?, II l GIS II
h Guaram-Aç". Frente com o rio com 71,50 m. f'undos com ·11 f· IIcom erdeiros de José Koehler com 124 m de um Felipe Kluck com 71,50 m. De um lado com Feitpe Kluck com

::�� ��� ��e���:; :a��?90�0:. 900 m e do oUlro �gg:: e do outro lado com Jcsé Augusto Dolatta Kluck com :r Av. Mal. Deodoro, 210
_ Hit

129.71. Mdria Mader, área t05.557,37 m2, Linha 102·71 Ladislau Domaszak e José Domsszak. área 100.000

Telegráfica, Frente com João Pasternack com 94,15
m2. B�aço do Norte, Frente com 8. Estrada Braço do Norte II . "

f d L B
.

com 2UO m. Fundos com Max Junk.com 200 m. De um lano 0=========.==========0

m, un os com uiz' 001 Rosa com 94,15 m, de um com Daniel Damaszak com 500 m. e do outro lado cum Ru-
lado com Änlonio I\1lchalôck com 1 100 m e do oulro doUo Rudiger com .500 m.

lado com Ladislau Bandach com 1 100 m.
l03-71 Ida Petry, Massarandubinha área 87.500 m2. Frente

150/71, Erich Koehler (2), área 219.452 m2,
com rio Massaral)dubinha com 87,50 m. Fundos com José

M
Koehler com 8·7,50 m. De um lado com Antonio Petry com

.. assarandubinha. Frente com ESlrada Gerol com lUDO m. e de. outro lado com João Pet(·y com 1000 m.

300 m, fundos com Ele.odoro Weber, com 500 m, de L04-7l Hugo Petry. área 37.500 m'!. Massarandubinha

um lado com Rosa Koehler com 1.000 m e do outro
Frente com ri.o Masssrandubinha com 37,50 m, Fundos com

lado com Bruno Bachmann e Vilar Fenerich com 950 m.
Carlos Koehler com 37,50 m. De um lado cOm .João Petry

:t /7
com WOI} m, e do outro lado com GerVásio Petry com lOGO m.

lul 1. Fel�pe Ktuck, área 200000 m2, Guarani-Açu 105·71 João Petry, área 37500 m2 Massarandübinha.
Frenle COrT! rIo com 190 m, fllndos com Alberto Safã Frente com o rio Massarandubinha com !n,50 m. Fundos com

nelli com 591.50 m, de um lado com AnastClcia Kluck José Koehler com 37,50 m De um lado com Ida Petry com

c 1 080 d I d J
1000 m. e de outro lado com Hugo Petry com 1000 m..

om m e o outro éJ o com osé Allgusto Do 106·71 Léo Besen, área 37500 mt. Massara..1dubinha.
larra Kluck com 700 m. Há aindél um quebra para Frente com' rio Massarandublllha com 37,50 m. Fundos com
fora com 71,5 m; e oulra com 150 m, e outra com José Koehler com 37,50 m. De um lad!} com Silvino Petry
240 m com ferras de Alberto Safanelli. com 1000 m. e o outro lado com Sebas�!ão Basl"n com 1000 m.

152/71, Paulo Safanelli, d0is lerrenos sendo o
1:0771 Gervásio Petry, área :17.500 m2. Massaraadubioha. =-----------------------...!

Primeiro com área de 357.950 m2 Fr"'nle c'om Alfr'edo
Frente com rio Massaradubinha com 37.50 m. Fundos com

.

... José Koehler com 37,50 m. De um lado com Hugo Petry com

Safanelli com 1 460 m, fundos com �ienriq(Je Kupas 1000 m. e do outro Jado com MArio Petry �om 1000 m

com 1 440 m, de um lado com VIIi Kruefzf .. ld com
108 71 Willy Feiler, Massarandubinha área 37500 m2.

261 m e do OlUro lado com Paulo 3ôfanelh com 2k,O
Frente com rio Massarandubinha com 37,::'0 m. Pundos com

tJ José Koehler com 37,50 m. De um lado com Erich Koehler
m. OUlro I.erl'eno com área de 154400 m2. Frente com 1UOO m. e do outro lado com Casemiro Reincavieski
com Paulo Safanelli com 420 m, fundos Olavo Kupas com 1000m.·

.

.

e Ari Casner com 420 m, de um lado com
.

Braz 109-71 Casemiro Rincavieski, área 37.500 m2. Massaran-

Ouessner com 520 rn li!: do ou:ro lado I...om ,José We
dubinha. Frente rio Massaranctubinha, com 37,5\) m. Fundos

loshinski com 420 m.
com José Koehler com 37,50 m. De ulI\ lado com Willy Fei
ler com 1000 m. e do outro lado com Silvino Petry com

155/71, Estevão Lipinski, área 107500 m2 Alto lOCO iD.
.

Guarani Frente com E:stevão Lipinski cöm· 250 m
110-71 Sebastião Besen, área 37.500 m2. Massl.!randubi

fundos com Antonio Neumann com 220 m, de u� nha. Frente com rio. Massarandubinha com 37,50 m. Fundos

I d U
com José Koehler com 37,50 m. De um lado com Leo Besen

a o com do Npgorski com· 600 m, de outro lado com 1.000 m. e do outw lado com Antonio Besen COm \.000 m.

com BolesléJu Michõlock com 400 ·m. 11171 Antonio Besen, área 37.500 m2, M�ssarandubinha.
154/71, Francisco de Souza, área 315526 m2, Frente .com rio Massarandubinha com 37,50 m, Fundos com

Mössarôndub!nha., Forma irregular: F-rente numa linha
João Koehler com 37.50 m. De um lado com Sebastião Besen

b d
com 1001.1 m, e do outro lado com João Oestrack com lUDO m.

que rô""a medindo .550 e 600 m C0m ferras de Eleo- 112 71 Ana Martini, área 15�.290 m2, Braço Direito. Frente
doro Weber. fundos linha quebrada na mesma distan rio Alto Luiz Alves com 133 m. Fundos com Vitorio Stringari
ciô com Ped'o � Waldemiro de Souza e Vidal Derelli Com 133 m, 'De um lado com José de Dés. com 1.160 m, e do

de um lado do norfe com 500 e 13'0 m. com Vito; outro lado com Cesar Micheluzzi com !.l60 m.

Fenerich. do outro lado na mesma m"dida c/-Joa-o Alfren
. Il3-71 Julio Brych área 148.748 m2, Guarani-Mirim, Fren-

.. te com Ivo Brych com 260 m, Fundos com Vigoldo Sasse com

155/71, Augusto Scnwarlz, Rio Baniio Forma 260 m, De um lado com Ambrosio Tomazak com 57t m, e do

irregular, área 548 090 m2.�Frenle, linhas quebràdato, outro lado com J(1ão Kancheski com 572 m.

110. m com O:svaldo Kreutlob com 210 m corr.· Ru.
Il471 Jose Tomazelti, área 151.2fiO m2, Regundo Braço

d If Bk'
do I;jorte Frente com rio do 2· Braço, com 137,50 m, Fundos

o O ec \ com 226 m e b86 m com' Augusto 3eck, com Carlos Spézia com 137,50 m, De um lado CQm João An-

fundos com 515 m com Alvim Krueger e 548 m com drych c-'m l.lliO m, e do outro lado com Daniel Feder com '

Arnon Hausmann e Curt Miller, de um lado com 282 1.1UO m.·
. Certi�iCO �ue a presente Cópia confére com o Original do

m com AuguSfO Schwarlz e com 275 m com Alvin
U'5·71 Paulo Riegel, área 44.325m2, Braço do Norte. Fren. que ou .

K
te com rio Braç) do Norte com lf1l,50 m, Fundos com Pedro Guaramirim, 22 de dezembro de 1971

rueger, do outro Jado com 115 m com Wolf Beling, '" d i kIll" D 1 Ol.3a z ns com o ,uO m, e um ado com João 110B com Ralf Faltin Escrivão

Uital de Citação com prazo de 30 dias
\

Edital de Interdição
O Doutor Olavo Wesehenfelder. juiz de Direito

da Comarca de Guaramtrtrn, Estado de Santa Oala
rlna, na forma da lei, etc ..
.

Faz Saber, aos que o presente edital com prazo
de trinta dies virem, dêle conhecimento tiverem ou

tnteresser possa, que por êsre JU:LO foram requeridas
ações de usucapião de ferras localizadas no Municí
pio. de Messarendube, - cuias n.vs dos eures, nomes
dos requerentes, localidades, áreas e confrontações
abaixo vão descritas, tendo sido lulgades procedentes
por sentença as justific:;ações prévias de posse dos
imóveis.

(Antiga Oficina Kohn)

Pinturas Jaraguã Ltda.

Pinturas de Letras. Painéis
Faixas e Placas .'

Mudou lSd para a

Rua Jorge Czerniewicz, 497

436,06 m, e do outro lado com Carlos Karnieski com 436.06 m.

11671 Victor Franz. área 47.625 m2, Braço do Nort!:'. Fren
te com Victor Franz com 70 m, Fundos com Luiz C,ristofolini
com 70 m, De um lado com viuva Faes com 680,35 m, e do
outro lado com Victor Franz com 680,35 m.

117 71 José de Déa, área 154.290 m2, Braço Dirétto. Fren
te com rio Luiz Alves com 133 m, Fundos com Vitorio Strin
gari com 133 m, De um lado com Afla Martini com 1.160 m e.

do outro lado com José Marangoni com 1.160 m.
'

118·71 Helmuth Scbneider, área 60.500 m2, Ribeirão Irma,
Frente com Helmuth Schneider com 54 m. Fundos c(lm Her
man Milnitz com M m. De um lâdo com Nelson Ktckoel com
1.120 m, e do outro lado com Herman Mitnitz com 1.120 m.

119-71 Francisco Meisen, área 123.437,50 m2, Massarandu
binha, Frente com José Petry com 246,80 m, Fundos com
João Pereira com 246.80 m, Oe um lado com Leo Guesser
com 500 m. e do outro lado com Francisco Meisen com 500· m.

.

1%0-71. Inineü Litzemberger, área 88.024 m2, Treze de
MalO, Frente' com Osvaldo Berndt com Ho m, FQndos com
Ribeiri'io com 110 m, De um lado com herdeiros de José
Schlegel com 800 m, e do outro lado com Arnoldo Gerold e
Alidor Riegel com 800 m.

.

E para que ninguem possa alegar Ignorância, é expe
dido o p'resente edital, que será afixado no lugar de costume
e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade
de Guaramlrim, Estado de Santa Catarina, n� Cartório do
Crime, C1vel e Anexos, aos vinte e dois de dezembro de mil
novecentos e setenta e um. Eu, (As.) Ralf Faltin Escrivão o

datilografei e subscrevi.
'

(as) Olavo Weschenfelder, Juiz de Direito

CERTIDÃO
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CORREIO DO POVO Sex Ia Peh:a - 31.:1.t 71

, Edital da Citação com Praz.o de 38 Dias �����::kic��m2���.�� de outro Iado.eom Alexandre Edital de Convocação
• 78/71, Adelino Vigini Ranehettí e Silfio Ran Ar R d

o Doutor Olavo Weschenfelder, Juiz de Di- ehetti, área de 225.000 m2, Primeiro Br'8Qo do Norte, lança enovac ora Nacional - (ARENA)
reito da Oomarca de Guaramirim, Es·tado de Frente com David Rauehetri com 150 m., Fundes Município de Jaraguá do Sul
.Ssntà Oatartua, na forma da lsi, etc... com Marcelo Bath com 150 m., De um laäo com

FAZ SABER, aos .qU6 o presente ed'ital de David Ranohaui com 1.500 m , e de outro lado

citação com prazo de trinta dias ,irem, dêle conh- com Oh90 Deretti e Genesio Machado com 1.500 m.

cimento tiverem ou interessar possa, que por êste 79/71. Erich Koehler (1), área 37.56U m2,
Juizo foram requeridas a,õell de uSl!lcapião;*'de Massaeanrtubtnha, Frente com José Koehler com

terras looalrzadas no Municipio de Massaranduba, 37,50 m., Fundes com Rio Massarandubinha com

cujos n.Os dos autos, nomes doi requerentes, loca 37.50 m., De 101m lado com Willy Failler com 1.000
lidades e áreas abaixo vão descrttas, tendo sido por m., e de outro lado com Mario Pe\ry com 1.000 m.

l8oteoçu dêsta Juizo julgadas procedentes 88 [us 80/71, Pedro Boehmke, ärea 123.750 m2,

tificaçõee prévias de posse dos imóveis: � .' Benjamim Oonstant, Frente com Ignaoio Hamaski

61/71 - Mario Sasse, área 987,00 m2, Massa- com 225 m., Fuudos com Oasemire Karnieski com

randuba, Frente com uma rua com 13 m, Fundos 225 m, De um lado com Pedro Boehmke com' 550
com Eri'ch Moresch com 25' m .• de UDI lado com m .• 8 de outro lado com Julio Boehmke com 550 m

Ricardo Wiue com 54 m., e do outro lado com Fflitas as justificações pr évias de posse foram

Haroldo Rhode com 50 m. estas iulgadas procedentes por sentença. E para

62/71, Lídia Czaplinski, Inês Osaplinskí e que chegue 80 conheeimsnta de todos, e não se

Edwirges Kemczinski, área 222.746 m2, Treu de posea alegar ignorância, mandou o MM. Juiz axpe

Maio Alto, Frente com Carlos Mau-ke cqm 220 m., dir 10 presente edital, que será afixado no lugar de
Fundes com Paulo Krasloushi, Stanislau Roblescki costume e publicado na forma da lai, Dado e pas
e Arthur . Boreherrn com 220 m , De um lado com sado nesta cidade de Guaramirím, Estlldo de S?n

.

Damião Kemczimki com 1.100 m, de outro lado ta Oatarina no Oartório do Crime Cível e Anpxos,
com Stantslau Roblesoki com 1.100 m. aos ,inte 8 dois de (1eZRmbro de mil novecentos e

.

63/71, Iriueu Wolter, ãrea 2.500 m2; Benjamim setenta 8 um.. Eu. Ralf Felun Escrivão, O datilo- ��������;Oonstant, Frente com Estrada Geral com 75 m, grafei e sebserevi.
' ..

�i::���:�m:���:.��h:; ��.7!.m��I?� l��o�o�
Oer tifico ::.��������:�� :::fê:: :�il: i �����!!� J!U!� .

,.,
64/71, Otaviano de Toffal, ârea 536344 m2. origlnal do que dou fé' t .ADVOGADO n08 fôroe de

Braço Direito. Frente com Heuorte Daola com 575 Gearamírim, 22 de dezempro de 1971

t
Sã'o Paulo - Guaoabara - Eitaào do :Rio de

m., Fundos com Rio BraQo D�reito com 575 m, Ralf Fahin. Escrh'ão Ja.neiro _ BrasHia
De um lado com Delfina de Toffol Cem 1100 m,
e de outro l!'irlo com João e Claudio de Toffol e

t'roces83megtos perante quaisquer Mi..

Pedro Tolardo com 1 100 m. (.Illt.·I,1 de CI'taça-o com Pra.lo "'.e 30 Ol"as f ::tégr��:i. Autarquias e Repartiçõ�s públicas
:

65/71 Delfina de Toffol, Pedro de Toffol e U II li
DIlt1ra de Toffol. tirea 225000 m2., 'Braço Direito, E s C r i t ó r i o C e D t r a I:
Frente com Rio Braço Direito com 200 m., k'IIDdos O Doutor Olno W�schenff'llder, Juiz di> Direi'to
com HODoria Deols com 204,50 m., De um lado da Comarca de Gllaramirim, Estado dt> St.Dta Oa-

Avenida Franklin Roosevelt, 23 - Grupo 303

com Antonio de 'roffol com 1.100 m I e dá ol:1tro tario'!, n� forma da lei, f'tc... 1 (Fone: 52-1894)

_jlado com Otaviano de Toffol com 1100 m. _FAZ 8A BER. 80S que o presente edital com I Z C - 39

66/71. Victor Pe�ry, área 9800 m2., Musaran. prazo de trinta dias vire�, dêle conhecimfloto live

L:i@
de Janeiro

dubioha, Frente com Silve"tre J;>etry com 101 m,' rem ou interess8r possa, que por ê"te Juizo foram Estado da GUANABARA

Fundos com Severino Pett y' com 5 m., De am lado requel'idas aÇões de usucapião de terras. loualizal'ias ������
com ,Ida Petty com 156 m, e áe outro lddo com no Muni ípio de Massaranduba, CUjlS o.Os dos au

,Seferino Pet! y com 156 m .

tos, Inomes do� r€querAntes, localidades e áreas e
.

67/71, Silvestre Plilt.y. área 83217 002, Mlssa confr·oß.lações abaixo vão descritas, tendo sido jul'
randubioha, Frente eom Antonio Petry coO) 8'3.21 gadas ptocet1�n\e8 por sentença 88 justifie<:tções
m"I,.Fundos com Francisco Meisen e Ch'mente Re P évi"i8 de posse dos imóveis:
dnarski com 8321 m, De um lado com iilveslre 81/71, Domellico OkoQski, árt'8 de 176000 m5 ..,

Pe�ry eom 1.000· m., e de outro lado COm Bhlsio Benj'lm.im OonstaD&. Frente com E�tnH1a BHlja
Petry com 1000 m. mim Oonstant com 160 m.; Fundo� com AmIdo

68/71, Edmundo Odw'lzny,' lirea 12500 m2, Kickeven com 160 m., De um lado com Bruno
Guarani Aço. Frente com 'Edmundo OdwRzny, qom K,ckev�n �om 1.100 ;m, e de outro lado com Viclor
37 m., Fuod(js com Wadislau ia Jalio Odwail>ly ... José Viko·ki com 1 100 m.

'.

José Oaspovicz com 37 m., de um 18do com Thomids 82/71, Fridolioo Marsch, área 12652 m2., Fun
Oclwazoy com 338 m, e de outro lado com Bertol dos, Sueco, Frente com Estrada GerIlI com 22 m.,

do Manes com 338 m. Fundos com Edch Borch.,rdt com 85 m, De um

69/71, Richard, Balfanz, lirea 205860 m2. helo com AI'.oldo Mohr com 205 m, e de outro

Ribehão GURtavO, Frente com ho Trib�s8 com 282 l"do com E, ich Borchardt com 268 m..

m, Fundos com Irmãos Maier com 282 m., de um 83/71, Amario Martini e 08li Martini. ,área
lado com Bertoldo Laffin com 730 ID., e de Qotro 51 680 m�., Sete de Janeiro, Frents com Celestino
lado com ho T�'ibe8s com 730 m. Micheluzzi com 118 m., Fundos com um riacho

70/71, Jacó Vavassori, ärea 121000 m2, Ribei- c.)m lS8 m., De um lado com L.eontioo Amaro dE'

rão Gostavo, Frent8 com o Ribeirão Gustafo com Oliveira com 460 m, e de outro lado cem João
110 m, Fuodos com Augusto Per'elra com 110 m. Andrycb e Olavio AI�xandre, com 410 m.

1)e um fado eom Gal'old Voles, Raul Zielhsdàrf � '84/71,Alfredo Kuboik, área 66.000 m2 I Alto Gu�rani-
Ino Voles com 1.100 m. .

. Açu, Preßte coma Estrada em dois ladoscom 60 m .

71/71, Arnaldo Fauth. área de' 40500 m2.· Fundos com Udo Nagorski e Aloisio Borgmann com 60
Goarani AQu, Frente com Arnoldo Fauth com 100 m. De nm lado com Bruno Parisi com 1.100 m, e de

m., Fundos com Tomás Sobef anski cem 100 m., outro lado com Silvestre Kubnik com 1.100 m.

De um\lado com Arnoldo Fauth com 405 m., e de 85/71; Ladislau Domszak. área 55 ()OO m2.,
.
outro lado com Tomás Soberanski e Arnoldo �'auth Benjamim' Constsnt, Frente estrada Be·njamim
com 405 m. Coneltlmt com 200 m., Fundos com Estaoislau e

72/71, Pedro Forlin. lirea 283,�62 m2, Braço Francisco Gabowoski cOlp 200 m., De um lado

8êco, FreGte c<?m. rib ... irão Braço Sêco com 305 m ..
com J.oãO Ecc�l com 275 m., e �. outro lado c\Jm

Fundos com LUIZ RoUa e Fortunato Lanoir com MelaDla Derattl c/275 m.

260 Dl. De Dm lado com Luiz RoUa e José dos 86/71, Alfredo Safanelli, área 344500 m2,
Santos com 1.005 m., 8 de outro lado com Joio Guarani Açu, ,Frente com Arnoldo Faoth com �65

ForllD, Alécio Sigoorelli e Victor Rode com 1.215 m., Fuod08 com Paulo �afanelli com 250 m., De

ID,
.

um lado com Màrcelino Ara!di e José Velosinski
73/71, Waldemar Morsch, área 89.7�0 m., Fun- com 1480 m, e de outro lado com Paulo Safanel·

do. Sueco, Frente cem Erich Rode com 81,50 m., li c/1.460 m. .

Fundos com herdeiros Maloycik com 81,50 m., De
. .

87/71, Félix Vieira, área 250000 m2, Ribeirão
,

um lado com Edith Donalh com 1.100 m., e de 00 FrelmslUJ, Frente com Clemente Petry com 200
t,:o lado com Vigand Donath com 1100 m.

.

m., FundoR com Sebsstiã!l M8.rcelino, Pedro Correia

74/71,. José Okonski, área 66000 m2., Beni:a� Leite e herdeiros de Antonio Goesser com 300 m.,
mim ..constaot, Frente com Guerino Berri com 60 De um lado com Antonio Petry com 1.000 m., e do

m., Fundos com' EstrAda Benjamim CODstant com outro lado com' herdeiro8 de Pedro Decker cam

60 m .. De Dm lado com João Eccel com 1.WO m ..
1.000 m,

e de outro lado COm Szepan DemaBuk com 1.100' 88/71, Alfonso Kubnik, Guarani Mirim, área
m.' 122.WO m2., Frente com requerente co..m 550 m.,

75/71, BolesJ.&u K�mczinski, área 150000 m2., FondoR com Constante Krawulski com 61:)0 m, De

Benjamim Oonstaot, Frente com .Stanislau· Okonski um lado cOql Constante Krawulski com 21.2 m.; e

com 187,50 m., Fllndot;l com' Ricardo G",adcke com do outr.o lado com Mariano Vesolowski com 222 m

187,50 m., De um lado com Teófilo Kemczinski 89/71 Anna Francisca Podleijlcki, área 110 000

. Com 800 m., e da out! O lado com Alexandre Kas. m.,2 Ribeirão da Lagoa, Frente com Marcelo Fulick
nierski com 800 m. eStefa_.o

. Stepanski com 220 m, Fundos com

7.6/71, Teófilo Kemczinski, ársa 160000 m2,. João de Souza e Emília Denoki com ?20 m, De

Beoj-amim Oonstant, Frente com Stanislau Okonski Dm la'oo com Stefan o StepaDski com 500 m., e de ou

com 200 �., Fundos com- Teuldo Knmcks' com tro lado com João de Souza com 500 m.·
200 m., De um lado com Ladislau Kucskowski com 90/71, Rosa Koebler, Ar". 50.000 m2, Mass�
800 m. e de ouiro lado com Bolaslau Kemczinski randubinba, Frente com José Petry com 60 m.,
com 800 m. Fundos com Eleodoro Wtlber com 50 m .• De um

lado Carlos Koehler com 1 000 m., I:t d" outro lado
com Erich Koe'hler com 1 000 m

91/71, Artibano Uber, área 112650 ní2., Beu,
jamim CenstaDt, Frente com Estrada Geral com
120 m, Fundos com Vladislau Kllsmirskt com 100

O Presidente da Comissão Executiva do Dlre
rórlo Municipal da Aliança Renovadora Neotonal
(A!?ENA), na forma da Lei, convoca os senhores fi
liados ao P.arlido eré o die 16 .de Novembro de 1911,
para, a CONVENÇÃO MUNICIPAL, a reellzer-se DO
die 16 de íeu. de 1972, na sala da Btblíotéca Municipal
"Rui Barbosa", próprio locado pelà Prefeitura Munl
ctpal, às nove (9) horas da manhã, pare: as delibera
ções da segutnre

Ordem do Dia
1.0)' Eleição dos Membros Eletívos c dos Su

plentes do Diretório Municipal;
2.0) Eleição dös Delegados e dos ôuplentes à

Convenção Regional do ParUdo. .

Nola lniportante: O filiado -deveré comperecer
tä

Convenção Municipal munido do respecnvo Título
de Eleitor. .

Opr/Jar.aguá do Sul, em 20 de dezembro de 1911

Ocrecülo Pedro Ramos, Presidente

77/71, Stanishu Okonski, área d'e' 75.000 m2.,
Baojamim Oonstant, F "lote com Francisco M'odus·
cki com 875 m., Fnndos com Teofllo e Boleslau
Kemczinski com 375., Da om lado com Martim

m, De um llildo com Hercilio Uber com 1 too m.,
e de outro ladu com Irio José Bogo com 1,100 m.

92/71, Julio Boebrnke, áres 123 750 m2. Bên
jamim Donstaot. Frente com Ignacio Herna.8ki com
225 m, Fundos com Cßs'emiro Kllroieski coai 225
m, De um lado eom Lotar WU'lke com 550 m , e '

do outro lado com Pedro ·Boehmke com 550 m.

9i3/71, Carlos Koebler, área 150000 m2., Mas
sarandubioha,. Freme com Agu�tinho Kohr com
150 m., FunduS com Rleodoro Wt!bber oom 150
m.: De um fado com Abelino Besen com 1.000 in.,
e dI\' outro lado com ,Rosa Koehler com 1 000 m.,

94/71 A088tacia Kluck,' área 125 apo m2.,
Frente ,com Fe1ipe Kluck com 115 m, Fun\los co'm
um rio com 115 m; De um

.

lsdo com Orlanoo
Kubn e Art12ur Reinert com 1180 m" e dtl out-ro
lado com Felipe Kluck com 1.180 Di.

95i7I, Willy Krambeck, área 5.000 m2" Mas
�aranduha, Frente com estrads antiga com 25 m.,
Fundos com Albio S8sse com 200 m, e do outro
lado com o requerente cpm 200 m.

96/7'1, Hflrry Wacbolz e Alitur Morsch, área
190000 m2, FUQi10 Sueco, Frente com Rolf BaUoçk
eom 250 m, Fundos com Alvin Poewe com 250
m, DI:! U!:Il lado com Carlos Vasel com 760 m., e
do outro lal10 com Rolf BaUnek cum 760 m.

97/71, FraDc,sco Matt"yck, área 25500 m2,
Guarani Mirim, Frente com berdeiros de Al@(
Koslopp com 102 m, Fundo8 com Alois Koslopp
com 102 m, De um lado com Irmãs Franciscants.
com 250 m., e de outro lado com João Kölocti
com 250 JO

98.71, Harry Rietter, área 576 m2., M:Uls·arao·
duba. Frente com Estrada Munici'pal com 18 m.,
Fundos com Udo Modeske com 18 m, De um l!ui:o
com Leandro Bogo com �2 m., 'e do outro lado
cum Estrada Plant'jâda com 32 m.

99/71, Getulio Cristofolini·, área 5000 m2.,
Braço Campinba, Frente com Estrada Geral- com
100 m, Fundos com Arnol1o Coozatti com 100 m,
De um lado com Valter Deretti éom 50 m .• e do
outro lado com Benjamim .Berri com 50 m.

100j71, Henrique Domsszak, área 1211.000 10#,
Braço do NOl"t�, Frente com Estrada Br'aço d-o
Norte com 200 m., Fundos com Estefano e Jri,o
Stoinski com 200 m. De um lado com Ródolfo
Rudiger com 600 'm, e do outro. lado COal DaDiel,
Cecilia e Inês Domaszak com 600 m.

E para que ninguem possa alegar igoo"anoia
é expedido o 'presente �dital que será afixado AD

lugar de costume e publicado na forma da léi.
Dado e passado Desta CiQade de Guaramirim, file
tado de Santa Catarina, aos vinte e doi8 de deze.
bro de'mil novecentos e setenta e Um Eu, R�lf
Faltin, �scrivão, o datilografei e subscrevi.

Olavo W€.schenfelder, Juiz de Direito

CERTIDÃO
Certifico que a presentE:' cópia confére com o

original do que, dou fé.
.

Guaramirim, .22 de dezembro de 197t
Ralf Faltin, E8crivAo

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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REQUERIMENTOS DESPACHADOS PELO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL
A Vista da Informação Como Requer

Conceda se

.

Averbase
Altino Berloli lendo encerrado suas ativldades,

solicita cencelarnento de impostos, Alberio Metecht
rendo encerrado suas atividades, requer c.mcelernenro
dós impostos.

Jaraguá do Sul, 27 de dezembro de 1971

Hans Gerhard Mpyer, Prefeito Municipal de lere
guá do Sul, Estado de ôenta Cetertna, no uso e

exercício de sues atribuições RESOLVE:
õ.� Designar: Erich Sprung, Diretor do DePd'!amento

da ) Fezende Municipal.. pare proceder o lermo de
conferência dos velôres em caixa a 31 de dezembro

do cor-ente ano, de ecôrdo com o que determine
_

a

resolução n, 47/67. do Tribunal de Contas da Unia 0,
em seu art. 9.0, letra h.

.

Comunlque-se, Registre-se ,e Publique-se.
Preíeuure Munícipal de JélraguéÍ do Sul, 28 de

dezembro de 1971.'
.

Hans Gerherd Meyer, PrefeilO Munrctp � I

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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M.O 2.664 Aleim Seidel, atual presidente do Diretório Munie

pal, reuniu a cúpula do Partido para tratar da ele
ção do novo Diretório em Corupá.Solidão' - Profundo Vácuo Após longos debates, felizmente chegou-se
ecnelusão de que haveria uma chapa única à ele
ção do futuro Diret6rio, a ser raalizatía em 16.01.7:
sendo 13 nomes indicados pela ala majoritária, qG
na eleição anterior alegeu 18 dos 20 membros d

'I
Diretório, e 7 nómes indicados pela ala dissident
liderado pelo Sr. Willy Germano Gessner.

Esta chapa de paéíficação já foi homologad
junto ao atual Diretör+o, de conformidade com a

novas instruções da Justiça Eleitoral, ficando COB@
tituína. dos seguintes nomes:

Alvim Seidel
Oto Ernesto Weber,
Carlos Tozini
Curt Marquardt
Waldemar Sehulrz
Willy Maffezzolli
Kurt Hillbrecht
Leopoldo Marquardt
Alex Zastrow
José �'elício dos Reis
Walter Jark
Leopoldo Yiebrantz.
Werner Darius
Wílly Germano Gessner
Ademar Jark

'

Engelbert Oechsler
Ingwald Lipinski
Adelino Hauffe
Edgar Adholffo Eipper
Waldemar Werner

CL Paulo Moretti
A esponja do tempo apaga do quadro do co

tídiano mals uma página de existência. Nas cinzas
, 'que 8e esparzem há fragmentos de uma vida quetalvez nem mereça 'um retrospecto. Contudo, o

registro se impõe para que as ocorrências se gra
vem no livro do passado.

Na verdade, um operário das letras, um troca.
tintas de literatura, um colunista despretencioso
tem, por fôrça do otícío, que disoorrer sôbre níuo
quanto se acha' e se perde no eíêmeeo do día 8-
dia, buscando e rebuscando o assunto. ou a falta
de assunto, apresentando o que nasce hoje para
morrer amanhã, registrando o. que o. calendário
traduz para traduzir, o. que a história dos Iatos
registra.

Pata nós que, por vêzes, nos apegamos àsl
banalid,ades do pitoresco e ao pitoresco das bana,
lldades, poderíamos dizer que a principal constan
te de 1971 foi o suceder dos días e das noites,
a precipitação. inexorável das semanas e dos me
ses no Iôsso da Iossa, neste comboio de 365 vagões;ehamados días, que resfolegaram mais ou menos
impetuosos, mas sempre célere", pela bitola queconduz inevitàvelmente a uma estação. chamada
TRINTA E UM DE DEZEMBRO.

Lá se foram maís 365 dias, que são. menos
365 días em nossa exi-stência, Foram tantos dias
e foram se todos, um após o outro, nesta trajetória
humana que se vai extinguindo. à proporção que
se extinguem os días, num desafio. constante à
sobrevivência.

365 días ... todos maís ou menos iguais, todos
mais ou menos monótonos, todos mais ou menos
felizes, -todos nascidos e finados nas horas certas,
sem antecedência nem prorrogação, íníclados com
a luz do sol e concluídos com o brilho das estrêías,
invariàvelmente.

Oontudo, não faltaram nuvens negras e sombrias,
tenebrosas 9 ameaçadoras para encobrtr os raios
do 80.1 e o brílho das estrêlas, escondendo, não
raras vêzes, 'a poética lua dos namorados.

'.
.

E assim sucederam Stl aos días e;'8 noites
maior ou menor dose. de alegrias e decepções,
alegrias ti decepções traduzidas P9r ações to rea
ções, das mais diversas, que constítuem matéria
de fôro íntimo, indevassável mesmo aos mais pí
fios bisbilhoteiros. Alegrias e' decepções que, no
entant0, no. ,laboratório da vida, analisadas pelas
lentes poderosas de um micro.scópio indiscreto,
trftduzem anomalias congênitas quanto à sua maior
ou menor int9nsiaadb diária: é a falta ae dinheiro,
aumento. de impo!!tos, um gol de Pelé, um aperi
tivo antes e um cigarro depois, uma, anedota antes
e um UÍ!lQU8 depois.

.

E a êsse conjunto de alegrias e decepções
se dá o nome de vida. E vive la é bom� E recor
dá la é viver 8 pt')der recürdar o que foi 1971 é Cinco institu·ições goalgo palpitante e emocionante para nós que pode.: vernamentais de pesquimOEI dizHr: continuo vivendo, enquanto. muitos, sa deverão receber 15dêste 1971, já não poderão relatar acontecimento. 'milhões de cruzeirossérios ou pitorescos, nem ana.lisar grandezas e do Fundo de Desenvolvimisérias de um ano que a lápide do tempo sepul menta Cientifico e Tec
,tou na õecrópole do passado., nol6gico, destinadüs! pe.

Sim, viver é bom, embora 'para alguns pa're- lo �inistro R.eis Ve.l�so
ça não. ser muito compensadür. nem agradável. S80: o Ins�ltuto MIlItar
nem tranqüilo., principalmente nesta intranqüllida- de Engenga:la, que pr�de de um mundo. q-tle parece ter pressa de acabar, tende amplIar a capacl
deixando de acabar com a guarra fria, os confli- dade d9 _seu centr? de
tos sociais, a questão racial. o pauperismo, a fo- comput�çao; o lnstl,tuto
me, a criminalidade, Os tóxicos, a luta düs opri- da. Martnha, para �s pes
midos cüntra o opressor ti esta avalanche de cri qUIsas oceanográfICas; o

ses: crise de personalidade e caráter crise de Ventrü de Pe"quisas da
inteligência e vontade, crise de a'limentoB e teto, Bahi�� para

\

tecool?giacrise de sensiblidade à solie{1ariedade crises de allmtontos; o Instituto
tôdas que se origioam de duas fontes c�m\lOs: a de

.

Matem,ática Pura e
crist! da fé e a crise do hümem crise do' valor AplIcada, pa ra p,rogramas
daquela e da valürização dêste.

'

de infürmática; e li -Esco
la de Agricultura Luiz

Sim, virer é bom, mas é principalmente es de Queiróz, para pesquisencial para que não se vulgarize a existência ,sas de combate a pragasq:ue não precisa ter, necessàriamente, cronolügia e relação' plaota.meioou, história, nem exige aoais ou retróspectos, mas ambiente.
precisa e exige que se viva na sua integridade, Nas di ersas áreas, as
mesmo porque já dizia o Eclesiastes, em 8ua sa- pesquisas visam a meta
bedoria: ,.

lurgia !l�ica, cerâmica.
a realização de etoltudos
de comportamento {lar
simulacão em tempo re

aI, rf'lativos a pilôtos
automáticos, iodÚ,·trias
químicas e siderurg,a,
treinamento de técnico,,"
em ciêocias do mar, d�
senv .. lvimento de temlO

I,"gia apropriaria a ali
rneutação tropical, etc...
(AABe)

ANO Lili ,- JAIUODA' DO SUL (SANTA. CATARINA.)

Foram 365 dias e foram-se todos

"Majs vale um burro vivo que df>z leões mortos "

Leões vivos, um 1972 ecoante de 'urros e
vazio de burradas.

VENDE-SE
Um terreno à Rua Alcântarli, ov !:if!irro de. Boa
Vista, c/201,óm de f"eote e 45m. de fundos.

Informações à Rua São Paulo esquina cla Rua
Içaras, 141 em Joinville ,co.m o sr. Otto Melehe!'t
ou nesta Redação.

SEXTA.PEIRA, 31 DB DEZEMBRO DB 1971

Mergulho num

Autora: Odilla Leonardi .. Timbó

poço profundo ...
räcue
Icssa

Alma confinada ...
premida,

, Limites limitando ...
.
- a angústia.

A angústia sufocando ...
estrangulando ...

Lenetivos?
o amor ..•

"viagem' ••. /
"fUDlO" •••
älcool .

'I'entativas meras .

vãs ...
que ss perdem evaporando se
nas partfoulas do tampo.
Caminhando a vida
vamos morrendo aos poucos
consumidos nessa 'procura

infinita ...
angustiada ..•

de uma alma com quem comungar! ...
jamais a encontraremos!

e ...

no .. tornaremos oarcaças ambulantes
do presente que será ...

passada!
na lembrança Elo futuro que está
em frente à nossa porta.

.

Com "êste acõr do, ou pacificação, a. Arena dE
Oorupâ, que já venceu as últimas elfliç?As legisla'!
vas do município, sai hastante for-taleeida, e pratt
camente assegura a eleicão do próximo preferto, o

que não aconteceu na ,última Vez por 19 votos. -

Como delegado e suplente do Partido psrma:
neceram 0$ mesmos oorreligtonärios Dr. Sílvio
Lennert e Adja:me Felício des Reis, respectivamen·
te.

S_ociedade Recreativa Alvorada
Assembléia Geral Ordinária

Convooação
São convtdados os associados

.

da Sociedade
Recreativa Alvorada, a se reunirem em Assembléia
Geral Ordinária, à realizar SA às 9 (nove) horas
do dia 9 de Janeiro de 1972, em sua séde socíal
em Rio Cêrr o II, Município de Jaraguá do Sul a
fim de deli,berarem sôbr e 8 seguinte ORDEM DO
DIA: -

I

Dr. Francisco Antonio Píccieae
B1I[::nJ:'; D li[ Co ..." Cm Km�m j["Z

.

. (C.P.F.) N.O 004364379

Cirurgia' e Clíu.ea de Adultos e Crianças
1) - Leitura, discussão e aprovação da pres- Partos - Doenças de Senhoras

tação de contas ref. ao exercício. de lA71; HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - OORUPÃ2) - Eleição da comissão disciplinar;
3) - Assuntos de ínterêsse sccr- 1

I
Residêneia : Dr. Nereu Ramos, 419

,

'Jaragua do Sul, 15.dezembro de 1971. IILOJRUPÂ - SA�3IrA CATAR.m:::NA
I

Arno Grützmacher, Pre 10,Lte :.... ---------

Serviço Autônomo Municipal de Âgua e Esgôto
. Administrado. pela Fundação Serviços de Saúde Pública

JARAGUÁ DO SUL -.- SANTA CATARINA

Re'soluçào

Yerbas par� as

Novas Pesquisas
�
�

,
-

o Dir.etor Geral do SAMAE de Jar::lguá do Sul, devida
meÍlte autorizado, nos têrmos do art. 45 aprovado pelo Decreto
Municipal n. 221 de 04 de Agôsto dê 1971.

.

Resolve:
1. - Aprovar os seguintes vi1lores para as multas a

serem aplicadas pelo SAMAE, previstas no art. �í'5, do Regula
mento, em porci:mtagem do salário mínimo local:

1.1 - LIGÀÇÕES CLANDESTINAS.
1.1.1 LigaQão não cadas-trada, efetuada diretamente

no, distr'ibuidor: 100% do S.M.
1.1.2 LigaQão. não cadastrada, efetuaaa no r�mal

predial: 80% d/o S.M.

1.2 - LIGAÇÕBjS ABUSIVAS
•

1.2.1 - Sub·ligaQão para edific3Qões 1?fóprias ou.alheias,
em -lig3Qões cadastradas no alImentador predIal ou depOIs deste
será 20% do S.M.

.

1.2.2 - Fornecimento de água, por m�nguelra,. para
prédios, não dotados de ligaQão, para li�aQões �u]O !orneClmento
haja sido interrompido ou para prédIOS de bgaQao suprimida
200/° do S.�. '

1.3 - RAMAL PREDIAL

1.3.1 - IntervenQão no hidrôm�tro com a finalidade d�
adulterar a mediQão: de 20 a 100% do S.M.

1.3.2 - IntervenQão no ramal predial, mesmo com o ob·

jetivo de melhorar as suas condiQões de funcionamento de:
10% do S.M.

.... 1.3.3 - Mutilação do hidrômetro: de 5 a 40% do S.M.
. 1.3.4 - Furto do hidrômetro: de 40% do S.M.

2. - Fixar a data de 01 de Janeiro de 1972, para a

vigência da presente ResoluQão.
Eng.o' Edison Lu.iz·Calvo
Diretor Geral do SAMAE
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