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Ceníodores de 1942
Em data de amanhã os

I
do Paranä, convidando

contadores de 1942, da os , formandos o grande
Academia de Comércio educador mineiro, Prof.
anexa à Faculdade de

I
Fernando Augusto Morei

Direito do Paraná, deve- ra, como seu paraninfo.
rão completar o seu 30.0 F o r a m. homenageados . NOBSO 'diretor e Vice
ano .de formatura. Para ainda os seguintes meso Prefeito e um dos com
assinalar o aconteeimen- tres: dr. Levy A. de Ma ponentes do curso de
to, os seus integrantes, cedo, dr. Nestor Barbosa, c.ontador que se formou
hoje espalhados pelos dr. João Kracik Neto, em 1$142, juntamente com
Estad08 do Paraná, Santa Prof. Alberto Monteiro seus outros colegas An�
Catarina e São Paulo, Filho, dI:. Arion Niepce dré Jacob, Acyr Oesarí
deverão reunir se na ca da Silva e dr. Ulysses no, Carmem Waidner
pital curitibana, em so Campos. (Pontoni), Leopoldo Er'
lenidade de congraça- O· orador da turma f\)i thal, Max Arnoldo LOS8,
mento. o contador Lourival Por Rubens Capriglione, Ouso
Foi na época a primei- tella Natel, já falecido, tavo Walter, Ildefonso

ra turma a se formar no um dos expoentes, da Neves, Osmar Oerhard,
curso de comércio ane- contabilidade e da cul- Onofre Newton Silva,
xa à Faculdade de Di tura do Paraná, notabili Oleones Cordeiro Fon
reito, tendo como díre zando-ee como critico Il- toura e"Walfrido Zettel.
tor o sr. dr. Affonso de terário, melhor apresen-
Camargo, secretário, o tador da "Hora da Ave Pela passagem. de tão
sr. dr. Carlos de Brito Maria", na Rádio Clube destacada ,:femérlde, es

Pereira e Inspetor Fede Paranaense e professor I
te semaná�lo apresenta

ralo sr. dr. Carlos Stero em diversos colégios de!l0 seu diretor It IlßUS

pex,g @ VaU.e.� ,qllritib,a,. � _ ,..;._; i1UR$r.�� Jl.O�gJtl,. os .8�eus
A formatura deu-se Seus colégas; que hoje

I
cumprimentos, .c?m votos

no dia 17 de dezembro se reunem na Cidade de perenes Ielícídadea,
de 1942, no Salão Nobre Sorriso; em sua grande
da Faculdade de Direito maioria seguiram cursos

Dos Jornais
o General Nilo Canepa, Direlor

da Policill Federal, aponlou a polui
ção moral existtnle no mundo e dis
se ser seu dever "retardar o mais
possível' esse processo no Brasil".

.

x-x

O Ministro Delfim Neto, da Fa
zenda, afirmou com o seu inabala
vel otimismo, que o Produto Nacio
nal Bruto do Brasil conlinullrâ, nos

próximos anos, a crescer à taxa de
9,10 por cento ao ano, ao mesmo

tempo em que irá reduzindo II taxa
inflacionaria.

x-x

Em período int�gral, -desde on

tem até o dia :W deste mes, o segundo
estágio do curso' sobre Problemas
do Del!envolvimento Brasileiro, pro
moção do Centro de Estudos do
Desenvolvimenlo l;Ia Fundação 25 de
Julho, Joinville.

x-x

As emprllgadas domésticas, lêm
, agora II assistência plena oferecida
a todos os assalariados pelo órgão
social da classe; o INPS, decreto
em v'gor desde novembro.

x-x

O Brasil vai' comprar um saléli
te de comunicações para um plano
de alfdbetização em massa de 118
milhões de brasileiros nll faixa e

t<'iria dos 7 aos 18 anos.
x-x

Dirigentes do MDB tentam ate
nuar os efeilos do tetegrama-màni
festas enviado por 164 prefeitos elei·
tos a 15 de novembro enlre oa quais
118 pela Oposição -

-

hipotecando
"irrestrita e toIlli s'olidariedade" ao
Govetnador Colombo Salles. Para o

presidente do Diretorio Regional do
MDB, dep, Dalpasquale, "n60 h<'i
1'isco de adesão dos novos prefeitos

.

do, MDB à AReNA."
x-x

No Ceará dez mulheres foram

Anlonlo Imlra dos Sanlos - lenidade de colação� de
Às 20,110 hs. do·dia 9 do grau dos Licenciados de
correnle, no Forum "Gov. Faculdade de Filosofie,
Ivo Silveira", err: joinville, Ciências e Letras, da Fun -------
realizou se a solenidllde dação Uni ver s·i d a d e
de colação de grllu dOI Regionlll de Blumenau.
economistlls, da Faculda- Após o culto ecumênico
de de Ciências Economi'() na Igreja Matriz São PIlU
CIlS de joinville, O. bachll' lo Apóstolo, dar se li. a
relandos de 1972, .formlln- colação de gráu às 20,110
do a "Turma Prof, Achil hs. na S,D.M. Carlos Go
les júlio Schünemdnn", ti· meso É parllninfo o Prof.
vera,., como paraninfo o Rivldávia Wollstein e pa
Ministro da Educação, Irono o Prof. Pe. Orlando
Cél. Jlrblls Passarinho e Mario Murphy. Entre os

palrono o Deputado Fede licenciados em Letrll. IIno·
rll Pedro Colin. Enlre os tames a Srta. Clair Chio
bacharelandos enconlrCl� dini, filha dileta do comer:
mos o sr. Antonio Teixei· ciante Primo Chiodini e
ra' dos Sanlos jr., funcio sua exmll. espõsa, que
"ário do Banco do Brasil conclui o curso com bri
S A., desta cidade, a quem Ihantismo, devendo dentro
cumprimenlamos pela for em pouco seguir para os
malura e agrbdecl'mos o EE.UU, em villg�m de
envio de otencioso

convite'l estudQs. Aos formandos
elalr Chlodini - Dill 21 do os cumprimentos desta fo

correnle, realizar se á a 50- lha.

O Diretorio Municipal
da ARENA de Corupá,
otravés seu presidente, sr.
Willy Maffezzolli e demais
componentes agradecem
ao Povo - bse eleitora·
do esclarecido que tão
bem soube prestigiar seus
candidatos nal eleiçõe. do
dia 16 de Novembro de TI..
Outros.im, aproveita pa

ra estender seus agrade
cimentos a todos que dire
III ou Indiretamente contri!
buiram para essa luta cf
vico de alto padrão patrió-'
tico.
Os nossos encômios

aos anônimos que batalha·
ram para que Corupá Ie

elevasse no concêito dos
municípios arenista& para

Um Décimo do Dizimo o maior desenvolvimento

Socorrera' a Ig'reJ"a
e progresso deatll cidade
de Corupá e dêste Histo

d$ justiça para sua ma- rico, Herculeo Estado "Bar-
nutenção". riga-Verde", de Ião glorio·
Ainda segundo o edi Ia t-!istoria e .que tanIa

torial do boletim católi contrtbue para este Imen
co paulista, em reunião ao e Gloriose;' Brasil, Pafs
realizada recentemente de ontem, hOle e do ama

pelos bispos da regional I
nhi lI1aior ainda.

centro oeste da CNBB, Willy Maffezzolll
perto de Anápolis, foi de
batida a neoesl!idilde des

'''e
-

d P "

ta contribuição tendo orreto o OVO

na ocasiio o Padre J: um Jornal
Hortal, Secretário Regio· a Serviço do Povo
oal da �CNBB, declarado
que énquanto a Bíblia
pede um décimo do ren·

dimento do cristão, esta
mOB pedindo apenas um
décimo desse décimo bí�
blico".
Reforçando argum;en

to, o boletim indaga 80S
seus leitores: "que pre
lerem? que o sacerdote

FISCALISMO
universitários e hoje in
tegram classes protíssío
naís de grande destaque
no sul do pais.

O sr. Heltor Brendon mentária não noa conduz
Schiller, ,secrelário de Fi· à solução tmedrettsra de
nenças de Guanabara, re impor novos õnus aos
ceu, recentemente consi contribuintes. Preferimos,
dereções sobre a politica ao conrrérlo, adotar ca
fiscal do aluai governo mtnho oposto. mats longo,
estadual, pera destacar a mas certamente mais se
dlretrtz.meetre. II preemí -guro e 'eficaz: uma poluí
nêncla "dada 110 economíco Cil de tncenuvos, de redu
sobre o meramente fiscal. ção da cllrga fiscal, de
"Outra coordenede-mes- racionalização e slmpllft

tra da nossa politica fisco- cação dos serviços Iezen
Contrtbulme - prosseguiu dários, como tustrumeuro
- é a concepção de que da expansão economíce."
são ,sócios e não adver- Na Guanabara, - frisou
eärtos. Quamo mais cres- o Secretário de Finanças
cem e se

�

expandem as - consideramos o Ilsce
alividades produtivas, mals Ilsrno, que via no contrl
se fortalece II Receita PÚ- bulnre um sonegador <!_té
blica. Portento, as duas prova em contrário, coisa
categorias devem e preci- do passado. Virora uma
sem caminhar' [untas e menralídede nova, arejada.
nunca se colocar em an- que vê no empresário um

ragoníemo". agente do enriquecimento
O problema do fortBle-, estaduel, merecedor de

clmenío da receita orça- apoio e de incentivos."

Sugestões para
o Centenãrío
O nOSSG prezado Frei

Aurélio ôrulser, depole ue
concluir o seu livro sobre
Jaraguá do Sul, prestes II

.

ser levado ao prelo, está
sendo envolvido com o
IV Centenário de Niterói,
cidade onde reside atual
mente. Além dos enviar
íerto material que fazem
referência às primeiras eo
lenidades do quetrocentão
di! càpital do estado do
Rio de janeiro, ele nos

envia uma ídéle muito
simpática. Como' não se

faz um céntenéno com

apenes elgumes pessoas,
lança a idéia de uma co

luna onde poesem ser er

rolàdes as sugeslõrs ·para
o' próximo centenário de
Jaraguá do Sul, em .1976.
Será uma coluna que aju
dará os edmtnlstredoree
ne execução das metas e
da organização do cente
nárfo jariiguaénse."'E s t 6,
pois, lanQada a coluna
onde daremos guarida às
idéias e augestõea que 08

leitotes nos queiram enviar_
Mão. à óbrll.

Agradecimento

viva exclusivamente pa
ta li igrejli' ou tenha que
con8eguir� um emprl'go
para substituir? Não 88-

rá maill eficiente o tra
balho do sacerdote quan
do ele eltá praticamen
te todo o dia à disposi
ção da freguesia?

'FORMATU-RAS

eleitCls para o cargo de "Prefeita"
Municipal; e dUlls para as funções
(desirnadas) de "Delegadas" de, Po-
lícill.

.

x-x.

O Governador de S. Catarina a·

ponlou ao Presidente Médici, entre
outros· fatores, /lS "históricas rixas"
enlre "ex pessedistas" e "ex-údenis
tas" como o mais imporlante pllra a

"íragorosa derrota" arenislo nas

maiores cidades econômicas catari
mmses.

, x-x
_ Em apenas três dias, o Cenlro de
Oportunidade de Emprego de join
ville já atendeu a mais de 200 can
didatos (desempregados).

x-x

Os pOllsuidores de TV do Muni·
cípio de Schroeder estão mais do
que a b o r r e'cl dos: :só conseguem
(quando conseguem!) sintonizar o

Canal-li, Blumenllu. O problema, em'
sentido mais amplo, vai oté a micro·
região do Vale do Ilapocú em rela
ção a uma imagem diversificllda que
não de Um 8Ó Canal. É assunto,
pois, não só do Município, mas de
todo o Vale consubstancillr esforços
para uma representação prá valer
UllJa Repetidora para todos.

x-x

A poluição não tem uma só ori
gern; mas várias. A poluição está
matando. A poluição ainda não atino
giu o inleresse que merece,. porque
não tem aquele aspecto chocante dos
desaslres das estradas, dos treOs e

dqs' aviões. Mas, quase impercepli
velmenre, eSlá matando, E como' a
poluição mata!

x-x
As lavouras de o�tOZ existentes

no municfpio de Massllrllnduba,' ex
ploradas pelos mélodos tradicionais,
estão se modernizando com o trans
plante mecânico do arroz.

'

São Paulo - O bole
tim "Eccletlia", da Arqui
diocese de São Paulo,
publicou editorial desta
cando a necessidade que
o cristão tem de contri
buir com dizimos pata a
a igreja.
Alega o edito'rial inti

tulado "hoje vamos sér
mat6rialistall" que "I!e
não houver essa contri
buição, .chegará o mo
mento em que muitas
obraI! beneficientl's ou

templos terão que ser
f6chadoil".
E explica: "os cristãos

praticantes sabem per
feitamente que a igrejli
e' seu clero não· podem
manter·se sem 8 ajurla
generosa dos fiéis, con
OOtrendo com espírito
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Ed ital de Leilãoc::::::o c::::::oc::::::oc:::::n::::::rc::::::o R
.

te· ., residente à rua Curt VaseI,

"CORREIO' DO POUO" 'M-U' D' A SeilS ro lVI nesta eldade, filho de AI
L Aurea Mülle. Grubba, OllelaI berro Henrique Vasel e de

do Registro Civil do I. DIs- Irma Hushka Vasel, O Doutor- Alcides dos Santoe Aguiar, Juiz detrilo da (Iomarca de Jaragu' Dia, brestlelre, soltetre, J � d '" 1 E I d ddo Sul, Estado de Santa .... Direito da Comarca de aragua o QU, S a o 8

Catarina, Braeß. do lar, natural de Jaraguá Banta Catarina, D8 forma d8 lei, ate.
Faz Saber que oomparece- do Sul, domiciliada e re-

FAZ SABER a tOdOB OB que O presente sdi-ram no oartório exibindo os sídente em Gertbeldí, nes-
dooumentos exigidos pelalei te dletrlto, filha de Queri- tal de leilão, com o prazo de dez (10) días, virem
aHm de Boeasbaar�Bll1etarem para

no Pontlcellí e de Tereza ou dele cenhecímento li,erem e inleressar pOBBS,
que serio arrematadoa por quem mais der e maior

Edilal n. 7.967 de 5/12/72 Weirfurler Ponticelli.
lance oférecer, em frente aB portas do Edificio do

Wahr.or· Chiodini e Edilal n. 7.972. de 7/12/72 Forum, DO dia 18 de dezembro p. ,iDdo!Jro, às
10,00 horas, OB bens penhorados a ANTONIOMarill Regina Leurprecht Jair Pranke e
OARLOS DA SILVA, D8 ação executiva propostaEle, brasileiro, solteiro, Sigried Pinlo Coelho
por EMILIO DAHLKE, abaixo descriminades:

opere rlo, natural de lere- Ele, brasileiro, soltelro, 1 _ UM TELEVISOR, marca ADMIRAL, de
gUêÍ do Sul, domiciliado e auxiliar de escrtrorto, ne 19 polegadas.

'

restdeute em Jar..,guêÍ Es rurel de JaragulÍ, do Sul, 2 _ UM TELEVISOR, marca EMPIRE, de '

querdo, neste distrlto, fi- domiciliado e residente em �3 polegadas.:lho de Vergtlto Chiodini à rua Presidenle Eplrécto
'

3 _ UMA MÁQUINA de costura, marca VI-
=======================;; e de Olinda Pradi Chíodl- ::>essoa, nesta cidade, filho GORELLI-ROBOT, equipado com motor ArDo,

S O C I A I S ni. de Vigando Pranke e de n." 268.114EI.." brasíletre solteíre, Iolende ßehhng Pranke. 4 _ UMA R A D I O L A, marca PHILLIPS-
belcontste, natural de Ja- Ela, brasileira, solretre, STERREO, com móvel.Dia 20 regué do Sul, domlctlíede do lar, naturel de leregué 5 _ UM FOGÃO a gás, marca CONTINEN.

- O sr, Alfonso Sthal, e residente em à rua José do ôul, domiciliada e re TAL.
no Rio de Janeiro; Emmendoerfer, nesta clde- sldenre em à rUII Roberto 6 _ UMA BICICLETA, marca 140NARETA-

- a srta, Bstelíta Sa- de, filha de Bruno Leut Ziemenn, neste cidade, Il- MONARK, oor verde.
leta Schmitt; precht e de LU7.ia ôchurrz lha de Amonto Marcos 7 _ UMA BICICLETA marca MONARETA-

- a sra. Loreta Juo Leurprecht. 'Pinlo Coelho e de Rulh MONARK, cor azul. ,

kes. Edital n, 7.968 de 5/12/72 Schwelale Pinlo Coelho 8 - UMA MÁQUINA de lavar roupa, marca

Dia 21 David Sall.., e Edlrel n. 7.973 de 11/12/72 NINAÃsSim serão os referidos bens arrematados
- O sr. Waldetnar Rau, Maria Teresa Noriler Jos� .Cezario � por quem maís der e maior lance ofer<!c�r. E, P8-

comerciante Desta cidade; I Ele,. brasileiro, solleir�, Emilla Piecolt
ra que chegue ao conhecimento de quem ínteresaar

- o jovem Ingo Sei opereno, naturel de RIO Eie, brasileiro, sohelro, possa foi expedido o presente edital que serä af,-
del, em Oorupä; , do Sul, nesre Es�ado, do, militar, natural de Iaregué xado 'DO local de costume e publicado na impreD-
- o Sf. Rudolfo Harbs, micWildo e, resldenle a do Sul, domiciliado e re Ba local. Dado e passado nesta cidade de Jaraguã

Desta cidade; rua Rudolfo Hufenuessler, sidenle na rua Major frlln do Sul, 80S vinte sete dias do mês de novembro
- o Mr., Artur Gomes. nesla cidade, filho de Pe ça Gomes, em Curiliba - liA mil Dovecentos e setenta e dois: Eu, (all) Amadeu

D'
licio Salla e de Erneslina Paraná, filho de Manoel Mahlud, escrivã<" o subscrevi.

�a 22 .salla. Cezario 'e. Amélia de Sou (a) Aloides dos SaDt08 Aguiar, Juiz de Direito
- O sr. João Schrei- Ela, brasileira, solleira, Zll Cezario.

Der; escrilurllrill. nalural de Jo- Ela, brasileira, solleira .

.:_ o sr. Honorato Bor· raguá da .sul, domiciliada do lar, nalurdl de Jaraguá
toliDi; e residenle à rUIl Rudolfo do Sul, domiciliada e Je-

_ O sr. Pedro Sohmitz,
- o �r. Gustavo Heinz Hufenuessler, nesla cidade. sidenle em Joraguá,.J::squer-

nlilita cidade;

Iler
JUDlor;

.

fllho de ESlefano Noriler do, nesle dislrilO. filha d�
- o sr. José WIliller;

- o sr Dr. ReInoldo e de Emilia Pedri Noriler. Albano Piccolli e de Jose.
- a jovem Marli lo· �urara, advogado nllsta

Edilal n: 7969 de 6/1 z/7'Z flnll SalIer Picolli.
landa Reiner. Cidade;

.

'

I
- o Jovem Jorge Kas- Danilo Cerqueira Leile Edilal n. 7.974 de 11/12/72

Dia 19 teller; Junior e Marlene Wolf Anlonio Carlos Ramos e
,

- a sra. logeloro F. Ele, brasileiro, solleiro, Adelia Wilkowski
O sr. Lélio Reiner. Knaessl. medico, nascido em Säo

" Paulo, domiCiliado e res i Ele, brasileiro, solteiro,
'B cobrador, n..,Iural de Rio

-======================;; den Ie em a rua rigadeiro
Nenoro, neosIe ESládo, do-Pranco, em Curiliba, Pa "

O R • f R I E O E L S C H A C H T raná, fllho de Dauílo Cer· miciliado e residenle em

queira Leile e de Alice Malra, nesIe Eslado, fllho
Cerqueira Leile de Ocravio Ramos e de

Ela, brasileira; solleira, Anila Baduy Ramos.

jornalisla, nascida em Co Ela; brasileira, solleirll,
E d d

. do lar, nalural de Jaraguá,u�a, neste �ra�,. omJ- do .sul, domiCiliada e recihada e resldeDie a rua

Presidenle Juscelino, nes- sidenle em Rio Cêrro,
Ia cidélde, filha de Pidelis nesle dislrilO, filha de Ma

Wolf e de OndIDII Mar- r!ano. Wilkowsky e de Ma

quardl Wolf. rIa Waldrrch WJlkowsky.

Edilal n. 7970 de 6/12/72 Edilal n. 7.975dell/I'i!/72
Mario Curl Vásel e .

Osmar Henning e

Alzira Ponlicelli Nllce TerezlDhll Ebelhardl

ADVOGADO e AUDITOR

fundoçqo: flrlur Mulle, - 1919

Emprêsa JornaUstica
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- 1972-
Diretor

- Eueênio Vitor Schmöckel
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Anual Cr$ 15,00
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Aniversários

Fazem anos koje
- O sr, Ruperto Mey

er, DO Paraná; ,

- a sra. Natália, es

posa do Ir. Nivaldo Pe
try, em Ilha da Figueira.

Fazem anos amanhã

- A m e Di n a Mercia
Schroeder, Desta cidade;
'- A ara. Thea, espo

sa do sr. Augusto Schmidt;
- A jovem Walneide

Watzko;
- o jovem Mário Kars

teller.

Dia 18

Frurt/.ra. e Ornemellta',

Laranjeiras, Pecegueiros,
Kakiseíroa, Macieiras, Ja
boticabeiras, eto. Roseiras
Dahlias, Camélias, CODi
feras, Palmeiras, eto., etc

PECAM CATÁLOGO
ILUSTRADO

,Leopoldo Seidel
- CORUPÁ -

Edital de Citaç:ão

Civil, Comeroial, Criminal, Adminis·
trativo e trabalho:
Com diverBos oursos de especializa·

çllo em CURITIBA e fala o ALEMÃO.
AteDde oobranças para Blumenau, e

oidades circunvizinha8.
Esoritório. Aveoida Mal: Deodoro,406

(ao lado da Farmácia AveDida)
ResidêDoia: Avenida Mal. Deodoro, 903

- 1.· andar - apt. 203
'

JARAGUA DO SUL - SaDta Catarina

o Doutor Olâvo Weschenfelder, Juiz de Di
reito da Comarca de Guaramirlm, Estado de BaD
ta CatariDs, Da forma da lei etc; ..

F A Z S A B E R a tod08 quaot08 o presente
edital oom o prazo de triota (30) dia8 virellJ, dêle
conhecimeDto tiverem ou iDteressar pOSSR, que
por parte de EDUARDO WElGSDING. brasileiro,
casado, lavrador, resideDte .e domiciliado 00 lugar
PODta Oomprida Muoicípio de Guaramirim nesta
Comarca atravé� de seu procurador Dr. Helio AI·
ves. r(ri �equerida uma ação de Usu.oapião d.e u�
imóvel localizado em Ponta Comprida, MUDlCíplO
de Guaramirim, oom a área de 40 UOO m2, oom as

seguinte8 confrontações: FreDte, com aDt. le�to
rio PODta Comprida c/115 m. Fundos, com Ser�flm
Devigile com 115 m, de um lado com Valeriana

DIlvigiHe e- requereDte com 430 m, e de outro la
do oom Gustavo Weigsdiog e V. Devigilli co�
302 m. Feita a Justificaçäo Prévia da p08se fOl

julgada PROCEDENTE por sentença. E Para que
ch.gue ao oonhecimeDto de todos e oão pos8a DO

futuro ser alegada igoorância, maDdou expedir o

presente edital. que será afixado DO lugar de' COB
tume e publicado na forma da lei. Dado e passa
do nesta Comarca de Guaramirim, no Cartório do
Cível e ADexos, aos viote e tres de agosto de
mil Dovecentos e seteDta • dois Eu, (e) Ralf fallin
Escrivllo, o datilografei e subsorevi.

(aB) Olavo WescheDfelder, Juiz de Direito

Ele, brasileiro, solleiro,
mecllnografo, natural de
Jar..,guá do Sul, domicilia
do e residenle à rua Pran
cilco TomllL Ooes, neslll
cidade, filho de AuguslO
Henning e de Madalenil
Leier Henning.
Ela, brasileira, solreira,

auxilillr de escrilorio, do
miciliada e resi4ente em à
rua Cabo Harry Hadlich.
roesla cidade, filh.., de Os
car Bernardo Eberhllrdr e

de Sebastianll Eberhardl.

Edilill n. 7.976 de 11/12/72
Lauro Jose Ballock e

Daizy Marli DODalh

EIe, brllsileiro, solleiro,
mililar, Datural de Poço
PrelO, nesle ESllldo, domi·
ciliado e residenle em fio

I rianópo(is, neste ESlado,
filho de Ralf AlberIo B..,I
lock e de Ursulll Dorn
busch Ballock.
EIIl, brasileira, sol!eirll,

professora, n..,lural de Blu
menau, neste ESllldo, do
micilillda e residente em à
ru.., Presidenle Epllacio
PessolI, neSla cidade, fIlha
de Lauro Donalh e de Joa
nll Tobias Donalh.

Edilal n. 7.977 de 12/12/72
Copill recebidll do Cllr

lorio de Corupá, n/Eslado

Ele, brasileiro, solleiro,
nalurlll de Jaraguii do .sul;
cClmercillrio, domiciliado e

Para Músicos Profissionais forneço também Instrumentos Estran
geiros: Violinos, Flautas e ClariDetas, tipo cBoehmlt, Pistons, Trllm-
bones e Saxofones.

.
.

Para maiores Informações, consultem a

EXPEDiÇÃO

Anlonio Hermes Morelli e

Llna H..,nnemllnn

Ele, brasileiro, sol!eiro,
auxiliar de escrilorio, d,o
micililldo � residenle em

Jaraguá do Sul, nalurlll de
JllIragná do Sul, filho de
Hilario Morelli e de Hele-
Oll Morelli. EIe, brllsilelro, solleiro,
Ela, brllSileira, solleir'a. operário, nalural de Gua'

lIuxiliar de escrilorio, dó ramirim, nesle Estado, do·
.

miciliada e residenle em miciliado e residente em

Corupá nascida em .são Joinville, neate Eslado, fi
Benlo do .sul nesle Eslado, lho de Pedro da SilvlI e

filha de Alfredo Hanne

I
de Maria Corrêét da Sil··

mann e de Elizabelh HIID va.

nemann. EI.." brllsiltira. soheir.,
do lar, natural de Corupá,

Edilal n 7.978 de !3/12/72 nesle estado, domiCiliada
e resideDle em Nereu Ra
mos, nesle distrilo, filha
de Oresles Morelti e de
Ollilia Morelli.

em geral, ellpeclalmeDte
Gaitas e Acordeões

Completo 10rtimeDto com 8 a 120 baixos
Bandoneons

Planos: «Fritz Dobbert..
Grande variedade de mOdelo.

Hormônios "Bohn"
ORGÃOS TUBULARES E ELETRONIOOS

Guitaras e AmpWicadores
InstrumeDtos para Orquestras, Bandas e
, Conjllntos Modernos:
Vlolinó. - Violões - BaDdolins e BaDjos

, Flautas - GIarinetas - PistoD8 _ SaxofoDes
TromboDes - Baixos e BateriaB completas
Pandeiros _. Chocalhos - Maracas e Afuohês

Métod08 - Cordas e Palhetas

sldenle em Jaraguá 84 nes·

Ie dislrilo, fllh.., de Paulo
Einchingér e de Carolinll
Erhardl Eichinger.
Edila! n. 7.979 d! 13/12/72
Osmar José dll Silva e

Geliilda Anna Morelli

Antonio Vieira e

Ivone Eichinger
Ele, brallileiro, solleiro,

auxilillr de escriloriO, nll
lural de Jaraguá do .sul,
domiciliado e reshlenle em

à rua José Emmendoerfer,
nesl.., cidade, filho de Do
mingoa Vieira e de Pauli
na. Borlolinl Vieira.
Ela, ,brasileifll, sollelra;

do lar, nalur..,1 de Jaraguá
do Sul, domicili..,da e re

E para ,que chegue ao 00-

nheclmento de todo. mandel
passar o presente edital que
ser' publicado pela lmpren••
e em cartório oade ser'
afixado duranie IG dia.. Se
alrllém Bouber de elgum im
pedimento acuse-o para 08
fins legale.
AUREA MüLLER GRUBBA

OUciaJ

"LYRA" MUSICAL, E PAULO KOEBS
Rua Jorge Lacerda, 242 - Caixa Postal, 39

São Bento do Sul Santa Catarina
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Eslado de SaDia CalariDa Ilctc
"

a Imprensa
L E I N. ° 392 Hans Gerhard M.yer, Prefeito Muníoípal

A presente lei foi publicada neste DspartamenDesapropria, amigavel ou judioialmente uma· to de Expediente, Educaeão e Assistênoia Sooial,faixa de terra com a área de 342,60 m2, localizada
aos 06 dias do mes de dezembro de 1972.

na rua 13, nesta oidade. João Mathias Verbinenn DiretorHans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal de
Jaraguã do Sul, Estado de Santa Oatarina, no uso
de SUBS atribuições.

Faço saber a Iodos os habitantes deste Muni·
cípio que a Câmara Municipal eprovou e eu san
clono a seguinte lei:

Art. 1.°) - Frca o Ohefe do Exeoutivo Muni·
eipal autor izado a adquirir amigavelmente ou de·
sapropriar por utilidade pública, uma ärea de ter
ra contendo. 342,60 metros quadrados. de proprie
dade do sr. Oscar Hsrbs, destinada a um acesso

que se tornou necessário com a abertura da rua 13.
Art. 2 0) - Esta lei entrar á em Vigor na da 111

de sua publicação, revogadas as dispoaíções em
contrário.

Prefeitura Municipal de JaraguA do Si.l, 06
de dezembro de 1972

Hans Gerhard Maya., Prefeito Municipal
l!. presente lei foi publicada neste Depar ta

mente de Expediente, Eduo ção e Asaistência So
cial, aos 06 dias do mês de dezembro de 1972.

João Mathiaa Verbinenn, Diretor

A Delegacia da Receita Federal, em JoinTil
Ie, por intermédio de sua Assessoria de Belaçõee
Públicas informa:

Atravé� da Instrução Normativa n-, 041, de 7
do corrente, do Senhor Secretário da Receita Fe
deral, foram baixadas .normas discipiinadoras da
Vinculação Bancária e da Ratificação de Perms
nência de bancos no Sistema de Arrecadação, ví
sando se a execução das tarefas de recepção e

distribuição dos documentos relativos às pessoas
físicas declarantes do Imposto de Renda, em fa
ce de aproximação do Exercício de 1973.

Iniuialmente estabelece a citada Instrução
Normativa que a Vinculação Banoärla consumar
se á, em cada exerctcio, com a entrega da Decls
ração de Rendlmento Pessoa Ftsíca, em estabele
cimento bancário devidamente credenciado e de
livre escolha do declarante. O estabelecimento
bancärío escolhido serâ o canal de comunícaçäo
entre a Secretariá da Receita Federal e o decla
raute, para o fim precípuo de entrega e recebi
mento dos dooumentos relativos ao Imposto de
Renda.

A vinculação bancária não obriga o contri
buinte a efetuar pagamento do imposto do estabe
leoimento a que estiver vinculado, podendo fazê
lo em qualquer outra integrante da Rede Arreca
dadora de Reoeitas Federais.

São os seguintes os casos que 08 declarantes
não eslão sujeitos à Vinculação:

a) Os declarantes domioiliados em localidade
onde não exista estabelecimento bancário iate
graute da Rede Arrecadadora de Receitas Fede
raís;

b) Os declarantes domiciliados no Brasil,
ausentes no exterior a serviço da Nação, ou por
motivo de estudos, obrigados a apresentar Decla
ração de Rendimentos à Delegacia do Tesouro
Brasileiro no Exterior lDTBE);

c) Os declarantes que apresentarem sua De
elaração de Rendimentos fora do prazo;

d) Os declarantes que, ausentes temporaria
mente de seu domicilio fiscal, apresentarem sua

Declaração de Rendimentos fora da Região Físcal
a que e<!tlverem jurisdicionados (Declarantes em

Trânsito);
e) Os declarantes que apresentarem sua De·

claração de Rendimentos fora de seu domicilio
fisoal, embora na mesma Região Fiscal, Somente os

O�gãos da Secretaria da Reoeita Federal poderão
receber Declarações de Rendimento fora dos pra·
zos estabeleoidos e/ou de declarantes em trânsito.

Quanto à Ratificação de Permanênoia de ban
cos no sistema alem de fixar o ritual neoessário
a garantir êxito. na execução dos trabalhos, escla
rece que os bancos deverão . evitar funcionários
de cada est8belecimento (dll oada Agênoia banoa·
ria) ao Centro de Treinamento e Desenvolvimen·
to do Pessoal do Ministério da Faztlodß) (CETREM
FA), para treioamento, de acordo com os progra·
mas estabelecidos. Por outro lado, nenhuma re

muneração será devida às organizações bancárias
em razão dos serviços alusivos à Vinculação
Bancária, nem poderá lhe ler exigido o cumpri·
mento de qualquer formalidade não prevista em

lei, regulamento ou ato expresso de autoridade
oompetente.

Prefeitura Municipal de Jaraguä do Sul

LEI N.o 395

L EI N.O 393
AUTORIZA O POtlER EXEOUTIVO A CON·

TRAIR EMPRÉSTIMO E DA OUTRAS PROVI
DÉNOIAS.

Hans Ger hard Mayer, Prefeito Municipal de
Jaraguä do Sul, Estado de Santa Oatarina, no uso
de suas strtbuições:

Faço saber a todos os habitantes deste Muni
cípio que a Oâmara Mnnicipal de Vereadores apro
vou e eu sanciono a spglJinte leí:

Art. 1°) - Fica o chefe do poder Executivo
Municipal autorizado a contrair no Banco do Es- . AntOJ'iza ° Ohefe do Executivo Municipal a

lado de Santa Oatarina S. A�, empréstimo por an' receber por doação diversas áreas de terra situadas
tecipação da Receita gerada pplo Fundo de Parti em Nereu Ramos, necessárias à. abertura das ruas

oipaçilo' dos Municípios no Imposto sobre Ciroula- 3 elo.

ção de M'3roadorias, até o· limite de CI $ 301).000,00 Hans Ger hard Mayer, Prefeilo Municipal de
(TREZENTOS MIL ORUZEIROS). Jaraguá do t:lul, Eslado de Santa Oalarina, no U80

.. Parágrafo Únioo - .Para os fins .constantes de suas atribuições, - ,-

neste arligo fica o Oh�f9 do Poder Executivo. Mu- lfoço saber 8 todos os habitanles deste Muni
nioipal autorizado a oferecar como garantia do pa,.. oípio qne a Câmara Municipal aprovou e eu san

gam!'nto ao mutuante as quotas do Fundo de Par ciono a seguinte lei:

ticipação dos MunicípiOS no Imposto sobre Oirou'
.

Art. 1.0) - Fioa o Chefe do Exeoutivo MUDi
lação dde Mercadorias no próximo exeroício de 1973 cipal autorizado a reoeber por doação as seguintl's

Art. 2°) - Esta lei entrar·á em vigor a parlir Areas de tHra neoessárias para abertura das ruas

da data de sua publ.oallão, revogadas as di,posi- 3 e 1o, em Nereu R�mo·', ueste município:
.Ilões em, contnirio. 1 - 600,60 metros quadrados de Oandido Zan-

Plefeitura Munioipal de Jareguã do Sul, 061ghelmi, '

de dezembro re 1972. 2 - 1.o8R 50 melros quadrados de Aloir Mo·
Hans Gerhard M yer, Prefeito Municipal reli e Adolar Moreli;

A presente lei foi publicada nesle Deparla- 3 -- 216,60 metros quadrados de Pedro Gar
menlo de Expedjente, Educ ição e Assistenoia So- oia;
CÍsI, aos 06 diss do mts de dezembro de 1972

João Matl,lias Verbinenn, Dice:ör

Desapropria, amigavel Otl judicialmente, uma
ärea de terra contendo 316.40 m2, necessária à a

bertura da rua lo, na Iocalidaue de Nereu Ramos,
neste Município.

Hans Gerhard Mayer, Prefeito Munioipal de
Jaraguã do Sill, Estado de Santa Catarina, no uso
de suas auibuíções.

Faço saber a todos os habitantes deste Muni
cípio que a Oâmara Munioipal aprovou e eu sau
ciono a seguinte lai:

Art. 1°) - Fica o Chefe do Executivo Muni
cipal autorizado a adquirir amigavelmente ou de
sapropr iar por utilidade pública, uma área; de�ter·
ra coutando 316.40 melros quadrados, de proprie
dade do sr, Lidio Lopes e sua mnlher Zulma Lo·
pes, neoessäna ii abertura da rua to, na Iocalldad
de Nereu Ramos, neste Município.

Arl. 2 o) - Esta lei entrará em vigor na data
de Bua bublieação, revogadas as disposições em
conträrio.

Prefeitura Municipal de JaraguÃ do Sul, 06
de dezembro de 1972.

Hans Gerhard Mayer, 'Prefeito Municipal
A presente lei foi publicada neste Departa

mento de Expediente, Educação e As�istência So·
cial, aos 06 dias do mes de dezembro de 1972.

João Mathias Verbinenn, Diretor

L E I N.o 396

4 - 934.60 metros quadrados de Aloir Moreti
e Adolar Mor�ti;

6 - 116,60 melros quadrados deS;Inã<iio Ga
lione.

Art. 2 o)
.

Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogada8 a8 diep08ições em

contrário.
Prefeitura Municipa.l de Jarsguá do Sul. 06

de dezembro de 1972.
Hans Gerhard .\hyer, Prefeito Munioipal

A prpsente lei fei publioada neste Departamen
to de. Expediente, Educ8ção e As�istônoia Social
a08 06 dl8S do mes de dezembro de 1972.

João Malhias Verbinenn, Diretor

Certificad'o Extraviado

LEI N.o 394
Abre orédito snplementar.

Hans Gerhard Mayer, Prefeito Munioipal de
Jarsguá do Sul, Eslado de Sanla Oatarina, no uso
de suas atribuições.

Faço aaber a todOI OB habitantes rieste Muni
c[pio que a Oâmara Municipal aprovou e eu san
ciono a seguinte lei: -

Art. 1.0) - Fioam suplementadas na impor·
tância de Cr$ 90000,00 (NovenIa mil c uzeiros), as

seguintes dolações do o. ç.mento vig"nt�:
3130-11/18 6.000,00 3111-01/110 20DO.00
3140-11/19 3.000,00 3130-11/119 1 000.00
3231-18/35 6000,003111-02/127 1000,00

M °f' d
.

G E C A8111-02/64 6000.00 3111-03/128 1.000,00 a n I . e s ta" aN o o . o o ·03111-04/66 100.003111-04/1611 1600.00 ; Y ._0

3120-06/58 300,00 3240-22/169 4000.00 Correndo pelo tempo, lá se foi elll,3130-11/62 3000.00 413 íl-27/172 10.000.00 Brincando de slIltar as pedras do caminho.3111-Q2/68 16000,00 3111-04/179 600,00 Passou apressllda e Dão parou um só momento.3120-06/71 200,00 3120-08/182 300000 De brilhos se encheu e lá se foi contente.3130-11 76 800000 312 0-O!,l/183 6.000.00 Depois a gente ii vê devagarinho,4140-30/84 60000 3130-11/186 16000,00 Tropeçando nas pedras. do cClminho,314 O -12/87 200,00 3130-11/206 100.00 Cega, talves de taDla luz que teve.
3130-11/102 600,00 TOTAL Ort 9õõoõ,õo B, num gesto lerno, tomba lhe II cabeçé!,

Afl. 2°) - Para alender a suplempntação É mais urnd vida que passou devagarinho.
cnnstante do arligo anterior, oorrerá O $ iO OOO,UO Àssim passou se. 1972. B 8Ó IIgorll, quando(Oinquellta niil oruzeiros) por conta do I1xceS80 de alunos e professores unem se num abraço de despearreoadação do oorrenle exarolcia e· O. $ 40000,00 dida é que nos defrontamos com o reaL(Quarenta mil cruzeiro�) por oonla da redução das
seguinte. dotações, do mesmo OIçamento:
3130-10/101 1-000,00 4130-27/123 .15.000,00
4140-29/108 1.000,00 3120-c6/144 4.000.00
3111-02/111 4.000,00 312 o - 09/145 7.000.00
3120·-07j116 2.000,00 4180-28/Hi4 6000,00

TOTAL Or$ 4�
Art. 3.°) - Esta lei entrará em vigor na da

ta d. 8ua publicação, revogadas as dispoRições em

Contrário.
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 06

de dezembro de 1972.

Eu, ELIZALDO LBUTPRECHT, brasilIliro, ca·
sado, farmaceutico, residente v domiciliado nesta
cidade de Jaraguá do Sul SC, declara para os de
vidos lins e efeitos que foram extraviados os se·

guintes documentos:
Oarteira Profissional de Habjlitação, Certifi

cado de Propriedade n.o 228879, do veiculo abaixo:
Marca Rural Willy�; Ano: 1967; Oor: Oinza

Pérola; Motor n.o B 7291639; Ohalsis n.o 7-8122·02136;
Placa: JS-U636

.

Jaraguá do Sul, 07 de dezembro de 1972
.

.

.. ELlZALDO LEUTPRECHT

Sa.o convidados os löenhores acionistas a com·

pareçerem à Assembléia Geral Extraordinária, no
Cem ele p::ssaram se o gemido, a dor, o sofri· dia 18 de dezembro de 1972, às 9.00 horas, para

meDto, a alegria, o sorriso e a felicidade. B nesta deliberarem sobre a seguinte: Ofl DEM DO DIA
hora ern que nossas promessas são lançadas. em que 1.' _ Ratifioação do aumento de O'lpital So�
novas esperanças nascem, o GR:ßMIO E..5TUDAN· cial de 'Cr$ 655.000,00 pars Or' 1.055.000,00 auto
TIL. CAST�O ALVES (G. E. C. A), agrad!ce o rizado p�la Assembléia Geral Extraordinaria rea
apoIo recebido de. professore!! � IIlunos,. deseJand� lizada em 14 de fevereiro de 1972;a todos felizes �érlas. Bm pGrllcular, d�lxamos. IIqUI 2 .• _ Alteraçäo parcial dos Estatutos Sociais;um �braço de SIOC!rll amlzllde_ GO Irmao BlwlOo e 3.' _ Outros assuntos de interesse daSociedade.deseJamos 110 esllmado lrmllo ALCtDIO, BOAS

.

.

VINDAS. Que reenconlre em nosso meio aquilo que Jaraguá do Sul, (SC),28 de novembro de 11172
em agosto havia deixado. 8, lenha certezll, o seu Norberto. Schulz, Diretor Presideute
regre�o foi molivo de graDde IIlegrill pllra nós. OPF n.O lOS 911 009

Jaraguá ·Veículos S_.A.
CGCMF n.O 84436583/001
Edital de Convocação

Assembléia Geral Extraordinária

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO Dep. Octccilío Ramos
Trabalha

(Conclusão 3)

Augusto Sylvio Prodöhl

JÀRAGUA DO SUL, por vArias circunstancias que a

colocam, sul generis, como poucas outras, no rol de cidades
de tipologia geo-politlco especifico, val ter o município que
adotar, .quanto mais depressa melhor, medidas consentâneas

com o seu desenvolvimento urbano, suburbano e rural. A ci

dade centralizou se, até bem poubo tempo, nas circunvizi

nhanças do río. ttapocu; estende-se alonga-se hoje, com mais

dinâmica, para o Oeste, ou sudoeste, para quem se dirige a

Blumenau;
A locallzaçãó Industrial, alguns ji com transferências

projetadas para mais perto de BR'., é um fato_ O. nascimen
to de ruas, balrros, genuinamente resldenclals, atraentel, um
fator mala que social: psico-social a ateltar a .cultura de seus

moradores_ O rio Itapocú, outróra local de "verlo", psra
banhistas, sofreu os impactos do descuido governamental:
rio antes piscoso, foi preciso a colaboraqlo de particulares
para que hoje ainda pc>ssamos ver "um peixinho" nas éguas;
as éguas, antes salobras, para o banho e a nataçlo, foi po
luida com ameaças à saúde pública; em determinados pon
tos das principais ruas, a mais curiosa de todas ai consta

tações: criaçllo de porcos! ("Pérola do ltapocú"?) .

Todas aa aulas e publtcaçõei sérlaa, objetivas, nllo

têm nem terAo outro objetivo senllo demonstrar à populaçlo
a força .

dinâmica de um planejamento bem orientando, en·

dereçado aos nOSS08 homens públlcos, do Executivo e Legis
lativo, a todas as entidades de classe' a todas a8 clasaes de

serviços, respons'veis, direta ou Indiretamente, pelo destino

de nossa cidade.
.

É,preclso que eles se convencem de que não poder'
haver urban1zaçllo sem prevlsio, fundada em peaquisas bem
conduzidas. Nilo queremos ir multo longe, a ponto de son

har como proporcionar ao homem da cl<lade as mesmal con

dições de salubridade do campo, da zona rural. Todavia os

Inconvenlentea que atormentam as populações das grandes
cidades, podem e devem 'ser evitados com o planejamento.
Cumpre aos governos aceitar essa realidade e, COm coragem,
e consenijO popular, enfrentar a questllo, dllndo-lhe SOIUçlo
definitiva.

.Esludos por nós Iniciados, com IIpolo estimulador em

presarial, val . revelar-nos, entre outros, a transferência de

pessoaa que vivem na zona rural e em pequenos agrupa

mentos, sub-urbanos, para o centro da cidade, fenômeno ti

pico de nossos tempoa, da industrlallzação que também nós,
em Jaragui do Sul, vivemos. Muitos homens, mulheres e

menores, ae dealocam para a cidade. Os motivoa aqui não

cabem, pOrque de ordem sóolo-economlca, quale sempre.
De resto, parece evidente que a "era de desintegraçlo

do átono" tende proiressivamente à "de.lntegraç'o dos cos-

0----------.-----------0
tumes". Tem-Ie deftnido nossos- tempos, no mundo como len

a'--------- ----------Ia
do 8, época de "convergência de todas as decadências mo-

I I rals". Problema de Policia? Não. Mas problema de educaçlo.

II ti A deslntegraçlo dos costumes contribui, por sua vez, para

a, E "t"'· J "'d· C t "'b"1 ai
aumentar o "desequilíbriO 'nervoso". (Que isso'aconteça em

I scrl orlo url ICO on a I I grandes cidades, entende-se; mas que esses indices, em-

II,' 'I'" bora relativos, já Ie apresentam também em "pequenas ci-

dades oomo JaraguA do Sul e outras - é assunto sério pa
ra medltaç�o de pais, professorei, prefeitos, vereadores, de

237 II,' Max Roberto Bornholdt ,',I todos quant08 tem uma co·responsabUldade pelo bem-comum.
lima prova bem palpavel desse deseguilibrio de que

val sofrendo a sociedade contemporânea, em geral é o UIO

II Luiz Henrique da Silveira II crescente (até o abuso) de calmantes, entorpecentes, tóxioos.

a, ta
Para os leigos, algune dados: os remédiol sedativos

Convidamoil 08 interessados em adquir-ir mó· I ADVO GADOS
.

I slo hoje em dia tidoi como absolutamente necessários e

II
.

II conaumldos em altas doses; assim a clorpromazlna, subs-

veis e utenlili08. usados, tais como: poltronas, me-

U
/

R
täncia que diminui a agitação nervola, passou a ser ingeri-

Sal, cadeiras, bllleões, prateleira8 It armtrios, e da nas clinicas pslquiitrieaS' na proporção de 500 gramas em

que serviam ao ex Itajara T8ni8 Clube, a compa- II ti Ion para três toneladas em 1962 que subiram para seis to-

reoerem na 8ede locial da Companhia Melhora-. II lTl]j))iI1\ 1f'IIiI1\MllNtril1\� \{r A lD>tr f:.. IR' II neladaQu��e�7� ver com tsso o Urbanismo? MuUo. Muito

mentol de Jaragut do Sul, lito na rua Expedicio- "ll \UI JUI\UllVll l'HItIlY� � a�IlIt.ft\.� II mesmo. (Mas aqui penetramos num terreno que nlo neN

nário Gumercindo da Silva n.O 237, no horário das II II compete; mas compete à medicina, ao médico, sobretudo, ao

��Oaà:e����f:i!�S 14,00 a8 17,00 horas de segun II Contador " PSiqui��:')bast� traçar na planta da cidade ai s�as unidades

A.s ofertÍls para a compra deverão ser for. ., ti
nem dellmita-Ias por melo de lell. É preciso dar-lhes vida

I própria, Isto é, dota·las de espaços. Será esse um trabalho a

mulada8 por e!crito e entregues no mesmo ende " Registro de Firmas IPI II longo prazo, é verdade, considerados os vícios e os' erros

reço e horário acimacitado.., a, praticados até hoje; mas eeses são Insignificantes e logo

Jaraguá do Sul (sq, 7 de dezembro de 1972 I, Escritas Fiscais Imp. Renda II ���teO�!I:���- decidida dentro dOI conceUos aqui sumaria-

As. Dr. MarIo de Souza, Diretor-Gerente II Contabilidade ICM I É preciso, enfim, que se compreende que as unidades

�, ,.
de vizinhança deverlo ler organlcal e fUDclonal. enio

IiI, Defesas FI's'ca.'s INPS II apenas unidades urbanas oonetruldas e organizadas por téc-

NELCIO BORCK II
nlcos e juriltas. É preciso que preencham as neceslidades

.

_

FGTS sociais e humanas Inte�ralmente e sejam protegidas do trA-

ELE'TRE ....I ...T.. "UTO-OMO I'" " fego exprelSO, POÉISuID o atmosfera devidamente purificada

..... ., nl nl.L...
. " pela vegetaçllo. praeiso que sejam bem estudadas pars

Instalações em Geral
- que nAo se expandam sobre aa unidades llmltrofes, desorde·

I', Av. Mal. Deodoro, 210 I,' nando:r:ragu, do Sul, "cidade semi-virgem" pode tornar-se,

AI Gelúllo Yalgls, 685 (Janlo I LoJa de a.lomitels CosIa) I I 8e os seUi responsáveis, se o povo, sob consenso comum,

Jaraguá do Sul - Santa Catarina " II o quIzer, um modelo urbanístico no Estado de Santa Catari-

!I======================:d

0======-==:'=========:=. na.

Na edição anterior di 184. Em
outro áto, logrou

������������������������������_.������������ vulgamos ti8 atividades aprovação de uma Indi,

-

.
JARAGUA DO SUL (SANTA CATARINA) - SABADO, 16 DE DEZEMBRO DE 1972 - N.o 2.7a des.envolvidas pelo Dep. cação em que solicita a

- Octacílío Pedro Ramos, transtormação em Grupo
apresentando projeto de Escolar desEseolaa Reu-

Ca'mpos Novos LI·da.ra Produra"'o de lei, denominando de Pro .nídas São Pedro, de Gua
li " Iessor Heleodoro Borges, .miranga,. município de

Sementes FI·scall·zadas de Trl·go a Escola Bás�ca ..

localiza- Guaramirim e .autoriza
, da à Rua Joínvllle, em ção para o funcioaamen-

,
- fase de construcãe, ao to do 5°, grau do ciclo bá- .

portento, de 64.042 sacos,

[mesmo
tempo que apre- sico. Parabens, deputado!

ou seja, 3.1!42.!iílO kg, sen- sentava tnulcação
.

para
do que, só o municlpio de 'construção de uma e8CO.

Campos Novos é respon- Ia em Ribeirão Cavalo e

sével por 69% da produ- reconhecida de utilidade'

P E R D I DOção do Estedo. . pública a Banda Lyra 'da

.

Toda a. semenre produ Aurora, O' orgulho dos

zld� em ��mpos Novo_. jaraguaenlss.
sere benef!.cla�� na Um .

Hoje, tomamos conhe
dede de Benehcla.me_n�o de cimento de novas ativi

Se�enres do Mlnlstério da. dades, Fiél ao principio
Agrlcullura, loca!,zado no de trabalhar em pról da

POSI.O �gropecuarlo deste cols tividade, vem, de
rnuntcíplo, apresentar indicação, so
Duranie � cíclo da �Ian licitando a construção

re f�ram fell�s �lIas IDS- do novo prédio para a

p�çoes, a pnmeua no es- Escola Isolada Jara,guá
pigamenlo, e a seguoda ne

faee de merureção adiao
fada.
Por ocasião dessas ins

peções, foram eliminadas
seis lavouras, por não se

enquadrarem nos pedrões
esrebeíectdcs pelas Nor
mas Técnicas de Produção
de Sementes FiscaliLada's
de Trigo. (AGRINFOR
ME-MA)

Mini-Notícias

FLORIANÓPOLIS - A
região trítícole do Estado
conta alualmenie com 6
unidades produtoras de se

mentes fiscalizadas de trl-

ANO LIV

Santa Catarina foi ex

I
haverá novas eleições

cluída dos documentos no dia 4 de janeiro. O

prellmínares relaciona- TRE julgou procedente
dos á polttica de corre- recurso em que a soma

dores de exportação. A dos Totos nulos terem

informação foi prestada ultrapassado a votação
pelo Secretário Glauco conseguida pelo candi

Olinger, da Agricultura, dato único da Arena, A go, que congregam um

que manifestou a sua J-unta somou 08 votO!! total de 51 produtores.

preooupação por essa nulos aos brancos e re- As variedades plantadas
exalullão.· solveu Dão proclamar Ião: IAS 54; C-11 (LA-

x=x eleito o candidato. GOA VERMELHA); S-31

All autoridades de se- x-x (N O B R E); IAS 56; .5-1

guranç& "estouraram" O governador Colombo (TOROPI) e C-3 (COTI-
dOl8 aparelhos do Parti Salles deverá designar PORÄ).
do Comunisla Brasileíro, o novo

. Presidente da As previsões para II pre

que Tive na elandestiní Assembléia Legislativa. .senre safra, segundo os

dade, e já detiveram oi O mandato do próximo técnicos da Subcomissão

to pessoal! que, segundo Presidente da AL, irá de Trigo da CESM (Co
OB órgãos de legurança, até a fioal da legislatu- missão ESladual de Se

tem posição ,de destaque ra, em 31 de janeiro de mentes e Mudas), e de

dentro da orgenízação. 1975, Oll dep, Epitácio 37.500 sacos DO municlpio

x-x
.

1
Bitencourt e Evaldo Ama- de Campos Novos; -4,410

O Pres. Médici caS80U ral entregaram documen- sacos em Ceplnzel; 1600

o mandato do Deputado to ao governador, com sacos nos municlpios de

Estadual do Pará - Osval ampla delegação de po- Mafra, Canotnhes, Papan.

do dos Reis Mutran e deres psrs . compör a duva e Iraíópolls; 4.412 sa

euspendeu OI seus direi- futura mesa diretora. cos em Xenxerê.

tOI! polítícos pelo prazo x -x
'

A previsão de produção
de 10 anos, com base no A Orgaoizaçio Inter- de semenrea fiscalizadas

Áto Institucional nO. 5 e naoíonal do 'Café (010) de trigo em Iodo o Esta

em audiiocia8 do Oonse eliminou todas ai restri- do de Santa Carertne é,

lho de Segurança Nacio ções de cotas e colocou

nal. o café no mercado livre
x-x pelo menos até o mes

da�810j:Sradd:r��a8 :��i�� de Outubr��� 1973. Jaraguá do Sul continúa em 5.0 lugar
entre Caetês e Tamoios, A União Soviética se·

.

�

Im Belo Horizonle, Tão rá obrigada a fazer gran- O Diário Oficial do Estado de Santa Calarina;

entrar com uma ação co· des importaçõel de tri edição de 1.. do correnle, publicou, como o faz men

minatoria cotra o Estado, go para o ano de 1973, salmeoIe, o quadro da posição de Iodos os municl

pedindO BoluçAo para o segundo um estuda pu- pi�s cat�rinenses na Arr.ecadõção do Imposlo sobre

problema dotrânsito, pois, blicado pelo Foraign Clrculaçao de Mercadorias - ICM. - no ca�o, re·

s poluição sonora é Agricúlture Service • Se ferente � �es de oUfubro de t 912,_EIS a r,elaçao, dos
.

tão violenta que ninguem gundo .0 relatório, os so tO mUOlclplos de maior �rrecadaçao do ICM e seus

maid aguenta. viéticoll conseguiram sll-I respeclivos valores, no cllado mes:

x-x mear apenas 80% da 1. Joinville CrS 8.136 !i23,20

Na8 Alagoa8, no muni, que pretendiam DO últi- 2. Blumenau CrS 5 632.85�,41

cipio de Mon.teirópolil, mo outono. 3. Lages
- CrS 3.811.36!i,30

4. Florianopolis CrS 1.981.180,82
5. JaraguiÍ do Sul CrS t.219311,50

6.'ii� Cr$ 1.I31_671,l!i
1. Criciuma Cr$ t.t2õ.301,91
8. Concórdia CrS 1.095216,98

ID 9. Brusque CrS t .049.8õ9,55
10. São Benlo do Sul CrS 953495,76

OBSERVAÇÄO: Estão computlldos os números

da Pirabeirabt1l (Joioville). Iloupava (Blumenllu), ESlrei
lO (Floriaoópolis), BocafiJa do Sul. Capão Alio e

Palmeira (Iodos de Lages), Forquilhinha (Criciúma)
Lindóia, Volla Grande. e Arabulíi (Iodos de Concór
dia) que possuem pOSlos de arrecadações ou sub

colelorias eSladuais e cuja arrecadação aparece no

minal no DOE, embora sejam l,Ioidades dos municl

pios cilados enlre parênlesis.

Foi perdido no dia 23
de setembro do corrente

ano, uma càpa de cou
ro para- câmera fotogra
ficá ja p o ne s a (apenas
uma parte).
Gratifica-se, a quem

a encontrar o referido

objeto favor entregar no
Foto Piazera.

Sociologia urbana:

Por uma cidade melhor

Indústria do Vestuário
MARISOL Se A.

OFERECE VAGAS PARA AS SEGUINTES

FUNCÕES:
1) SUPERVISOR DE VENDAS

RequiBitos:
- Experiênoia, aDterior míoima de 2 an08;
- Redação pr6pria,
2) FATURISTA

Requisitos:
- Datilografo experiente;
- Quitação Militar.
Entrnistal no 'departllmento pessoal da em

presa, no horário comercial.

:Companhia Melhoramentos de
Jaraguá do Sul

_ eGO D .• 84436377/001
Rua Expedioionário Gumercindo da Silva n."

Jaraguá do Sul - Santa Catarina.
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