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Enchentes Movimentam Autoridades
Dia 27 do corrente, a

sala d_ rauniõse da AOIJ
Nem bem hevíamos to- diz que "não negamos que pensamos ter elcança- dando oportunidade e que acolheu Oll Prefeitos d_

mado ccnheclmenro da no- que no discurso do Pre- do. De se agradecer o eles se desenvolvam hsr- Jaragu6 do Sul, Schroe'
trcia estampada no JSC, feito Bolmann, quando da protesto dos siiobentenses moníoeememe com São der e Guaramirim, com a
de Blamenau, quando no visita do Vtce-Presldente de que ISliio do, nosso Bento e Jaraguá, integren- presençe, ainda, do Clube
dia 21 do cerreute o cor Rademaker, foi dado des- [ado. na luta pelo asfalla, do na região os menos de Díretores Lojililu, Roreapondente de São Bento taque pare a E5trada Do- menro da SC-36. É lou favorecidos. Af estiÍ a tary, Líone olubes e a
do Sul, dos Diários As· na Frencisca". v1Ível 1:1 atltude doa nos- FIDESC a contratar téc- imprensa escrita e falada.
sociados de Santa Cala- sos valorosos irmãos. ulcoa do SERFAU pará Na oportunidade foram
rina, publicou no Jornal de Diante de tal aflrmaliva, a elaboração do projeto expostos oa acontecítaen-
Iolnvllle, um arligo íntitu- que nos

'

desculpem oe Apenas uma dúvida de- de inte2'ração da micro- t08 ,erificadoa n08 dias
lado SÃO BENTO DO ilustres co[egös de Impren- verá permanecer e que regiiio. Se não existe alé

I
que anlecederam o na tal

SUL: É BOM QUE NOS- se, nunca deixamos de con:ará ii hierõrte si ao- agora maior progresso no e OB que Ie relacioaam
SOS VIZINHOS SAIBAM dizer a verdade e, por íe- mos nós ou são oe ou campo rurtetlco, utilizando com a abertura'da Bslrada
0[05050. No ertlgö, o ilus- vor, a f i r m e m de que rros que estão com a rll-I as nossas belesse na IU- que liga Guaramirim à
Ire correspondeate procura "como se percebe, não é zão. ôe forem ouvidos rais, é porque não temos BR-lO!. All I r o c a B de
sltuer 1I,�posiçiio do valo- verdade o que afirmam pelos poderes consttrutdos, estradee. Nisso eré São i d é i a B e a análise das
roso municlpio com rela, os [omais dos Munlcípíos os epelos di> Prefeito São- Bento do Sul perde em ooorrênclaa, ficaram re
ção à SC-1I6 - a Estrs- vtzlnhos", O correspon benrense, esfeltando-ee valiosa receita. Quanlos sumidaa nu seguintesda Sãó" Bento - Corupá den re eesoctedo de São prlorttérlamente II Dona dos perenaensea, só para pro'idincias: 1.)- eon
- Iereguä do Sul, desen Bento do Sul dá, lnclusl- Francisca, que se diz, Ial- cííar os vlzfnhos mais olusão dos 400 mi. quevolvendo em informações, V.Ie, a' origem histórica ta pouco, não temos cer- prõxtrnos, são convidados faltam para a' i n g i r 8
a IiQif'';'suscinla do meru- que sempre os uniu à Ci- lesa qu� o Estado estel- II visitar o noaso Estado. igreja' elo POQo Grande.
,tino blurneneuense.Depoís dede dos Principes, e o taré, paralelamente, uma ou- Bles atendem ao apêlo, permitindo Iráfego mais
'de 'repisar a entrega dos deslaque da Estrada Do tra estrada, no caso, a chegam alé Ioínvllle e es- rápido pela nova estrada
mfilJ1loriais ao 'governador 'ná Frllncisca foi "por

mO·tSC_36
São Bento. ticam pelas nossas praias, que demanda à BR 101.

'Cblombo Mochado Salles tivo especial: nossos imi- Corupá - Jarague! do Sul, porque há asfalto. Ao pri- Aliás, para o oaso em
e !io' vica presidenle Rade- granIes ajudaram -a cons- quando 'pelo rincão ClltÍ!- melro sinal de poeirll e apreço, 8 demora da con
maker, em' que se inc;lu{u trl,l,ir esta eSlrlldlÍ. MUHos rinense centenas �e ci�a. b�raqueir., dão no �é e cl�Bão do trecho faltante
II Se-36, II Esl'nrthl S-

_ 1tc!Tlh" 8111!s Vldas �s -TeChlmam� :::rdênlfCo DaO vGlt�Hn, klUnta-maIS. fui a faha oe pagamentoBento - Corupá, entre as rasgando a Serra, em beneficio, e, com jusla !a- da indenização das lerras
reil!vidicações da reiião, busca de um meio de co zão.

. Deus queira que uteja· que o Estado, ao que se
com as assinaturas de municação éom Joinville. mos errados, mas enten- s a b e, já providenciou,
oulrlS i[usfres personali, E a eslrada ainda conli· Por isso, por mais tes- demos que o Estado não dando, porlanlo, oporlu·dades presenles, o próprio nua sem um alendimenlo peitosos os propósitos da- tem condições para asfal· nidade para que a em·
correspondente nos dá mli:lhor por parte dos Or queles que firmaram os lar duas estradas paraie· preiteira conclua em pra'
com Iodas as .letras uma gãos governamentais. Pe memoriais e suas puras las, simpleamenle p a r a zo c u r I o eisa via de
informação nova, que con lo, menos naquilo que 5e inlenções. niio podemos agradar a gr.eio.s e troia· grande valor para os quefirml as nClSSIlS suspeitas espera: o IIsfaltamenlO do Ilbrir mão de uma lula por nos. Como fIcarIa com OI demandam à zona da!
de que estamos IS end o do trecho, curto por 5inal, uma estradll que, além de demais municfpios?

(I praias;, 2'.)- Reslabelec[
preteridos em termos de enl�� Campo Alegre e BR raizes hislóricas, tem a

por isso, Cllrosamigeis de menlo, pronto do tráfego
prioridade. Quem leu o 101 • sobrar razões economicas_ Siio Benlo do Sul vamos normal entre JaraguA do
artigo na página 12, do São 50.000 habilanIes que formar a corrente d� amizll- Sul e G�a�amirim. !<dia 21 do corrente, vai Pois é, estiÍ ar. nolf clllmllm pela Siio Bento de. Vamos tornar realida- ponl� .n� dIVisa dos dOIS
encontrar

-

a afirmação do cia. Bstamol, na verdllde, - Corupá. são 1 muni de a integrllção do altj. mun�Clplos leve suas ca
correspondente, qua nd o muito mlis longe daquilo crpios que se benefleillID, p"Jano com o lilorá!. Va- becelru arrancadas p81�8

mos repelir em vozes Cil volumos�B águas do rio

da vez mais acentuadas, ItapocuzlDho. O trAfego
Q qne um valente compo- d? �erca �.� 600 vaículos
nenle do Lions de São dIArlOs.eXI]la uma tomada
Benlo do Sul, apresentou da. pOSição dos re.sponsA·
Ilqui em laragulÍ do Sul, VeIB. Após et;Ilendlmentos
quando da fundação do com ,o. dr. Fll�meno, an

Liona Clube Cidade [ndus lle!lh�lro .resldenle em

lrial. Uma moção de so- Jomvllle, !IOOU acertada 8

lidariedlde pelo asfalta, recuperaçao da �ont. e

menlo dll .s0-36. Bons do Iráfego, mediani•.0
sinais 'milrcam o nosso aterro da metade da 'la

pronunciamento. E que os p ú b I i c a, permitindo"SI
ventos benfasejos soprem Iráfegoprecirio,enquanto
em direção do nosso Gp, o Eslado não constrói um
verno, pllra que inicie sem no,o lanoe que 08 técni
demora as relificações COB entendem deva Ber

ainda necessiÍrias, para conslruída, para e,itar a

que 'tenhamos alé 1976, repeliQão do aoontecido;
uma ligação asfáltica li 3.)- Levantamenlo geral
exportar o cenlenário dos prejuizoB pelos mu

de fundação de Jaragu<Í nicípioB' da Jaraguá do
do Sul. Vamos pela São Sul, Schroeder. Guarami
Bento _ Corupá, é li nos- rim e MaBsaranduba e

sa pedidll. E obrigado pe. prepuo de memorial que,
[a colilboração de Iodos. em conjunto já foi apre·

sentado ao sr. Governador
do Eslado, vizando auxi·
lios para o alandimento
dali óbras ,com o qua se

pori em rilmo normal a

vida Ião duramente atin
gida pelas enchentes do
dia 22 e 23 do corrente;
4.)- Envio de oficio por
parte dos Prefeitos d 8

r e Id ã o, solicitando ao

Secrelário da Agricultura
- Glauco OIinger, o envio
de comissiio de lécnicos
à região, afim de realizar
o le'anlamenlo dOI pre'

No limiar de um novo ano, o Prefeito e o Vice-Prefeito de
Jaragu6 do Sul saudam o po'o jarBguag�Se, apresentando Beus cum

primentos pela paISagem de ano e augurando a lodos um próspero
e "enluroso ano de 1973.

Que o advento de um novo ano saja mais um sólido élo a

unir a todos quantos conlribuem com o seu trabalho construtivo para
o engrandecimento de noasa comunidade e que em 1973 Jaraguã do
Sul alcance novas e significaliva& metas no cenArio econômioo do
Estado de Sanla Oalarina e a Felicidade é a Paz aejam eompanheiras
conBlanles de Iodos os habitantes, de nosso querido Munioípio.

SALVE 1973

Jaragu6 do Sul. dezembro de 1972

Hans:Gerhllrd Mayee
Prefeilo Munioipal

CamPllnba de Educapa
Civlca

, l
.,

"Eugênio V. Schmöckel
Vice-Prefeilo Municipal

O hasleamenlo dd
Bandeira e o canlo

, do Hino Nacional são
obrigatórios, uma vez

por semana, am todos
oa eSlabelecimentos
de qualquer grãu de
ensino, públicos ou

parlicular('s

juizo. causados l agri
cultura _ pecuária, pois,
grande parle doa rurslis
las _sião sendo financia
dos em suas culturas pe-
108 bancos locais.
De louvar-s_ a iniciativa

dOI responeäeeia pelas
quatro comunas. pois, sem
a aQão r6pida e deoisi,a
de lI,e U s eomponentes,
muita coisa estaria por
aeonteeer ainda ne s , e
fim-de' ano, com prejllizoB
illlediátos à todo o Vale
do Itapocü.

Colégio São Luís
muda de Direção
Coasoente noticie es

tampada neste' semanário,
com a ida do Irmão Alcidto
ôchrnídr; para Porto A'[e
gre, entendeu a Provincill
Ma�i.'a de confiar a dire·
ção a um de seua ex-di
retores, o Rev. Etw�no
Hasa, cidddão honor<Írio
de Jaraguá do Sul, com

re[evanle serviços presla
dos à causa marisla em

nosso meio. (
Agora, conclufdos os

cursos II que se subme
teu o Irmão Alcidio Sch
midt na capitllI gaúcha,
por sinal de grande villia
para o ensino de Jaraguá
do Sul, foi o mesmo re

conduzido à direção do
Iradicional ellabe[ecimento
de ênsino, ao mesmo tem
po que o Irmão Etwino
Hass, depois de eSlagillr
nos Estados Unidos, no

Téxas, acaba de ser dellit
nado para II direção do
Colégio São Francisco, de
Chapecó onde. já forll di
relor anteriormenle.
Para comunicar as alle·

rllçoes que sa verificam,
na alta adminiatração ma
ristas dos dois colégios. os
Irmãos A[cidio Schmidt e
Elwino Hass conpareceröm
à nOlu redacão, ocasião
em 'que, rrconhecendo-sll
a necessidade do atendi
menlo dei ensino maristIl
em Sanla Catarina, precio
sos convrvios haviam si-,
do durllnte aliniidos, se

lando-se as separações
momenlâneas, com vigo
rosos abraços e protestos
de amizade.
DilInIe do aconlecido,

formulamos ao Irmão Et
wino HaIS volOS de uma
boa gestão no Colégio
São Francilco, ao mesmo

tempo que almejamos que
conlinui no seu "hobby"
de colecionar preCiosas
fotos de lugares pitorescos
e de belezas nalurllis. Ao
Irmão A[cfdio Schmidl. os
volos de retorno à Cllsa,
onde conlinuará a receblZr
a con5h,leração que aJunos
e professores sempre lhe
votaram, Ifder como é nll

verddde acepção da pall
vra.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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r:uiênio Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
Anual CrS 15,00
Semestre " Cr' 8,00
Avulso •.•• Cr$ 0,30
Número atrasado Cr' 0,50

ENDERtÇO:
Caixa Postal, 19

Rua " n.· 130 - Fone: %023
Jaraguá do Sul - S. CatariDa

Laranjeiras, Pecegueiroe,
Kakiseiros, Macieiras, Ja
botícabeíras, etc. Roseiras
Dahlias, Oamêlías, Ooní
feras, Palmeiras, eto., eto

���!I!���II'��!� �� O C r im e
_ ie CohllIDla��

de Sacopa Se •••Então ••. 1973 será de felicidade
18 aDOS de luta do ex

tenente da Aeronáuticà Se termínarmos 1973 mais perfeitol do que ao iniciá lo,
Alberto Jorge Franco Ban Se nosso coração pulsar em ritmo de amor e paz,

PECAM OATÁLOGO deíra pare conseguir um Se a imagem do próximo ncs levar à pr'átio� da sl'llidariedade,
novo Iulgamento e a ví- Se o diálogo gerar a compreensão e a alegria,

ILUSTRADO lória conseguida nesse Se as horas que fogem forem Impregnadas pela nossa açl?,
aentldo no STf', poderão Se os dias que se sucedem registrarem nossa presença atíva,
ser jogados por rerre, por. Se os meses que passam determinarem progresso em nosso trabalho,
que há dois falos que se Se as confidências mais amargall forem presididas por Deus,
concretlzedoa eré o final Se a- sinfonia da vida reger a orquestração das nOlaa8 atividades,

O:::::::OC:::::c:::>c"Ooc:::::-c::::oc::::::a de semana o impedirão Se as lições do bem forem aprendidas com amor,
::':':':':':':':'-::':':':':':':':':'-:=============n de ir a DOVO juri. Após Se as provaçõea do destino as aeeítermoe com resignaçi.o..

S O '" I A 1- S' II estudar o CIISO, o críml- Se a8 dificuldadefl cotidianas as superarmo. com galhardia,
" nalista Paulo Goldrajch Se o sorriso franco o gerarmos da paz de espírito,

�======= =========!i revelou essas hipóteses: Se o amor sincero nascer como fruto da oompreensão,
Aw'versários Dia 03 o recesso do STF enres Se às falhas humanas eontrapuaermos nOS8a vontade de acertar,

da publicação do accrdêo Se o vicio for abominado para S8 exaltar a virtude,
Fazem anos amanhã

- a fira. Arlete Schwe- e o Iechamenro da paute Se o dever da cada momento ocupar o centro de nossa -atençäo,
dler Osowsk.i; de lenelro do 1°. Trlbu- Se 08 caprichos humanoa j�mais e8crav!zarem nossa liberd�de,

- Almiro e Ademar - o sr. Ricardo Buer -nal do Juri sem a ínelu- Se a aabedoría do nOS80 agir nunca oblítersr n08SOS propõsítos,
Winter, nesta cidade; ger;

. sêo do SRU processo, ce- Se a neeesaídade do calar luperar a ânsia de responder,
- a sra. Renata Burow - o sr. Henrique Kars.

so Bandeira não se apre- Se a Inoeêneta da criança povoar nossa alma de adulto,
Hufenuessler, esposa do ten, sente a rempo, Se ai maravilhas da beleza enfeitarem nossos sonhoa de amor,
.r. Dietrich Hufenueasler, Dia 04 Se à verdade nrdadeira não tergiversarmos com mentiras ominosas,
- a jovem Iracema Se o silêncio do sofrimento contar pontos para a eternidade,

Vogel, 11m Itapocuzinho. - o sr. Waldir Rubini, ---------- Se a oração da fé misturar-se co� prece. de espe�ança,
Dia 01 em Barra do Rio .Cerro. Se a apresentação de votos de fehz ano novo for smcere,

.

Dia 05 R
.

t c· 'I Se os homens forem mals autênticos e sues intenções menos hipócritas,
- A sra. Wally; esposa ells ro lVI Se a paz passar a ler não ape.na� joguete nas mãos d� uns poucos,do sr, Ronaldo Fidler, em - a sra, Olga B. Gel· Aurea Mülleu Grubba, Oficial Se a união dOB pOVOI se censntuír em opção necessária,

Curitiba; .fut, nelta oidade.. do Registro Civll do I. Dis· Se o amor prevalecer sobre o ódio,
- o j o vem Jaime trUo da Oomarca de Jaragui Se a PAZ, a UNIÃO e o AMOR perdurarem por 365 dias,

Blanck, nesta cidade; do Suléa:���Br:�I. Santa
Então ... 1973 lerá de FELICIDADE. .

- o sr. Silvestre 8to- Faz Saber que oomparece- ..,;". , ...;_ _

inski; ram no cartório exibindo os

S- o sr. Osmar Gaseho; "Correio do Povo" documentos exigidos pela lei No mundo, MAR ISOL -

e Ae�fim de II. habilitarem para

14 ílhõ- O sr, Alfredo Munda- casar-se mI oes ..,. , .

tock, em Corupá.

um�JOrnal
.

d
.

d Indústria do Vestuärío
Dia 02 5

.

d P o
Edital n. 7.988 de 2012/72 e JU eua

OFERECE VAGAS PARA AS SEGUINTESa erviço o ov
João Sciepiet e T.B:�-A.VIV - A popu- FUNCÕES:

- O j o v e DI Otávio
.
Terella Maio.chi lação JUdia, no mundo, 1) SUPERVISOR DE VENDAS

Krüger, reiidente em Rio :...__
.

_ . . . chega atualmente a 14 Requieitoa:Oerro I; Ele, �ra811elro, �Olt8�O, mübões de pessoas, das _

.

Experiência, antarior mínima de 2 anos;
- a sra. Adelia Baratto me�aDlco, natura de e- quais meio milhão vivem

_ Redação pr6pria,
Lazzaris,' A te n ç a- o' nedlto �,?,:o, neste �Ita. na Argentina, segundo!' 2) FATURISTA

.

.

• do, domunllado 8 resl�en. "Anlaria do lud81smo Esladllnl Requisitol:- o sr. Arno MUller; teh àkRua João 'dPldaDlnf�- dense" cuja ediQão de 1972 _ Datilografo IIXperients'
- o sr. Ildemar da Negócio de Ocasião... c ec , nesta CI � e! (. acaba de ser publicada. _ QuitaQão Militar.

'

Costa, em S. Francisco . Vende-s. um Bar e lho
T
de Adão

. S�leplet e O número total é de EllItre,iatal no departamento pesloal da am-
do Sul; Quintanda C/SÓlida 8 nu· de ereza SClSpISt. 14 milhões 236 mil e 42.0 presa, DO horário comercial.

R 'ld merola freguesia, em Ela, brasileira, solteira, peSBOBl. Os Estado. Um-
- a j o v em em a

ponto central de Joinville d08 contam com leis mi-B . costureira, natural deuerger, e, ainda uma casa de Ihões e 60'mil, a UniãoItoupava, neste Estado,
- a 8ra. Katarina, el- alvenaria ne Balneário domiciliada (I residente Soviética eom dois mi-

pOfia do sr. João Ga8cho, de Barra Velha. à Rua João Planinscheck, lhões e 644 mil, Israel
em Garibaldi; Vende·se }lor motivos esta cidade, filha de com dois milhões e 644
- o Ir. Carlos Augusto de doença.

-

_ Luiz Maiochi e de Ines mil, França com 500 mil,
Gerent, em Astorga-PR. Informações n/redação. Maiochi. Argentina, 500 mil, a

Grã-Bretanha, 410 mil e
Oanada, 300 ·mil.

r;;�-;,-;=�
l II ADVOGADO II

L Escrit6rio ao lado da Prefeitura

JARAGUÃ DO SUL

Rios do Sul, neste distri. �.,..._���s

to, filM de Joio Leitholdt ;r====================r,
e de Ana Schwartz

Lei-IItholdt.
Ela, brasileira, solteira,

industriária, natural de

Jaraguá do Sul, domici·
liada e residente em

Três Rios do Sul, nest!!
distrito, filha de Alfredo
Moeller e de Maria Sehe·
vinsky Moeller.

.

Edital n. 7.990 de 22/12/72
Reinaldo Gutknecht II

Maria Julieta Stolf

Ele, brasileiro, Bolteiro,
operário natural de Gua·
ramirjm, neste Elitado,'
domiciliado e residente
à Rua JOlilé Bauer,

neB-�'�--.G-"'4��
ta cidade, filho de Emi
lio Gutknecht e de Ani

lI)) l
o

� §Nagel Gutknecht. r lllll1 71 P rf\1lIlI tflEla, bra8ileira, solteira,

J
o It fL., , I.\.f lU «li.

do lar, natural de Mas- _............-

saranduba, neste Estado, ADVOGADO nos fOroa de
domiciliada e residente SAo Paulo _ Guanabara _ Estado do Rio de
à Rua José Bauer, nes· Janeiro _ Brasília. ,

ta cidade, filha de Elza Processamentos-perimte quaisquer Mi.
StoIf. oistérios, Autarquias e Repartições 'pública8
E para que chegue ao co.

em geral.
nheclmento de todos mandei Escri tó r io CaD t r a I.
'passar o presente edital que
seri publicado pela imprensa Avenida Frank.lin Roosevelt, 23 - Grupo 303
e em cartório ollde lier' (Fone: 52-189()afixado durante lIi dia.. .Se
alguém souber de algum im· Z O - 39
pedlmento acuse·o para os

�iO de Janeiro
fins legais; Esllado da GUANABARA

.

AUREA MÜLLER GRUBßA

\'iõiiiiõiiiiõiiiiõiii";"iõiiiiõiiiiiiiiiõiiiiõiiiiõiiiiõiiiiõiiiiõiiiiõiiiiõiiiiõiiiiõiii_iõiiiiõiii_iiiiõiiiiõiiiiõiiiiõiiiiõiiiiõiiiiiiiiiiii OUcial � ...._�...-.e

Leopoldo Seidel
- CORUPÃ -

São Bento do Sul Santa Catarina

Edital n. 7.989 de 21/12/72
Alberto Leithóldt e

ELETREC::ISTA .&UTONOMO Alidia Moeller

Iastalações em Geral

'1
Ele, brasileiro, 80lteiro,

AI 6el0lio 'araal 685 (Junlo I Loja de a.lomó,eis CosIa) operário, natural �e. �a-
J�raguá do S�l Santa Catarina ��g:ár:�d���e�o:HTl::;

�---

NELCIO BORCK

em geral, especialmente
Gaitas a Acordeões

Completo sortimento com 8 a 120 baixos
.

BaDdonaons
Pianos: «Fritz Dobbert"

Grande variedade de modelos·
Harmônios ..Bohn"

ORGÃOS TUBULARES E ELETaONICOS
Guitaras a Amplificadores

,

Instrumentos para Orquestras. BaDdas a

Conjuntos Modernos:
Violinol - Violões - Bandolins e Banjos
Flautas - Glarinetas - Pistons - Saxofones
Trombones - Baixos e Baterias completa8
Pandeiros - Chocalhos - Maracas e Afuchês

Métodos - Cordas II Palhetaa

Para Músicos Profissionais forneço também InstrumaDlos Estran·
geiros: Violinos, Flauta8 e Clarinetas, tipo cBoehm», Pistons, Trum
bones e Saxofopes.

Para maiores informações, consultem a

EXPEDiÇÃO "LYRA". MUSICAL, DE PAULO. KOBS
Rua Jorge Lacerda, 242 - Caixa Postai,; 39

CL Paulo Morettl

DR. fRIEOEL SCHACHT
ADVOGADO. AUDITOR

Civil, Comercial, Criminal, Adminia
trativo e trabalho:
Com diversos CUrs08 de especializa

çlo em CURITIBA e fala o ALEMÃO.
Atende cobranças para Blumenau, e

cidades circunvizinhas.
Bscritórioa Avenida Mal: Deodoro; 406

(ao lado da Farmácia Annida)
Residência: Avenida Mal. Deodoro, 903
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Novos prazos para a

apresentação das
declarações de ren

dímeníos pelas pes-
soas jurídicas isentas
ouqueapresentarem
preiuíao

A Delegacia da Receita Federal em Joinville
esclarece:

As pessoas jurídicas que estejam ilentas do
Imposto de Renda ou que, embora lIujeitaa ao Im
posto de Renda, apurem prejuizo fiscal no exer
cicio eorrespondente deverão apresentar SU88 de
clarações de rendímentos durante o mes de junho
do ano seguinte ao ano, base.

O novo prazo de entrega daa declaraçõea
foi fixado em portaria do ministro Delfim Neto,
que entrará em vigor no dia 1 de Janeiro de 1973.
A portaria determina, ainda, que a8 demaia pes
soas jurldica8 obedecerão aos prazos Uxadoa na

legialaçio vigente.
A seguir a integra da portaria:

PORTARIA x- 297, de 08 de dezembro de 1972.
O MINISTRO de estado DA FAZENDA, DO

uso de suas atribuiçõei, e tendo em vista o

díaposto no artigo 4.° de Decreto-lei n.· 1.198,
de 27 de dezembro de 1971, R E S O L V E:

I - Determinar que apresentem auas decla
rações de rendimentos, durante o mea de junho
do exercíeío a que oorresponder, a" pessoae [urí-
dicas que:

.

a) eatejam isentas do imposto de renda;
b) embora sujeitas ao imposto de renda, apu

rem prejuizo fiscal no exereíeío correspondente.
11 _. As demals pessoas juridicas obedecerão.

aoa prazos fixados pela Iegíslação vigente.
. III - E8ta Portaria entrará em vigor em 1.°

.

de janeiro de 1973.
a) Antônio Delfim Neto, Minisw da Fazenda '===================================l1 ----------

Benefícios Fiscais
para os Exporta
dores de Bananas

UON e PSD fazem das
suas DO' Ceará, áinda'

Dos Jornais
Para educar e coaaelenüzar IIS

femíllas rurats pli ra a adoção de
práticas de seneemeuto e aumento
de consumo de alimentos de quali
dade, visando o controle de doenças
comuns no meio rural, realizou se
em Arroio Trínre, SlInta Cararlna, a
Campanha da Saúde. Cerca de 1.1540

. peesoee participaram de palestras,
totalizando 295 lamflias.

x-:x,

O Concurso Regional de Produ
tividade agrícola do Alio Llrugueí
Ceterlnense, desenvolvido nos mu

niclpios de Concórdia, Seará, Ité,
Ipumirim, Perttíba, Irani, Ptraruba,
Iptra e Xavantina atinwiu Ó número
de 2.500 agricullorts inscritos, dOI
quais 2,200 em milho e 1500 em loja.

x-x

O livro "Conheça Tubarão", de
eutona do escrlror José Freitas Iú
nior, será editado nos próximos me

ees, sob o petrocínto da Prefeiturc
Municipal.

x-x

A préxlma I!dministrllção de Luis
Alves vai betelher pare que II es

trllda que Iaz ligllção com Blumeneu.
passando por Bllú e Belehíor seja
melhoreda dllndo condições normels
de trânsito mesmo em tempo de ,chu.
VII. No momento, dizem, II entrada
"é bOJa", porém estreüa.

Muito cuidado com a BR-I01.
Recomenda·se o maximo cuidado.
Morre 'mnite gente.

x-x

A Cooperanve Ae-ropecullriA do
Município de jacinto Machado está
necessitando de récnícoe em contebl
lídede, Abriu inscrições.

x-x'

. O ôecretdrlo da Fazenda, Ser·
gio Uchoa, estllrá presente em Iota-
ville •••

x-x

A Feirll de Artesenetoe de Ipa
neme teve o grende alcance soeíal,

x-x

A Coordenaeão do Movimento
Brestletro de Alfllbetização está ne
cessitllndo de um técnico em eonra
bilidade.

x-x

Nelta cidade lIinda não se en
tende II "Lei da Mllrinha": três me
tros da propríedede é o llmíte que
qualquer "peseedor" deve respetrer,

x-x

Uma cidade preclsa de educação:
os coletores de lixo ai estao pllra
oa qUI delea "preclsem.

x-x

Ministro Delfim Nero quer melhor
distribuição da RendA Bruta Nacio·
Dal parA 73 .

Estado de Santi Catarina

PrBfBitura Municipal �e
JaraUHd do 8ul

PORTARIA N.° 21FORTALEZA-Embora extinto, a UDN e o
PSD voltam a entrar em choque dentro da ARENA . Hans Gerhard Mayer, Prefeito· Municipal dll _ "

.cearense, com a rebeldia de várioa deputados Jaraguá do Sul, E8tado de Santa Catarina, no UBO . � Delegacia da Receita Federal em JOID�
contra a indicação, pelo Governador César Cala, de Buas atribuições Resolve: I

ville IDforma:
do nome 80 Deputado Almir Pinto para apresi. .

' Os exportadores de bananal poderão agoradência da Assembléia Legislativa. Designar. beneficiar se do crédito do IPI equivalente ao
O Sr. Almir Pinto foi indicado pelsoalmente Waldemiro Bartel. Contador desta Prefeitura, Impllito pago pelos recipientea ou embalagens empelo Governador e é o atual pre8idente da ARENA para proceder o têrmo de oonferência doi valores que o produto for exportado, como incentivo fia

eatadual, cargo que deverá conservar. Como ele em caixa a 31 de dezembro do corrente ano, de' cal, segundo portaria assinada pelo ministro Del
é um dOI mai8 trlldieionais pessedistas do Ceará, acordo com o que determina a reso!uçio D. 47/57, fim Netto.
s bancada oriunda da ex-UDN lançou um candi· do Tribunal de Contas da União em seu art. 9.°, .É a seguinte a integra da portaria:dato lontra a igdicação governamental, o ex-ude· letra h. Portaria n.· 296, de 8 de .dezembro de 1972.
nista Edson da Mota Correia. O Ministro de H8tado da Fazenda, no uso dali

Enquanto o Governador nio abre mão de in· Comunique·ae, Registre.se 61 Publique·se. atribuições que lhe confere o inicio I do paragra-dicar o futuro presidente da A8sembléia - que Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 29 de lo 3.0 do artigo 1.0 do Decreto n." 64.833, de 17 d.
deverá substitui-lo caBO venha renunciar ao go dezembro de 1972. julho de 1969, combinado com o inciso IV do re-
'verno para lIar candidato ao SIIDado, - nem ad· ferido parágr,afo, com a redação que lhe deu o
mite' mudar<> nome eBcolhido, O" ex udenistas Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal artigo 1.. do Decreto n.o 68.044: de 12 de janeiroresolveram ir !peamo à lUla, que poderá provocar de 1971, .esol,e:
uma séria cisão no partido oficial. I - Conceder o benertl)io fiacal 'previ8to no

C O m U
•

a d o artigo 1.° do Decreto-lei n.· 491. de 5 de marçoDie de 1969, aoa exportadorell de produtos da posiçio
08.01.02.00 da Tabela d. Incidência do Imposto
Sobre Produtos Industrializados anexa âo Regula
mento aprovado pelo Decreto n.• 70,162, de 18 de
fevereiro de 1972, quando acondioionadoll' em re·
oipientel ou embalagens tributadas.

II - O beneficio fiscal a que se refere o in
ciso I será equivalente ao Imposto Sobre Produ
tos Industrializados do material de aoondiciona
mento utilizado no produto exportado, lançado Da

______,
nota fiscal emitida pelo fabricante vendedor.

III - O .ressarcimento dOI tributol será
regido pelas norma. atualmente em vigor, ficando
as empresal beneficiadas obrigadlÍs ao Demonl
trativo do Crédito de Exportação, ao Registro de
Entradal e ao Registro de Saidas, previsto noa
artigos 145, 155, 156 do RIPI, relativamente ao mo
vimento de embalagens.

IV - O dispoato noa inciBos anteriores apli·
ca-Be exclusivamente às operações de exportação
para o extrangeiro efetuada. a partir da data da
publicação da preaente portaria.

a) Antonio Delfim Netto

....-=-------.-----------0U-
-------

----------,1

II Escritório Jurídico Contábil II
" fl

II Max Roberto Bornholdt II
I' Luiz Henrique da Silveira "

� ADVOGADOS �
� � POVO Ols8nvolvi�8 é Povo LimpoIllllllMJ) IDl(OnWllNG�§ VAiGA§ II Ajude a limpesa da cidade
II Contador

.

II utilizando os coletores de lixo
" 11------
II Registro de Firmas IPI II
" Esc:ritas Fisc:ais Imp. Renda "
" Contabilidade ICM . II
" Defesas Fisc:ais INPS II

II,' FGTS
\

"II Oirargia a Olilllea de A.dulto. e Orianqa.
Partol - DoenQaB de Senhoras

HOSPITAL JESÚ9 DE N.A.ZARÉ - CORUP!II Av. Mal. Deodoro, 210 ,II- Residência: Dr. Merea Ramos, 419

U=========o==========U I CO-:::'_PA.
- ."":]!IUrA eA1I'AB.I�A.

O Hospital e Maternidade Jaraguá, da Comu·
nidade Evangélica Luterana de Jaraguá do Sul,
comunioa aOI segurados do Fundo de Assistência
ao Trabalhador Rural (FUNRURAL), dos munici
pios de Jaraguá cio Sul e SChroeder, que não maÍlI
os atenderá a partir de 1.' de Janeiro de 1973, ein
virtude da rssciaão· do contrato de lerviçoa por
iniciativa da autarquia acima mencionada.

Dr. Franc:isc:o Antonio Pic:CÍoneI
�:2D-':CO .- c.:miIt.:H. 1"7

(C.P.F.) N.o 004384379

Apo10-17
deixa apelo
na lua
A Apolo'17 ao deixar

a Lua, fez depositar uma
placa que Ceroan e

Schmitt lenfam, conten
do OI 8eguintes dizeres:

"Neste local o homem
completou auas primeiras
explorações da Lua em
dezembro de 1972 DO.
Que' o espíríto com que
Viemos posla refletir·se
na vida de todos Os 1111-

rei humanos." Seguem-Se
Sll aB8inatur81 di Oernan,
Schmitt I do prl8idente
Nixon.

Oeman, o mais loquaz
dos dois, pronunciou maia
algllms8 palural de des
pedida: ,"Estou na super
ficie da Lua " quando
dou o primeiro paaso pa
ra voltar à Terra ..• aere
dito que a Hist6ria re-

. gistrará que a "Amtririca"
e o "Challenger" forja
ram hoje o destlno de
amanhã. "Ao deixar a Lua
e o Vale de Taurue Littrow,

.
parlimos como chegarmo.
e, ae DIIU8 o permitir,
foUaremos - oom paz e

esperança para toda a
hUmanidade. Deus aben
çoe a tripulação da Apo,
lo 17."

anúncio causará 'boa impressão

Anuncie neste semanário, seu

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Grandioso Baile de São Silvestre da SOCa Esp. -e Hecr. Vieirense
'Dia 31 Início: 22,00 horas • Música: JAZ Z C R UZE I R O de Blumenau

p O Y O F�b�m�.�,�!m� !i�O��
mente 8B felicitações en,iadas pelos searuintes: Os-

JARAGUÁ DO SUL (SANTA CATARINA) SÁBADO, SO DE DEZEMBRO DE 1972 N.o %.716 mar Gel'hsrd de Curitiba, Dr. Stoesael Garcia de
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Freitas 8 Sra. de Itaperuna RJ, Eugênio Lapages-

I
se Secretário Extraordinário pira Oll asauntoe do
GAbinete Civil do Goserno do Estado de Santa
Oatartna, Napoleão L. ��ixeira ': ramil�a de CurU!ba,
Omar Khoun de Ourttibs, Joao Prim Marchltex
Ooníeeeões, Herbert Schneider,lrene e Jörn Soelter
de Hannover Alemanha, Moacyr Silu 8 familia,
Irene Huff de Porto Alegre, Mauro A. Schnaider e

familia de Itajs], Irmãos Maristas do Ginásio São
LUÍs, Irineu Stähelin e Sra, Fundação Unisersida
da Norte Catarinense-FUNC, Paulino Pedri e fami
lia, Octaviano Lombardi e família, Irene Pedri
Günther de Londrina Pr" Roberto Menghini, dI!
Curitiba, Marquardt S.A. Ind. de Malhu, Franoisco
A. Piccione e familia de Corupã, Capri Industrial
S.A., Carmurwin Oficina Especializada Volkswagen
Ltda., Sr. e Sra. Abdo Hassem, de Cardoso Sp,
Casa do Estudante Luterano Universitário de Ouri
tiba, Deputado Federal Wilmar Dallanhol, Reimer
& Oia. Ltda., George e Clara Rosen e filhas Sandra
e Lindy de Olnomneti Ohio USA, Ten. José Bahia,
Sbacem Sociedade Brasileira de Autores Composi
tores e Escritores de Música, Willy Maffezzolli e

familia de Oorupä, Academico Antonio José Gon
çalves, Osmar Duarte e familia de Joinville, Grupo
Segurador Atlâutica Boavista de Flps., Deputado
Ootaeilío Pedro Ramos, Milton Maioehi e familia,
Contadorandos de 1967 da Escola Técnioa de 00-
méroio São Luís, Expresso Catarinense de Trans
portes Ltda., Heinz Bartel e familia de Ohapecö.
Indumak Indústria de Máquinas Kreis Ltda., Verea
dor Sigolf Schünke e familia, João Lyra e família
rie Guaramirim, Max R. Bornholdt e Ildo D. Vargas,
Gumz Irmãos S.A. Ind. Com. e Agr., Cia. T. Janér
de Curitiba, A19im Seidel e família de Oorupä,
Leopoldo Erthal e família de Curitiba, Rudolfo
Herbst, Dona Gilda e filha Eny de Porto Alegre,
Alsoeiação dos Médicos Veterinários do Norte da
Santa Catarina (AMVENOSC) de Mafra, Deputado
Federal Abél Ávila dos Santos e Sra., Henrique
Geffert e famllia. G. Rodolfo Fischer e Sra., Dire
ção e Irmãs do Colégio Divina Providencia, Fábrioa
de Conservas Arrebol Lida, Robert William Albizú'
e familia de Curitiba, Royal Insurance Co. Ltd. e

Cia. de Seguros Rio Branco. Caixa Economics Fe
deral. Osmar Bartel e fam1lia, Deputado Federal
Dib Oheram e família, Ind. de Calçad08 GOl! o h
Irmã08 S.A., Padres do 8. Coração de Jesus de
Corupá, Fedsração dos Trabalhadores na Agricul
tura de S.C., Diretoria e Funeionários do Serviçr
Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguf,
do Sul, Deputado Fedaral Francisco Libardoni -

familia, Lucélia e João Mendonça de Itaperuna RJ.
Construtora Imeol Ltda., Reinaldo Murara e fami1ia,
i:soritório Regional da ACARESC, Altanir Carloll
Sagaz, Delegago de Polícia de Jaraguá do Sul,
Julio MaffezzoIli e familia, Cerealista Zanghelini
Ltda. de Nereu Ramoa, Jaraguã Veíoulos S. A.,
Textil Cyrus S A., João Raiser e familia, Rãdio Ja
raguli ZYP·II, Indú.tria Textil Jarita S.A., Senador
Lenoir Vargas II Sra., Dra. Zilá Rodrigues Leite de
Itaparuna RJ, Rubini Industrial Ltda., Antonio
Teixeira dos Santoa Jor. e familia, ARENA Direto
rio Regional de Santa Catarinll, AdministrsQão e

funoionários do Bllnco do Brssi! S.A., Ministro du
Minu e Energia, e Alberto Bauer S.A. Ind. e Com.

CORREIO 00
ANO LIV

Delúvio
Véspera de

marca da maior enchente repercussão nar. proprie
que já se regtstreu por dadea rurais. AponIe
estas bandas. pênsil Maria Grubba foi
As donas de casa já levada por um bambuzel

se aprestavam no pre- que se despreenden, pon
paro do nerel, quando Io do em perigo I p o n r e

ram despertadas pelo eo- Abdon Batista. Maia tarde,
lume das águas das zonas soube-se que um dos
mais baixas di! cidade e pilares da ponte pênsil
da periferia. O que se Picolli havíe sido levado
seguiu foi de cansar dói pelas águas, o m e s mo

em qualquer cidadão, poia, acontecendo com a pon
casas inteiras eram mer- te pênsll União, entre Ie
gulhadas nas águas lerne- raguá e ôchroeder, total
centes. algumas de apura- mente destruída.
do gosto e de valioso Enquanto oe leregua-
interior. enses lutavam centre I

Embora as diferenças fúria das águas, uotíclas
que existem numa cidade, vinham de Schroeder, que
a população não atingida tambem mergulhara nlls

foi de marcante solídarle ágpas violentas do rio
dade humana. Nunca se Irepocuztnho, e ii usa n do
viu tanta gente aluder il esrregcs de milhões.
rantos necessitados, o Guerarntrím recebia III

mesmo acontecendo com águas caudalosas dos rios
os numeroeos turístae lrepocü, lrepocuzlnho e

que aqui íícaram bloqueá- Iaragué, deinndo debai
dos. Atendimentos gentis xo de áll'ua gr�nde parte
para com estrallhos, en- da c i d a d e, danificando
caminhamento dos mes moradias e instalações in
mos aos hospitais e colé· dustriais. Nil represa do
gios, qUllndo os recursos DNOS, em Guaramirim,
hoteleiros já I!e haviam aa águas ficllram em 7
esgotado, marcaraw. a pre metros e pouco acima do

x x x sença dos bons jaragua nivel normal, numa larllu-
O governo do Estado regulamentou a 8xpe. enses. O Corpo de ßom· rll de cerca de 200 metros.

pedição de Carteiras de Identidade, decretD nl!sse beiros Voluntários e.teve Foi um volumi descomu

sentido entrará em vigor, à partir de JaReiro. De. vigilante. A Prefeitura Mu- nal de água i li .o I a n d o

legacias Regionais vão incumbir-se do serviço, fa- nicipal que dis"enaou os grande parte dos morado

cilitando os ileus usuárioll. operários e funcionários res e interrompendo .o

x x x para as fellas natalinas, I r ans i t o com Joinville,
Os primeiros 15 onibus expressos com dipositivos convocou o seu pessoal tambeHl submelido a uma

anti-poluição começarãD a circular em Curitiba que prontamente atendeu violenta cheia.

em Janeiro de 1973. A principal caracteristic� ao chamamento que, de Trânsito'norm'al, embora
desses onibus é " dispositivos instalado junto ao tempos em tempos era pricário, apenas se deu

motor. Será suoesso. feito 'pelll Rádio Jaragua. por intlilrmédio de Pome-

x x x Alguns dos operáÍ'ios, se- rode ßlumenau.

E o. ETC não deixou por menos. Desde 20 gundo nos foi relatado, Felismlilnte, assim como

do corrente o negócio engrossou para os missi- vieram da vizinha cidade a5 águas vieram, elas se

vistas. Garta de 20 grs., paga C.r' 0,40. Aumento de de Nereu Ramos, arriscan· foram, deixando sem pe

100%. Diz a nota que no total o aumento não do a vida em meio dils rigo II população atingida
passa de 40. E dizem pDr at que o cuato de vi- enchenles. A lição prontll Apenlls a '!impesa impor

.
da não pasaava de 20% em 1972. Quem caucula do Chefe do Executivo e tava em preparar o natll

certo? Governo DU oposição? de seus auxi�lres valeu que se avisinhava.

x x x pela orientação geral do f'eliz;nente o dia 24 de de·

O Sindicato dos Trabalhadores nall Indutriall de caso de emergência. zembro de 1972, esteve

AUmentaçãD de Jaraguá do Sul, tem nova diretoria. DaDOS de monti! as calmo e, embora os

danoslÉ sua presidenta Dorotéa P. de SOUZ8, tendD como águas revoItjls clluaaraJr. de monta, nenhumll vítima

secretário José dos SantDs e como tesoureiro João' ii adminiltação municipal, pessoal chegou a ae regis
CarloB Klein. Parabens! extendendo·se aos m'ora- trar.

dores da cidade e com I

Jaraguá do Sul

experi-,
do Itapocú, emeaçeado

meatou nos dias 22 e 'lã transformar o netal em

do cerreute violentas chu- uma cerastrote. Passoas
ves que mais tarde se aqui residentes afirmam
Iransformaram em graudes que as águas qne desce
cerrentes que inundaram ram pelos rios Jllrall'uá e

a maoria dos terrenos ri- Itepocuzlnho, foram su

beirinhos e os bairros qne perleres aoa das encheu
circundam a cidade. Du- res de 1944 e que s6 o

rante hores eeptoses chu rio lrapocü é que ficou a

val caiam sobre o Vale pau c o I cenumetros da

Mini-Notícias
A ARENA de- Lages, por unanimidade, expul

.IIGU o Prefeito Aureo Vidal Ramos e o Vice de
suas fileiras. Motivo: infidelidade partidária. SAo
acusado de jOgD duplo, que culminou com a vitó
ria do eandídato do MDB.

xxx

Morreu o ex-presidente. Harry 'I'ruman, viti
ma de uma lalha cardíaca, aos 88 anos de idade,
depois de quasi 20 díes de internamento. Oa líderes
mundiais e 8S pesaoas comuns lamentaram a mor

te do 33.0 presidente 8DS EUA.
xxx

Nasceu um DOVO clube de serviço - Lions
Clube de Jaraguá 80 Sul- - Cidade Industrial.
Presentes delegações de Joinville, Pomerude, Co·

rupá e São Bento do Sul. O Governador MáriD
E. Lobo, L-lO esteve presente. Hermínio Roza é
o pr.sident•.

xxx
Vera Fischer, ex Miss Santa Catarina e Brallil

tem dado pano para as mangas. Na IribaRa do Purl06
d. 18.11.72 e 15.1272, de Curitiba, a propagand8
não é nada boa pro nosso lado. O 'Cine Condor,
entãD, prometia com sinal vermelho - AS FEMEAS.
proibido até 18 8nDS, em troca de DesejD ! - Sexo I
- Violência I e Ternura! - O clichê que a apre
senta CDm OI! seus anexos é de uma imoralidade
à toda prova. Verinha Teste uma toalha de Blu
menau, sua terrlS. -No.filme ela cheg8 a tirar a

toalha para ficar núa. Que que é isso, minha gen·
te! Voltamos a repetir o triste episódiD do filme

.
F1!:RIAS' NO SUL, que atentou Clontra nossos e08

tumes e que fDi tanto lamentadD, pelo negativismo
das CBna!!. Vera Fischer não precisa usar desse

expediellte para lie promover ou para ganhar a

Bua vida. Como faz divulga negativamilDte o n08SO

Estado. E olhe que precisamos de coisas que CDnS·

tróem e divulgam. Dê um jeitD, Senhor Flávio, na
"gatinha" de laIa mansa. Santa Catarina ainda é

lugar que gosta de viver a hora do respeito. Deli
pida e sexy é que não dá pé. Nenhum jornal do
Estado fez elogiDs à tamanha ousadia. É que San
ta Catarina está horrorizada com a8 atitudes da

representante de sua belesa. -Este final exigia uma

maxi-noUcia, diante do mini que a Vera oferece.

em
Natal

- DR. fRIEDEL SCHACHT
ADVOGADO B AUDITOR

Civil, Comercial, Criminal, Adminis·
trativo e trabalho:
Com diversos cursos de especializa

ção em CURITIBA e fala .o ALEMÃO.
Atende cDbranças para Blumenau, e

'oidades circunvizinhas.
Escritóriol Avenida Mal: Deodoro, 40t)

(ao lado da Farmácia Annida)
Residência: Avenida Mal. Deodoro, 903
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TemGs vaga para

A�ministrador de EnU8n�ß de Arroz
tenhade preferência que

prática no ramo.

Com. e Ind. Germano Stein S. A.
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