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É pr�vi8ão do OOJ}.si
der - Conselho Nacio

O SPO,I Club ESlrella, nal da Indústria Siderúr·
de Nereu Ramos eSlá de gica que pelas necessi
nova direloria. Eleilos no dades do mercadC) intBr·
dia II de dezembro, de no nacio"nsl e as p08!li
verão comandar o borco bilidades de atendimento,
alé o fim dêsle elOO, os será necessária a impor
seguinles: Presidenle de tação de cêrca de 1
Honra - Pe. Anlonio Edlel· milhão de toneladas em

meyer SCJ; Presidenle - 1972.
Berlholdo Backes; Vice _

Cvm sensivel diminui·
Guslavo Millhedi; 1.0 Se. ção, pois ,em .1971 foram
crelário - Luiz Carlos nece!!�ária8 1.500 tonela·
Sarli Garcia; 2 o Secrelá das (em lingotes), • não
rio - Audino Voltolini; I o serão efetuada!! as com

Tesoureiro - Juliano ZlIn. pras em cOCljunto pela
ghelini; 2 o Tesoureiro _. Consider, II �im. separa·
Horácio Lazzaris; Procu damente, pelas emprêsas
rador - Mário Bressani. estatais ileguudo as suas

O Conselho Fiscal é com necessidades. Esta deve

POslO de Belarmino Garcia, SI! principalmente à ten.

OCloviano Tissi e Osório dência de baixa do pre·
Paeleno. Os direlores' es. ço no mercado interna
colhidos: Esporlivó - Arno eional.
Genésio Zimmermann; Vi As importações bra
ce - Vilório Schiochel; .sileiras do produto ge·
So ...ial - João José Bér· ralmente referem-se s

loli e vice - RllUI Marcol· semi-elaborados, .que te·
Ia. rão sua fase final elabo

A Foto do Fato

A inf!a estruture da er- é das melhores, mas é a Irado tanto pelos "tubos"
dade nao tem sido norede, que recentemente salvou como na aluai adrnlnlatre
di! quel se beneficia Iod" ii suueçäo das enchentes ção. O clichê mestre a
a c.dade

'. Enlemlr tubos é A munc.palídade nos úl· colocação de tubos de 1
polüíca que poucos homens nmos 3 anos e o I o c o u melro e8tre ii Mal Deodo
públtcos gosiem de prarl 16.985 tubos a uni custo ro e a Cêl, Procópio Go
c�r. É admlnislr�ção que de Cf $ 162.041,00. Disläncia leso feliz do povo que
nao aparece e neo dlÍ cer- equivelenre ao nôvo trajeto compreende e apóia um
tez a. �inguem, embora de leregué � Corupá. A govêrno preocupado com
necessarta a Iodos. A rêde cidade e o i9'rerio.r nunca. o bem estar do coleuvids
de eS_gôlo qtl· J:ld1lt�, _não em iempo. algum, lern. en de, _.__ .:. _ _....... ._

mais uma FaauIdade no
Jnteríor Gatarinense - Joaçaba

Em dala de 9 de no- Municfpios do Meio Oesle
vembro de 1971, o Con· Calarinense, num 10lal de
selho Eeladual de Educa- 25 Comunidades Munici
çio aUlorizou, para 1972, pAis.
o funcionameDlo de' uma A implanlação, o ConPaculdada de Admini.slra- curso dos Professores e o
ção na CapitAl do Oesle processamento do 1.0 VesCatarinense. libular forom Execulados
Na dalo de 9 e 10 de por Comissões da ESAG

janeiro se reolizaram os e da UDESC.
Veslibulares para preenchi. Nesle ano, a faculdade
menlo de 80 vagas ofere· funcionarlÍ em salas alu
reCldas pel� Faculdade, 40 gados 00 Ginásio frei
para _o 1.. Semes!re e Rogério, de propriedade
OUlras 40 pard o 2. Se dos Irmãos Marislos; pre.
meSlre.

I lende, de imedialo, provi·
. ,Esla_ faculdade é inan denciar uma sede próprio.
Ildll por urna Fundação As aulas deverão inicior
Ulliversilária financeiro I no dia 1.. (le milrço, pró·
mente subsidiada pelos Ximo e fucionarão em re

gime do sislema universi
IlÍrio renovado.
Como 1.8 Direlor, assu·

miu o cilrgo o Irmão Milr
cnio Casarollo, ex Direlor
do Colégio "São . LuIs"
de Jaraguá e lei.lor ossIduo
do Correio do Povo e

compromissado com a Ca·
piU!) do Itapocu no seu

Cenlenário. em 1976,

Eslrella
tem nova

Diretoria

Os Felizes'
Veslibulandos
Jaraguá do Sul parlici·

pau com brilho nos exa
mes veslibuillres de Join
ville. Nade menos que 26
e:sludanles do Val e do
hapocú submeleram se o<>
veslibular nas Faculdodes
da "Terra dos Principes",
onde conquisleram o di
reito de frequli?nlar uma
escalo superior. Os novos
acadêmicos são 08 seguin·
les: Curso de Malemálica
- Telmo José' Armanini;
Curso de História - Iso
bel Uber. Rosane Terezi
nha Jahnke e 1!;lia Preslini;
�urso de

.
Ciências Con.

labeis - JOSé Decker Os·
mar G u m z, Ingo 'José
Krause, Sérgio Kuchenbe

cker, Mário Luiz Posqua·
Iini e Leodemor Luiz Lo
pes; Curso I de Ciências
Economicas - José Ro,
berlo Frucluozo, Suenon
M. Pinlo, Décio Lima, Mi·
riam Maria Prodi, Cdrlvio
S. Marlinelli, Roland Wal·
ler Janssen, Dinaldo Car
Io:> Sanson; Curso de
Ciências Adminislralivos
- Mauro· Mueller, Gerson
Klilzke, Airion Dejllir Ro·
mão, flávio Lemke; Esco
la de Educação Físico -

Anelore BIosfeld, Edno
Sasse, A n i III Campos,
Leonila Gramkew, Ieda
Maria de: SQUZO e Leni
Preslini.

Participação: A Palavra' de . Ordem
Após um minucioso tidos, ou mesmo Bupera'l o díâlogo eom quantos

relato do eomportamen- dOB. Administração para tenbam responsabilidade
to da economia de San' o deaenvoh'imento na condução dos pröble-
ta Catarina, disse o Go· mas sociais, polítícoae
vernador Colombo Salles prosseguiu o Governador econômicos do meu Es

que "08 resultados eon- - não se faz sem par tado, não seja em neo

firmam .que a Ação Ca- tícípação, que é a pala- nhum Instante interrom
rarínense de Desenvolvi- vra{de ordem do Presí píde, para que resulta
mento está .em .curso, e dente Médici. Mais do .em participação efetiva

que os avanços :em pro- que até aquí, desejo a no melhor dos ínterês

gr am» ção :lei os! ganhosl participação de todos e ses de Santa Catarina.
econônomicos serão man. me empenharei em que

Trabalhadores IT IEstrangeiros na ra ores para
Alemanha . •

11No final do verão deia 'agrlcu ura1971 ne República Federal ..

eS!II,:am empregados 2,2 Em 1971, foram

produ-I,ores
pare II ogricullura,

mll�oes .

de Irabalhador�1I zidos e entraram em ven em 1972,; de�erá chegar
estrengeiroe, dos quais da cêrca de 21 mil trato- aos 28 mil unídedes, sen-
614 OO� �ram mulheres. A res de quatro .edas,.opre do esta estrmenvs, um re-

.

lugeslévla a p r e e e n I a o semende já um aurnento sultedo de estudos sôbre
meror grUPI?' com 21,4 �?r de 7 mil unidades sôbre previsão de vendas e cres

cenlo,. segutde pela Itaha o rotel oblido em 1970. A cimente do agricullura. no
com .=9 por cenlo,. pela informação é do vice-pre- observação da constante
Turquia co"! �8.9 por cenro. stdente do ôtndícato Na- rexa de elevação n08 últi
e pela Grécia com t2,5 cional da Indúsrrle de Tre- mos enos.

por cenl?. .. rores, Caminhões, Auto Atualmente, podem ser
Na médle tdo pais cada móveis e Veículos Slmlla eneonrredos em uso Da

11.0 trebelhador é estran res, ao mlntstro Círne Li lIgricultura nacíonel, cêrce
ge.ro. ma, do plIsla' da Agrtcul- de 120 mil tratores de
Ctdades .com grandes ture quatro rodas, dos quats

cbiôrí1.s de rrebalhaderes l - - proxtmedememe 45 por
eS!r!lngeir08 são: Segundo o 'engeuhetrc- cenro em São Paulo e 25
Munique 132.000 I agrônomo 110 Soares No por cento no Rio Grinde
Slungarl t03 000· guetre, II produção de Ira- dó Sul. (AABe)
Frankfurt 102.000
Berlim 70.000
Colônte 51 000
Düsseldorf 50 000
Hanôver 30.000
Qua s e 40 por cenl!1

(800.000) de Iodos os e�

Iraogeiros eslão Irabalhan·
do na produção e indus·
Irialização de fprro e me·

lai, 24 por cenlo (490.000)
noulras' indúslrias, 17 por
cenlo (340000) no campo
do serviço público e 16
por' c e n 10 (320000) no

selor de conslruções.
(Tribuna Alem! n. 76)

Sublegendas, caso a decidir
BRASíLIA Batista Ram08 reafir·

mou sua p08ição - já
agora pessoal - em la
vor das 8ublegenda8, ao

dizer em seu relatório
ao Diretorio Nacional do
Partido qUtl 6sse sistema
poderá se.r "um ba ..tão
na defesa da Democra-
cia".

.

E advertiu: "A materia
é da mais alta relevan
cia e nada deverá ser

alterado nesse sentido
sem aprofundado estudo
e meditação".
Essa adverteucla, se·

gundo alguns observado
res, poderia ser uma pri
meira indicsçíio de que
estaria haTendo alguma
coisa no ar. O suficiente
pelo m 8 nos para que'
Batista Ramos julga�se
o p o r tun o tecer eS88S

conside rações.

E pos8ivel que o go
verno 8 i n d a venha a

á rever sua posição com

relação as sublegendas,
para liquidar com esse

sistemlt. anttls das elei
ções municipais deste
ano'.
Não h' nenhum.a infor·

ma�iio nesse sentido, mal
observadoreil politicos
passaram a admitir eS8a

possibilidade, desde que
que o senador Filinto
Muller, eilcolhido para
suceder o deputado Ba
tista Ramos na presiden·
cia dl\ Arena, im.primiu
nova orientação ao par·
tido oficial.

.

Não .SB trata de uma

posição pessoal, embora
até certo. ponto seja tam

bém um dado a conside
rar, pois o futuro presi
dente da Arena já ch!'lgou
a manife�tar se publica.
mente pela extinção das

8U'blegendas, enquanto
Batista Ramos, aparente·
mente interpretando ori·

entação do palacio do

Planalto, afirmou que o

governo decidira mante
las. O presidente Médici
consideraria eSile sistema
"um mal àlnda nece8sa·

Aço para
o Brasil

ARWEG de
nova direção
A Associação Recrea·

tiva WEG, em 3 de de·
zembro de 1971 elegeu
e empossou a nova di·
reção composta de: Pre
sidente - Prof. AbHio
Oliodio .Daniel e vice
Zigllmar José Lopes. Fa·

---------- zem parte do Coriselho
Deliberativo Fiscal: Eu
e li des Emmendoerfer,
Nivaldo Luiz Hintz, Rei
ner Modro, Moacyr Ro

gério Sens. Álvaro Mann,
arivio Santo Martinelli.

Paulo Malbeiros e José
Lopes.

rio".

rada eDi nossas usinas, e
a atusl previsão basaia·
se no ritmo' de creci
mento' conatatado em

1971, no ampliado parque
industrial brasil�iro e a

consequente demanda do
material. (AABe)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"CORRflO DO POVO"

Laranjeiras, Peoegueírcs,
Kakiseiros, Macieiras, Ja
botíeabeiras, etc. Roseiras
Dah1i811, Oamélias, Ooní
feras, Palmeiras, eto., ete.

Fazem anos hoje
- O sr, Alvim

na Estrada Nova;
- a sra. Edeltraud En

ke, em Guararmrím,

C:::::::O<:::OMUc::;:a.,D-�A
c:>

Sociedade de Atiradores Pro�resso I ta j a r a 'T ê n i s C' I D'b eS AvenidaMarechal Deodoro da Fonseca (Fundos) ,

Frllrller•• e O,,,.,.ellt.l, Pelo presente ficam convidados os ars. ASBO Edital de Convocação
,

ciados da Sociedade de Atiradores Progresso, pa- Convocamos os senaores aaeoctados para,
ra a ASSEMBLll:IA GERAL EXTRAORDIN.{RIA, a Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se nó
reallzar-se no dia 20 de fevereiro de 1972, (domin dia 22 de fevereiro de 1972, com a prtmeíra eon.
gol, às 8,30 horas, para deliberarem. sôbre a se- vocação para às 20,30 horas e em segunda e �lti.
guinte, Ordem do Dia; ma convocação, às 21 horas, sendo que esta úUlma

1.0 - Relatório da Diretoria e Prestação de se constituirá com qualquer número de associados,
Cootas na sede soeíal do clube, nesta cidade. de Jaraguä

2 o _ Eleição da Neva Diretoria do Sul, Estado de Santa Catarina, sito à rua Expe-
3,0 _ Assuntos de lnterease social liicionário Gumercindo da Silva, na forma dos ar-

lOBS: Não havendo número legal de sõcíos tigos 34 "b", 35, :17 e §§ L· � 2.·, dOi! estatutos 80·

Leopoldo Seidel f á
. cíaís 15m vigor.em primeira convocação, ar se a mesma, mela Considerando a ausência quase total d"s se-

- CORUPÁ - hora após, com qualquer número de sócios pre- nhores acionistas, nall assembléias gerais convo-
sentes.

cadas para os dias 28, 08, 7l e 17, 10, 71, haven
C:>C::>C:>"-c::::..::::::oc;:. Jal'aguá do Sul, 02 de fevereiro de 1972 do os presentes por bem deliberado convocar no-

,;=========================; Conrado Riegel, 'Presidente interino va assembléia;S O O I A I S Considerando as dtttculdades em desenvolver
normalmente o clube, motivado em parte pela falo
ta de cooperação demonstrada pelos senhores as

sociados, principalmente no que conce.rl!e ao não
atendimento de 8eU8 compromissos sociais;

Considerando, Iínalmente, que já há algum
tempo o clube não vem atendendo ao fim para O

qual foi criado, tendo se transformado de fato,
em bar 8 reetaurante, sem qualquer renda dara a

sociedade;
Fica instituída a seguinte ordem do Dia:

1 - Discussão e aprovação das contas da
diretoria. gestão que terminou em 31 de [ulno de
1971 - arts. 43 e 68, comhinadoa com o art. 34
"a" e "b"; .

.

2 - Apreciação, discussão e vo�ação de 'p�o
j .. to de transtormação do clube - SOCIedade ctvíl
em sociedade anônima, com o objetivo de lucro,
na forma dos artigos 11 "b", ß4 "b", 39 e se�.�
único 47 "b" e 72, inclusive com o nome modlíí
cado 'de aeôrdo com a nova organização a ser

adotada;
3 - Se aprovado o projeto, aegutr-se á •

seguinte ordem:

a) Apreciação, discussão e aprovaçãe d08
novos estatutos sociais�

b) Eleição do Conselho Admi.nistrativo, da
diretoria executiva e do, Conselho FIscal;

c) Apreciação do projeto de desenvolvi,mento
da sociedade, discussão e aprovação, do aumento
de cspital para ocorrer 1i0 empreendImento;

4 - Ails'unt08 Gerais de interêsse social.

fundação: ffrlur Mul/er - 1919
•

Emprêsa Jornalietíca
"Correio do Povo" Uda,

·1972 -

.

Diretor
Eugênio Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
Anual .•. . CrS 15,00
Semestre • . • CrS 8,00
Avulso , '.,. , CrS 0,30
Número atrasado CrS 0.50

PEQAM OATÁLOGO
ILUSTRADO

ENDERtÇO:
Caixa Postal, 19

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

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, nascida em

Joinville, neste Estado,
domiciliada e residente
em Vila Nova, neste
distrito, .filha de Antônio
Alexandre Simas e Olín
dina Amélia Simas.

Dr. A I Ir e d {I Gunther
(Dentista);

.

- Rurh Hoffmann, em

VENDE SERIO da Luz, _

Dia 23 I Uma bicicleta escolar,
- A sra. Angelina Pe- marca Prosdócimo, raios

dri Peters; I inoxidáveis. em perfeito
- o jovem Mário Haf- esrado.

fermann; .

Tratlr nesta Reda'ção_

Registro -Civil
Aurea Müller Grubba, tieial
do Registro Civil do r.Di
triio da Comarca de Iaraguá

- O sr. Eugênio Wolf, do Sul, Estado ce Santa
em Iotnvílle; Catarina, Brasil.

- a sre, Angela Célia Faz Saber que comparece-
Stínghen, ra.n no cartório exibmdo os

docum. ntos exigidos pela Ie E para que chegue ao co-
Dia 25' afim de se habilitarem para nhecimento de todos mandel
- O sr. Oerecílte Pe· casar-se: passar o presente edital quedro Ramos (Depurado Es será publicado pela imprensa

raduat); Edital n. 7.751 de 9/2/7i e em ca-tórie onde ser,
- o er, Lauro Cesar Procópio Alves Veloso e aíixado durante 15 dias, -Se

Radrke Braga; Laura Alves de Oliveira I alguém souber de algum im-
- o sr. Nestor Pedri '

Ele, brasileiro, solteíre, pedim nto aCl�s�-o para os

(Funcionário de A Corner-
operário, nascido em Ja- fios lega,.�.cial); GRUBB_ li sra. Edit Gerenr, raguá do Sul, domicili .. · AUREA MULLER A
.do e residente em Vila O icialem Astorgà, !Jaraná; Lalau, neste distrito. li- a VViIJ. sra. Herthe

Piske Gosch. lho .de Pocíano Alves
Veloso e Mliria Veloso.

. Ela, brasileira, solteira,
doméstica, nascida em

Jaraguá do Sul, domici·
liada e residente, ('ID

Vila Lalau, nests distrito.
filha de João Alves de
Oliveira e Ursula Macha
do Pereira Oliveira.

Aniversários - fi sra, Ida Müller, em
Corupá.
Dia 24

Enke,

Campanha de EducaGão
Civlca

IOTA:

Fazem anos Amanhã
- O sr. Alfredo Weiller;
- ii sre. Bernardina de

Aguiar Cunha;
- ii sril. Odila Bertoli

Morelli;
Dia 21
- O sr. Pedro M.. Per.

feito;
- ii sra. Ervina Pedrl.

Dia 22

O hasteamenYo dd
Bandeira e O' canlo
do Hino Nacional são
obrigatórios. uma vez'

por se.mana, em todos
os estabelecimentos
de qualquer IlriÍu de
ensino, públiCOS ou

particulares.
-'4_.....� Edital n, 7752 de 10/2/72

Id ....

�
Gilberto Hort e

====;;======O=.D1II===U,·F.I'=8=P=8= ) Lea Silvia Simas,
II ADVOGADO II El�, brasileiro.. solteir�,.? � éCDloo de rádIO, nascI, lo em Jaraguá do 8ul,) Escrit6rio ao lada da Prefeitura jomiciliado e residente

L JARAGUÁ DO�UL l,� Vi�a Nova. nelite dia

�pto, fIlho de Bruno Hort
- ... � ao__ e Wally Krüger Rort.

Vende-se
Terreno

I - Chamamos a especial atenção d08 assa-

I
ciados para o que contém os artigos dos atuais
estatutos, abaixo descritos:

.

"Art. 36 o - Cada lIócio acionista, quile com a

tesouraria do clube, terá direito a Oll voto, inde·
plilndente do número de açõell que po�sua", .

"Art 12.0 4- São deveres dos 8ÓCIOS aCIODlS

tas: 8) .. , b) ... c) ... Pagar a mensalidade até o dia
10 de cada mês na tesouraria do clube, ficando
a critério da di�etoria, a cobrança a domicilio.

II - Os associados Clom as suas mensalidades

em atrazo deverão procurar o sr.' tesoureir_o ido
IJlube ou comunicar·se com um do.8 membros da
direto�ia signatários dêate edital, a fim de. enca�
minhar o cobrador do clube para efetuar as _co.
branças dali mensalidades em atrazo.

'

Foram sQspensas as cobranças das mensali�
dades posteriores a 31 de dezembro de 1971. .

Jaraguá do Sul, 26 de janeiro' dI! 1972

José Carlos NeveM, Telefone, 2068. Presidenta
Vicente Donini Telefone, 2172, Vice-Presid,

Flávio Marcatto, T�lefone" 2214, Tesoureiro (20)
João B. I?rim, Telefooe, 2018, Tesoureiro (l.o)

I c:�, ,=, , , " =c. =,· '· ..,. ..

�1;II� BEBIDAS MAX WILHELM S.A. ,� Revendedor da J
�.- In �.- _ �S"-'"" �..

.

�
��-----�� BRAHMA CHOPP�.
;� A L 'U GA. S E i ij .

em laraguá do Sul. �
:1 Um armazém sito à Rua Expedicionárió ·1 ij Alto Vale �o ItajaÍ, e, agora J
i:} Gumercindo da Silva, 83. i f� tam bem Integ�an�o-�e na �
:J i � Grande Florlanopohs. �
� Tr�tar no local, ou �a i � onde além dos seus produtos revende �
'rl Chmax MagaZIne i � B R A H M A C H O P P ������������g'"'''�'''''''''''''''lr'''''''='''''''''''''''''''''''1='''''.. , .......,��.�=: ...... ,

.....��

I UI

Situado 9 km, do centro
de Corupá', na Estrada
Nova Corupá à São Ben·
to, tendo 10 a 12.000 m2.
altitude cerca 800 metros
própria para construção
de casa de veraneio.
Informações com o Sr.

Kurt Hillbrecht, Caixa
POlItal, 7 Corupá,

"COrreio do povo..1um Jornal

SÓC 10
VE·NDE

sua participação
-

em-EmWêsa gozando de
excelente conceito comercial e ótima situa
ção financeira.
Situado no centro, em privilegiado ponto
comercial.
Possibilidade .de expansão ilimitada.

a Serviço do Povo

Excepcional oportunidade para elemento di
nâmico, com ambição de progredir.

Informações: JARAGUÁ';DO SUL
Avenida Getúlio Vargas, 350

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(Antiga Oficina Kohn)

L�gaEsportiva Schroedense si:�C:!OA�u�� d!o J!��u:A�o��ul
Ofício N. 15/72 . Pelo Presente edital di! eonvoeaeão, faço sa·

II\OS Presidentes dos Clubes Filiados ber �U6 no dia 06 de Ab�il de 1972: ser� realizada

======""";;;;.ll
a eleição para a eompostção 'da Díretoeís, Conse·

J.iI. IM E Schroeder, 07 de íevereíro de 1972 lho Fiscal e Delegados Representantes ao Oohse-

dí f
Prezado senhör Presldenre: lho da Federação a que esta filiado êste Sindicato,

Baepen I en renta D, Pedro Venho sollclter por inlermédio dêsre à V.S. pe-
C. N._ A., bem como a de seus respectivos suplen-

Pela Ta"'a dos Munícípíos
ra que compareça a séde da Liga Esporliva ôchroe- tes, Iieando aberto o prezo de 15 dias para o regis-

Y dense para Iralar dos eesuntos. tro de chapas na Secretaria, que ocorrerá a par-
.

_

Na tard� de amanhã estarão jogando no Es.
1.0 - Pôr em ordem a vossa situação com a

tir da data da publicação deste edital, tudo de

tádlo Max Wdhelm, C.A. Baependi e S.D. D. Pedro le�ourllrill da Liga Esporliva ôchroedense se alnde acördo com o Artigo 64 da Pertaría Ministerial

II de Corupá, em partida válida pela 7a. rodada
nao foi felto ao ano de 1971.

'

n.O 40 de 21 de Janeiro de 1965, as chapas deve

da Taça dos Municípios.
2 ° "";Assiollr a �ocumentllção Pli ra obtenção rão ser .registrada� em _separado. sendo .uma para

.

O clube aZ�i'ra �e nossa cidade nada mail!
da ren?vllçao �e Alvara de Funclonemento pena 1972. os candídatos à _DIretorIa e Oonaelho FIscal; COJII.

espira no atual torneio, por outro. lado a equipe .

FIzemos eese apêlo para que poesamos ence-
os aeus- respectivos suplentes e a outra para Oll

do D..Pedro II ta�bém nada maís anseia, pois está ml�hllr com II devida antecedência rôda a documen- Delegados Representantes para o Conselho da

na última colocação da 1. Taça dos Municlpios. reçao necessérte ao Conselho Regional de Desportos Federação e seua respectivos suplentes, facultada

J tus t á
com séde em Floriilnópolis. .

a designação de fiscais nas respeetívas chapas (§ 5."

uven us es ar de folga amanhã. Com Saudações Esportivas do Art. 17 �a Portaria fi.· 40). Os Requerimentos

.0 Grêmio Esportivo Juventus de nossa cidade
Arlllldo Schefíler, Presidente, CPF; 019634 579 para o Registro de Chapas deverão ser apresen-

não íntervírä na rodada de amanhã da 'I'aea dos
tadas na secretsríe do Sindicato, em três vias,

Municípios, pois a Tabela lhe concede folga Boletim Oficial N.o 01/72
assinados por todos os candidatos, pessoalmente,

Nenhu� movimento houve durante a s�mana
não sendo permitida para tal registro, a outorga

para a e�etIvaçã_o de qualquer amistoso; sendo por
1 O - PRESIDI!;NCIA:

de procuração. devendo ser apresentados todos Oll

êste motivo, os Jo�a?��e� liberados até a próxima ,"

11 - ��SOLUQÃq N· 01/72 _ Arlindo requesitos contidos no § 1.0 do Art. 11 da citada

semana quando rermcrarao os treínamentos. Seüeffler, prsstdênte da LIga EspOrliva Schoeden
Perjarls. O Requerimento. acompahado de todos

B dí t t
se no uso de auas atribuições legais ,OB dãdos e documentos exigidos para o registro

aepen I con ra a ' - e considerando fi saldo positivo de pontos
será dirigido ao Presidente do Sindicato, podendo

O C
ganholil DO cam I d 1971 RE O

êsse Requerimento ser assinado 'por qualquer des
. .A. Baependi acaba de adquirir vários

peona o e , S LVE:
.

reforços para a sua equípe,
1 -: 'Proclamar o CORINGA FUTEBOL OLU.

candidatos componentes da Chapa. A secretaria

A
BE da CIdade d G

. . da entidade no Expedlante normal, fornecerá

través do seu treinador Paraguassu que
. .

.

e uaramlnm campeão da tampo .

ê
� rada oficial de 1971 I d

marores detalhes aos interessados, achando se

est ve e� busca de alguns valores, pars a tem
• ornan o se assim bi-campeão

porada dêste ano.
da Liga Esporliva Schroedense_

afixado na sede do Sindicato a relação de que é

D
2 Revog d"

- obrigatório para o citado registro. Caso não seja

entra. aI! novas aquisições, estão Arno, ponta
-

.

am se, as ISpOBIÇ09!1 em comträrto.

de lança vl_ndo do Juventus de Rio do Sul, CIicélio
.Regiatre-sa Publique se e Cumpra se

obtido o Quorom em primeira convocação, será

que defendIa. o Atlético de Ibirama, bem como
Schroeder, 15 de fevAreiro de 1972

.

convocada uma nova eleição no prazo de 15 (Quin-

M C I
A A I d S h ffl P ze) días, com a presença de 50% (Cinquenta por

aneca, e ínho, Renato, êste último goleiro, to.
ss. r In o c € er, r"�Identtl cento) dos associados inscritoll no mínimo. E, nio

dos êles procedente� de Presidente Getúlio onde 1.2 -' RESOLUQÃO N.o 02/72 _ Arlintio conseguindo' o coeficiente, será feits a terceira

atuavam pelo Cruzelro_ Scheffh,r. presldenle da Liga Esportiva Schroe. cunvocação. dentro do prazo 10 (dez) dias, com a

rl)8c3��X�Ci3*�*,"
d.ensll no uso de.sUBS atribuições legais e - con- presença mínima de 4.0% (quarenta por cento) dos

Vendemos CAL hl'dratada' I :�d';:pr��:�loodSealld9071,PoRsEiU'svOoLdveE" po.nIOB g .. nhos no associados inscritos. Para tanto ficam convocados,
desde já, todos associados da e'!ltidade_ As eleições

para pintura e constru"'ões
-

S E R1;;- Proclamar a �quipe �e aspiraRIas da serão realizadas das 8,00 Horas às 17,00 HOiasdia
. Y.·.. <::IomerCIal Jacu Açu campeao da lemporada 06 de abril de 1972.

"MICRON" (pÓ micro f') � ofICIal �e 1971. tornando·se 88sim bi'campeão da 'Jaraguá do Sul, 06 de fevereiro de 1972.
- InO I categorill. Germano Hentschel, PresideDte

"TINTAL" (pÓ fino-normal) I
2 - .ReVOlam· se .as disposições elll contrário.

.
.

"CLARA" ( 'd
Reglstre·se, PublIque-se e Cumpra se

mOl o nor�al) _ loh['oeder, 15 de fevereiro de 1972

--. J I
.

Ass. Arlindo Schefflar. Presidente

Ind. e Com. �rn�rdo Mayen Ltda. .

.

1 3 -:- RESOLUQÀO N.o. C3/72 - Arlindo Sohet"
Rua Preso EpltáclO Pessoa, 71·79 fL

fler, PreSIdente .da . L2ga ERP.orti.a SChrolde.nee n�fJi:IIIQ.:&:3��x.
7S uso de lua8 atnbulç08S legaIS e - considerando I�

C .. �!)8G1ß parecer da Junta Dilciplinllr DesportiVB, RESOLV .

ertlflcado ExtraVIado 1 -

prool.amar.
a equipe da

ASSOCIAQÃ�
FSPORTIVA 'BARÃO DO RIO BRANCO" d

Eu, EDGAR SCHIoIITT.. brlllileiro, casado Sch�oed81', campeão da disciplIna da temporad

motorisla, reeidente e domiciliado nelJta cidade da o�[CI.al _dI 1971, tornando-se assim tri·eampeão

J�raguÁ. do Sul, n�ste Estado, declaro' psra os de dISCIplIna.

"�o. fms, que fOI extruildo o certificado do ca.
2 - �8vogam-se 88 disposições em conlriri

mlnhilo Mercedes Benz-1967. Regl.lre-Ie, Publique-se e Cumpra·se
Capacidade de 12.000 kilos nOdo molor Schroeder, 15 de feureiro de 1972

321980 11013718.
AIS. Arlindo Scheffler, Presidente

Côr ����:. 61-24-95. Chassis 34400711010063 2.0 - COMUNICAQÖES: . /20/02/1972 - Cachoeira Futebo! Clube

WGA _ Jar li d S I 22 d J
-

d 1
De acôrdo oom a decisão da AlBembliíia Geral 27/02/1972 - Esporte Clube AlIança

. agu ou. e anelro e 972. �rdinári� do '�ia 15 de janeiro de 1972, eia 8 rela. 05/03 1972 - Aval Esporte C.lube

r E_D_G_A=R-=S.:.:CH� çao da dl�etorla eleita por unanim1d,ade de votos: 12/03/1972 - S. �. R. BandeIrantes

-,--

I
PreSIdente: Ar!!ndo ScheffIIr; Vice presidente. 19/03/1972 - CO�IDg.� Ful�bol Clu.be "

R t
-

Auntura TomasellI, Secretaria e Conlabilidade' 09/04/1972 - A. E. Barra0 do RIO Branoo .

epresen açao �.lauld�oMTodmlaselli; Vice secretAria e
_

chpfa de _Expe' Granada Flltebol Clube. Aparecida Futebol

Ele
. ,

( , Isn e. a a ene Scheffler; TesoureIro: Ary FIedler' CI b S E R' C
.

I iii E R F"

.

mento reSIdente em CURITIBA, Vice-tesoureiro: Oswaldo SlsiléiD' Conselho -Fis � .u a, :
. . omerCla I .. '. : alXB �zul

regIstrado no CORE do PR. deseja re. Arno Dogq. J!!ngelbert Jurok e Eugênio Wolf; ��I: nao sohOltaram dala para seU9 fesl"8ls eaporllvos.

presentar firmas desta cidadlll naquela �18ntes: HenrIque Paulo Krogel, Arlhur Streh e O festinl da Liga Esportiva Schroed.enB8 ler'

CA!?ITAL à base de comissões. FaTor
erbert Laube.· r�aliz8do no .di� .23 de abril e ° Torneio. In.lcio na

dirIgir-se ao Sr A J d S-l Os demais cargos serão prelJIlchidos por no dla.30/04. O InICIO do campeonato para o dIa 07 de

. . . a I va. meação da presidinoia:
maio de 1972.

Caixa Postal, 1398
..

Foram cedidas as seguintes dalas sos Clubes
CURITIBA - PARANÁ fIlIados para a realização de SBUS festivais esporli.

��
.os:

.�.m"'_'===== =
.

'

�
.. , " , G m

�
I Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta i

� Ur. Moaci:r Canter I
I Consultas no HospItal "São 'José" ,
� ,

J

i tôdas têr_c;:as e quint�s-feiraspela' Expedição "LYRA" Musical de Paulo Kobs

L������ ��.�.._�:�� �,-�.� ����� I ,,_ �iiiaiii·oiiiRioi;iii:iiinJliii:_r�: �:lerd., 242 - CaixaS�:t:ta�II�:rin•
........,_,.", �����fl_

Correio do, Povo
nos Esportes

Pinturas Jaraguá Ltda.

Pinturas de Letras, Painéis,
. Faixas e Placas

'Mudou 8e para a

Rua Jorge Czerniewicz, 497

Schroeder, 16 de fnerlliro d. 197!

Madalene Schefflsr, Chefe expediente
Arlindo Scht-ffler, Presidenle - CPF 019634579

Instrumentos de Música
Em Geral, especialmente
Gaitas e Acordeões

Compltto sorliinenlo com 8 • 120 baixos

BandoneoDs - Pianos - Harmônios

ÓRGÃOS TUBULARES e ELETRÔNICOS
'Guilarraa e Amplificadoru

Inslrumenlos para Orquestras, Bandas e

Conjuntos Modernos:

Enfim, tudo que

VIOll.ÍlOB, Violões, BandolÜls e Banjos, Flautas, Clarineta.,
Pistons, Saxofones, Trombone., Baixo. e Baterias com.

pletas, Pandeiros, Chocalhos, Maracas e Afuchês,
Método., Cordas e Palhetas.

fôr do ramo. V. S. encontra pllra prontll enlrega n.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



:C o R R E 1.0 O O p O y O P!lr� evita!: a,
i:U:O;·:L;n�I��:�:R:A:OO=A�':OO�S:D:L�(S:A:N:T�A-C:A�T:A:R:�:A�)-----S���-A-D-O-,�1;9--De�p-e-v��-e�I:��D-e-':w:�--�N-�-�:�:7�,bltrlbutaça�

,
De .acÔrdo com o artigo 29 lerres A, B e c dOll

Eatetutos Sociais, ficam convocados os senhores

..
associados da Cooperativa Agricola Mista "ITAJARA"
LIda, em pleno gôzo de seus direitos, pare o Assern-

Edlll C
' . bléio Geral Ordinária a ser realizada em sua séda

a de onvocaGio de Assembléia Geral Ordlnärll social sita à Estrada Itapocuzínho (VILA CHARTRE3),

0, Slndíeato dos ·Trabalhadores Rurais de Ja, município de JaragulÍ do Sul. Estado de Santa Ca.

raguá do Sul, com sede a Rua Mareohal Deodoro renne, às 8,00 horas do dia 04 de março de 1972,

�a Fonseca n.O 406, nesta cidade de Jaraguá do em primeira convocação, com o mínimo de 2/3 de

Sul, convoca todos S8US associados para partíeí seus associados; às 9,OO,horils. em segunda COI1"O

parem da Assembléia, à realizar S8 no dia 26 de cação, com o minimo dll rnetede mais um de seus

fev,ElJ'eiro do corrente ano, às 7,30 horas em pri associados; às 10,00 horas, em ·Ierceira e úlrimll con

melra convocação, caso não haja número legal vocação com II presença. de 110 'minimo 10 de seul

haverá, uma seg�nda convocação para às 8,30 ho� ass.lilciados, nll qual havendo n�mi!:ro legal, ser6 dis·

r,!-s do mlJsmo dIa com qualquer número de asso cUlldo a segulnle, Or�em do Ola:

clados presentes, para deliberarem sôbre a seguin- _ 1..) - Deliberöção sôbre as conlal e re,latõrio

te, ,Ordem doDia:. da Qireloria, Balllnço Geral, demonstralivo ,da Conta

.a) __ Discussão, votação e aprovação do Re Sobras e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, rela-

Iat�rlo da Diretoria do Sindicato, relativo ao exer. tivos 1I0S exercícios de t971;
,

CiClO de 1971; GIl 2.°) - Destin<lção das Sobrlls, verificjldas 'DO

.
b) - Votação e apro\'açii.o do B8lanço finan exerclcio; .

'

celro e pati'imnnial do Sindicato, também relativo 3.°) - Eleição dos Membros do Cooaelho de

ao exerllicio de 1971;· Adminislrllçã.;>;
c) _ Discussão, votação e aprovação da Pro. 4,°) - Eleição dos Membros do Conselho Fis.

posta Orçamentária, para o exercicio de 1973. cal para o exercici'o de 1972;
d) '... AS8untos diversoR.

'
I !i.o) - Assuntos, a Iralar no que tange o § 2

Jaraguá do· Sul, 17 de fevereiro de 1972 do arligo 13 e § 3 do artigo 15 dos ESI�tutos .:50'

O grs.'Il, porém, é que o féz citando sobretu- A DIRETORIA .

cia!s desta Cooperativil;

�o. sctos dlplomátloos, além de tudo ainda não ra'�. A A.sssmbléia será realizada Da leqe do Sino 6,°) - Assumos G�rais.

tlflCados, que garantem melhores relações do Dei !Csto dos Trabalhadorell Rurais de Jaraguá do A V I S O
dente co� os chamados Países de Leste e leYam uI. I '.

.

alguns VISOS d� conseguir paz para 8 Europa; dir-
Outrossim, avisamos os noSSos IlslIocilldos que

Be'IS que I, afIrmar o seu inleresse peto entendi
' os documeDlos refC!ridos DO arligo n· 6, lelra C dos

D!�nto_entre povos primitivos. e os já de oulra ci D Francisco AntoDI'o' PI'''cl'one
Estalulos Sociais, encontramcse à sua disposição.na

vlhzaçao, ent�e afin�l ,POVOI, lIesen,ol,idoil e povos
r. .. séde des Ia Cooperariva, sira à Estrada lrapocuzlliho

subdesenvolvidos, entre, maIs reslrita ou mais lar
,:M:lII!;u-.:co - C-":&...:M:. 1'% (VILA CHARTRES), mUDicipio de Jllraguá do Sul

gamente, povos �rancos e pCilVOS de cor, preferiu o
(C.P.F,) N.o'OO4864379 - SO, relativos ao exercício encerrado em ot/12/71.

Parlamento. c!=lElslderar o mais importante de tudo Ch'urgia' e CUtuca, de AduhoB e Crianças
Obs,: Plira efeilo de cálculo de "quorum'" de

que se cßQlInhas�e para uma paz entre brancos, Partos _ Doenças de Senhoraa
'instalação es Ia Cooperaliva lern 89 llassociados.

quando talvez saIba II, Be o não aabe' o deveria
obI Irapocuzinho. JARAGUA DO SUL,(SC), 18

��bllr qua a ,er,dldeira ameaça de gUII;ra não eslá
HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - OORUPÁ de fevereiro de 1972.

.

aI" mas na revolta cada �ez maia evidente dos Residência: Dr. Nereu Ramoa, 419
SILVIO TOMELlN, PresIdente

,pauea pobres contra os panes ricos. I co_upA - NTA ·cArARJI[.... I NN<>_r.-
_ ..:. .,... x

•

"

,

L...A_! / !
No fIm �e tudo,. contra o' que !l8 esperava,

- ! Novamente vendemos: !
pnr bons .motlvos Oll por maus motifos, pela força H I'

.,
,

' .

da Hlst6r�a ou pela ambição do poder, pelo juízo ,

. ,e 1 c oP I e r osIM. a n t e I g a
" O u r o" !

d.a 1:!08te�ldade ou pelas el�ições de 1972, foi NIxon, '..
l\ '

,

'

tao. InferIOr � �randt, mUIto mais longe e deveria B·r a s 11 e 1 r l· f A saborosa I
ter ele o Pre�Dlo! porqlle talvez a ponte da paz "

" O S I sempre resca e i
vá de preferenCJa sobre o Pacífico' óão sobre' o A parlir de 1972, o Bra em 60 unidades anullis I ,!
muro de Berlim; E., se vai sobee o Pacífico, até sil será o sélimo pala 'a das ,quais '21;%, ou seja: ' Ind e Com. Bernardo Mayer Ltda.,' !

�tgr: 08 pobres IOdidos fdO Xingu haveria aJgllm dia produzir helicõpleros, A 15 unidades, já serão co- ; Rua Preso Epitácio Pessoa, 71·79 !

_

ma Bsp.erança ,

e Ilturo. Paradoxalmente, por produção dever'" estAr 1'01· Id'
' •

�aos de NIxon; mas, 80 que se diz,. são tortas as

- u oca as no mercado exter N _K ,,_ x

llnh I
.

d'
ciada até o final do ano ne '0---------0----------.

8S pe as quais, Ireito, Deus e8creve: sendo lIe início calculbd�
.

11---------' ,---.,------11
Para o segundo IIno, II E ·t

�.

J "d· C 't �b·I' II
II esperZl-se. uma prcdução II scn ono' un, ICO on a I II

de 100 u01dades, com tam, II
' II

, bém 25% deslinadas ao f
exterior, quantidades que II Max Roberto Bornholdt I
deverão aumenlar grlldali, II' li
vdmenle. II Luiz Henrique da Silveira II

'Os seis países que pro· II A D V OGA D OS II
du,zem helicõpleroa alUal- " "
mente são: Eslados Uni
dos, Alemanha, Inglalerra, II nl1JL' ]j))tr1\ ]j))tr1\ '\\W[�Ttr tr1\1R �r i\ 11» tr A IR l',JFrança, Japão e a Ilálili. II \UI \UI!Vll n \UJ\UI� "l ftIß \UJBl�

, ..
II II

O Brasil, o 5el1!'1� pais. II Contador II
conseguill o dlrello de II II
produção com exclusivida

'" Redislro de Firmas IPI I.j

de para tôda il América EI U

Latina, o que' poderá sig II Escritas Fiscais Imp.- Renda II
nificar aberlura maior no II Contabilidade ICM ' II
mercado americano. A fá II II
br,icil eSI� .sendo insl�la. II Defesas Fiseais INPS U'
da em 5ao Bernardo, Jun II FGTS li
lo a São Paulo; e os he� ,

licõpteros lá produzidos II U
são de- modelo recente e Ir Av, Mal. Deodoro 210 li
e com, inúmeros aperfei- fi

. ,
li

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .i! çoamentos. (AABe) 0=========.=========-=0
,

�
,
.'

. �ensavam, o.· propugnadores da candidatura
dOI VIla. Boas ,que a concessão do Prémio de al
gum modo serviria para chamar a 'atenção do mun

d.o. p.ara o problema da sobrevivência dos povos
prtmtneoe ante o avaueo da chamada oivilização,
com lua exploração brutal da natureza e seu

sb.solulo desprezo pelos homens que não põem
a.Clma de tudo q trabalho de produção e o frene-
111m do consumo e que ainda tem coração livre e

te!Dpo solto para ter consíderaeão por malhar e

crrança, olhando-as como Ileus iuteiros iguais, para

dBlLcane�damente eouversarem com outros homens

ou,meditarem OIJ Ihrem palas flores do mato e as

estrelas do céu.

lP
Existe um prograrr.a Ilia,

Espanha, Ãusrríe, lo"

Tl"'pmn° lflI Ntf1\�p'� Al 'll lQ)dJI '71 Sindicato dos Trabalhadores
brasileiro pera 1972, que glerérre e Bélgica.

•

11 1.\:1 \UI n IUlIU'� li \lli lO.L l[ <!lL�
prevê a formalização de A medida, já em vigor

, Rurais de Jaraguã do Sul entendlmentos entre o com relação Il alguns paf.:

Agostinho da Silva.. _ Lisbôa
Brasil e diversos pstses, ses, tem como oblenvo

H
Edllal de Convoca-io de Assembléia Geral Urdl'na'rla d I

;
. !lvia .•ãriee candidatos e estuam entreeles'

para a assinatUra e estlrnu IIr o Intercâmbio

o� rrmaos Vilas Boas que, no Parque Nacional do
O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ja- acôrdos que se destinem, comercial, forçando a, ele

Xíngu, o qual, ao conträrio do que pensa muit raguä do Sul, com sede 11 Rua Marechal Deodoro! a evitar que ocorram mala vação dos índices de fraca.

gente no Br�sil e !ora do BraSil, não é uma Re� da Fonseca n.O 406 nesta cid�de de Jaraguá. do! casos de bitrib�l�ção no d.e �erc,ad?ria e de esets

serva de Indíginas a maneira da América do Nor-
Sul, convoca todo.s seus aBsoc�ado.s para partteípa- i trafego de cepueis resul- rencia recmce.

- ,

te ou da"Auslrália, mas um territ6rio que 08 índios
rem .da Assemblél.a Ge,ral Ordíuärta, à realizar-se lanle� de rendirnentos As

_

conversaçoes, que

!_lal�:Halmente procuraram e que apenas se vedou
no dia 26 ,de !evelro do cerreute ano, às 9,30 ho euíertdos qU,er por pessoas �everao se realizar ainda

as IOc�rsões dos bancos, têm procurado por Iodos
ras em pnmerra convocação, caso não haja núme- tísíces, ou jurtdrcee. este. ano" estão sendo

6S meios e sobretudo por uma, dedicação com, leIa
ro legal, haverá uma segunda convocação para às ,cog1ladas desde 1970, eno

sa�fa�u�rda,r.os seus direitos' culturais e até aP sua 10,30 horas do mesmo dia na �ede do Sindicato, ,A.. informaçã?, ,vi��a de e!'l que já havia tnrercâm

existência fíaica.
com qualquer número de assocíados presentas pa-

recmcos do MIDISIerIO da bIO cornerctal entre pelo
ra deliberarem sôbre 8. seguinte, Ordem do Dia. Fazenda, refere se a pelo menos quatro destes pai-

1) _ Votação e aprovação da construção 'da menos cinco países: lté- aea. UI.'ABe)
Sede Social;

-'-------------------

eato, 2�a� ��!ffe;�r f:cduêr:�Ss afi�'�:��f::snju�:�di� Cooperativa fluricola Mista "I t I j �, r f ll�a,
Seeretarta do Trabalho do Ministério do Trabalho
e Previdência Social; .

,

3) - Outros assuntos de tnterêsse da elasee.
. Jaraguá do Sul, 17 de fevereiro de 1972

A DIRETORIA

Editai de CODVOCI;io de Assembléia Gerll Ordinária

,

Parsee que, aão foi isso o considerado mais

Im.,o:ta�te pelo Parlamento Norueguês; concedendo
o �rem�o a WI!ly Bra:nl'lt, em qUI todos admiramos
o cldadao COrajOiO que afrontou a Alemanha da

guerra,. ae natlJrali_?:ou norueguês para não perten·
�er maIs a tal D8çao, como norueguês assistiu aos

j�lgament08 de NlJrembergue • s6 dapois, conven
cldo de que h' ou pode haur outra Aleo;Janha 8

doe, an�1! do aomínio da Prússia, readquiriu a �a,
C1on�hdad9 .

de orjgam e enlrou ,na polílica para
8e�'lr esse Ideal, Ideal que não é s6 de muitos sIe

ma_es, mas de numerosos componentes de,oulros
paules, oon�edll�do o I)!émio a ease cidadãa exem·
piar, que nao. fOI Cl!-r.oelro de rebanho, mas homem

aut6nom.o, ql:J.ls,' decerto o Parlamenlo oonsagrar ..

lh�. a� 91rtudes • declarar que também encara com

optImismo umll Alemanha redimida.

um

IJôgo
Satisfaça seu desejo de possuir

FUSCÃO 1500

o u P I o!

E, ao mesrno tempo, de aplicar seu

dinheiro em FUNDO DE INVESTIMENTO!

, Participe da 3.a Série do

CONSÓRCIO JARAGUA VEíCULOS
II CR$ 168,00 MENSAIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


