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5 mil Cancelamentos de

Aposentaria Rurais Augusto Sylvio Prodöhl

Uma anéllse das

POlIti.,
vlmento dos recursos

hu.·la
outre, bem como pera o

cee elrernenvee do desen- manos prepara o povo para eprendlzado de novas ha-
volvimenlo dos recursos a parlicipação adulta nos btllrações, '

'

humanos. é" sern ;dúvida, processos polütcos; par!i Para que se POSSII Irans.
p .,rl e índtepensével de cularmente como, cldedão- 1'1i1ir e se fazer entender
qualquer ,bom pleno de de uma democracte, (comunlceção de novas

de8envolvlmenl�, Nenhum No entanto, ne fase' atual idéias, novos planos) len
pl,a�� pode sarlsfezer aos

em que nós nos encontre. ça-se mão hoje da ímpren
crueflo� de, gl?balldade, mos, por sobre duas pro se das rédto-emtseores,
coerencla. e vlebrlldede sem blemencas _ educação e da televisão, já tem inicio
essa, enélrse, Os planos comunicação _ ó b i c e s de introdução oficial em
gerars para o ,desenvol,vl- próprios do sübdesenvol- Iodo o país, Assim, elcen
menro econormco e SOCial, vido á compreensão edu- ça-se de que d comunica
evidenternerne, s e m � r e cecíonel de nossa eruell- -

d t d lírIncluem elgumes conside ',_ '.
çao en ro as po Icas

-

bre r II' dade, se impoern as dif elrernenves em prol do
raçoes so re po ncesque. '. ,

rern suas ahernenves, culdedes relecíonedes co,!, des,envolvlmento e .muuo
O desenvolvtmenro dos � que, se pretende transmt- meis do que o deselo d�

r e 'c u r s o s humanos é o IIr: �ellclsmo e nec,�.ss;dade dese?volvlmento econorm

processo de aumentar o
de ver para crer , ,Igno: c�: e uma" busca de �uua'

conhecimento, IIS' habilita- rencie e subs�rvlencrll, ça,?' �lDd� desenvolvímen

ções c a cepec.dade de pre�onceuo �ontra a, fonte �� e slmp�es�ente um

Iodas as pessoas numa
de ínforrneçêo, etc, ponto de vrsre .

SOCiedade. Em I e r m c s A motivação p a r a o Desenvolvimento não é

econorntcos, poder se Ia eutodesenvolvtrnemo está conseguido por decretos,
descreve lo como a seu- diretamente relacionada planos ou tabelas de oro

atêrro feito nos cruzamsn Alé o momento não mulação de capitel humano com os valores sociais da ganização, Ele o c o r r e
t08 da SC-36 com a rua chegou ao n08SO eonhe

e o seu tnvestmenro- pro

I
comunidade e com os in- através do povo, Enlre

Francisco M,'es, sendo que cimento qualquer provi Iícuo no desenvolvimento cenrivos p a r a o Irein,11'/
essas políticas alternativas,

naquele local em cada dência tomada pà1a Admi de uma �.conomi•. , Em ler menlo e ingresso, nUilla o ponlo de partida é a

travoada o bueiro ali nistração Municipal com mos polfri.;os, o desenvol ocupaçãoemcontrllposição a educação do povo.
existente não vence as resp9ho a rf'construção -:--

__

-::
__

-:- ;-:;:====================::::;
aguas das chuvas, vindo rie poutes e estradas que S t C t

.

consequent6mente a in- foram d�nifícada!l p las an a a arma
vadir a estraOa pene,tran enchentes. Tais serviQos
do aR aguas em C9S8e .são de sum8 importância Apresenta o queComerchis, Of.cinas e Ra, e não pOdem ficar na

'

sidincias. Acreditamos pendência da nova Admi

fez em 1972 ..que tal fato chpglle 80 nistração.
conhecimento dos canais Cor upá, 22 de Dezem

competentes pltra as de- bro de 1972,
vida8 providencia8. Erneslo Felipe Bh1i:k

Uma denúncia grave fez se houve fraude, má-fé,
o Governo. Federal enviar documenteção Ielse, neste

para o Estado de Senta caso,

Cerertua, fist.ais pare epu Segundo informações,
rerem "quais es ceuses somente no município de
por que estão sendo feilos Lages foram canceladas
tantos cancelemantos (cín mats ou menos querrocen.
co mil) de. aposentadoria las aposentadorias conce

concedidas a I r a v é s do dtdes, Denúncias cer re

FUNRURAL". mente foram encaminhadas
O caso é muito' grave, às autoridades competentes

pois tantos cencelernenros que, por SUd vez, beseades
dão motivos a suspeitas em, informações certas, de
sobre se a aposentadoria termtneram as medidas
é merecida ou não, isto é, que redundaram no cence

lamento (ou suspensão de
cinco mil processoa de
eposentedorte aprovados
com as devidas pensões
jli percebidas por quese
todos,

, A atitude governamental
vem repercutindo em Iodo
o Estado pela gravldade
que conlém à edmtsstb'ü
dade de fatores que epon
'limos, docurnerueçêo telse
ou íalse profissão de quem
nunca foi lavrador.

Notícias de Corupá
Enchentes, Causaram Grandes Prejuízos

As fortes chuvas que
cairam sobre o Muuícípío.
no dia 23 p, p, fizeram
com que os rios trans
bordassem, t r a z II n d o
grande8 prejuízos 8 10-
youra e ao Município qué
jA &8 encontra em dificul
dades Houye desmorona
mentos 8 pontes deslrui
du alem do péssimo es

tado em que ficaram as

8stra,da8 inundadas
Applam08 para 8S au'

toridadeecompetentes que
Sfj� tomada UI gentAR pro'
vidências com respeito ao

�=================================------========================�,

Dos Jornais,:
Empresários da regillo do Planalto

Norte (Monte ,Castelo e Três Barras) ma·
nifestam interesse pelo beneficio do Pro·
grama de Fruticultura de l Hma Tempe.
rado, com a formaqAo de pomares.

xxx
A apUcaç&o orçamentária de 1973 da

CELESC deverá alcançar a casa dOI 100
milhões de cruzeiros. O exerciclo de 72
vai ser encerrado com um investime.to
global na ordem de 43 milhões.

xxx
Continuam abertas a8 Inscrições para

as duas exposições que serllo realizadas
neste ano em São Bento do Sul, alusivas
ao centenário de fundaçllo. A primeira é
relacio.Q.8da com a indú8tria e a segunda
sobre agropecuária.

xxx

. A Saúde Pública continua alertando a

todos os pais para que tenbam cuidadOS
extremos, evitando a desldrataçlb que
pode atacar leus filhos, principalmente
agora, em pleno verão.

xxx
Os vereadores de Silo JoaquIm inicia·

ram uma campanha pela formaçllo de
uma "AssoclaçlLo dos Legislativos de SIa.
()atarina", com ramllicaçõllsindependentes
em todas a8 microreglões, Inspiraram 8e

os vereadores nas Assoclaçõe8 dos Muni·
cíplos.

xxx
A criaçllo do Instituto Nacional de AU·

mentaçllo e Nutriçllo INAN, que supervi
sionará a politica nacional de aUmenta
çllo e orientará pesquisas tecnologicas
no campo da alimentaçllo, sera o grande

,

programa ,de impaclo na área social, no
Brasil, em 1973.

xxx
As exportações da Indústrial têxtil

em 1971 alcançaram 100 milhões de doia
res (Cr$ 600 milhões) o que representa
um acréscimo de quase 100% sobre as

exportações de 1971, que somaram 67 mi
lhões de dólares (Cr' �3 milhões)

xxx
A Delegacia da Receita Pederal infor·

ma que 08 exportadores de bananas po·
derão agora beneficiar.se do crédito do
IPI equivalente ao Imposto pago pelo re·

clplente, ou embalagem em que o produto

for exportado, como incentivo fiscal, se

gundo portaria do Ministro Delfim Netto.
O Tribunal Judiciário de Santa Catari

na concluiu, em 1972, eSludos para enfren
t..r o crescente aumento do demandas na

segunda instância. oom o Tribunal de
Justiça em vias de aumentar de 11 para
15 o número de desembargad'ores.

� x-x
O Governador Colombo Salles condi

cionou a convocoção extraordinária da
Assembléia LegiSlativa: ela só se realizará
se os deputados evitarem pronunciamen
tos politicos. Os deputados concordaram.
A Assembléia é convocada extraordina·
riamente até 31 de janeiro:

xxx

Os vários prefeitos, aluais e novos, de
diversos municípios do nort,e catarinense,
Jaraguá do Sul inclusive, verllo o quadro
de realizações públicas ,consideravelmente
comprometido depois de serem con,hecidas
as dimensões dos danos cliudados pelas
repetidas enxurradas de chuva (Guataml
rim, Schroeder, Massaranduba, Joinvllle,
Araquarl),

x-x

O Minislro Prattnl de Morais, da In!1ús,
tria e do Comércio, revelou que a indús
tria braslleira "cresceu em cerca de 15%,
e 08 nOV08 projetol indultriais que rece
beram incentivos do Conselho de Desen
volvimento Industrial, em 11172, se elevam
a quase 14,5 bllhõos de cruzeiros.

xxx

O Departamento de Estradas de Ro
dagem, Residência/Joinvllle; avisou aos

usuários das estrad8� de Joinvllle-JarRguá,
Joinvme-Pirab'lraba·Garuva e, 'I'irabelra
ba Km. 21, que "devido as enchentes
ocorridas, houveram inumeros danos

nessas estradas, pontilhões e pon
tes". Encarece ainda "a neces.idade da
compreensllo e boa vontade de todos, a
fim de que os estlagos sejam recupera·
dos e, para tanto esta!Dos mantendo con
tatos com as autorlda4es superiores",

xxx
O Governo de Santa Catarina está

participando da campanha de ajuda aos

milhares de desabrigados pelo \erremoto

que destruiu metade de'Manágua, capital
da Nicarágua.

�==========================,==========================�=d

JARAGuA DO SUL

nordeste catarinense

Impresso na :

Soeiedade Gráfiea A,enida L'da.

Sábado, 06 de Janeiro 'de 1973

AlternativasPclíttccs

Festa de São Sebastião 1973
A Festil ae- São Sel)astião prómele grândis

realizações. De ilcordo com li Agenda qu-t está
sendo profusamen e di31ribulda em Iodos Oll lo
cais, II fesla iniciará dia 6 do corrente para con·

cluir no dia 21 de janeiro de 1975,

DuranIe o perlodo verificar se·ão a benção
e procissão dos velculos, churrascada de conf-a

'

ternização no Agro Pecuário; Baile do Chopp,
10rQeio de bolão por firmas inscriras, festa da
criançada. larde esportiva, Missa das crianças,
da juventude e dos senhores, barracas exlernas e,
no dia do encerramento missas nos horllri08 dos

domingos, presença da Banda do 15.0 B.C. Serli
pregadÖl' da festa o rev, 'Pe. ßertino Schappo, da
Paróquia de São Judas Tadeu, de S, Paulo,

846 construções civil
pa�a a instalaçl0 dos di,
fertlDte8 serviços de uti
lidade pública uos seto
res de Educação, Justi
ça, i"eguranca e Servi
ços Sociais; 20 novas

obras pa fa os serviços
de saúde; 452,2 quilôme
tr08 de e�trad8s implan,
tadas e pavimentadas;
execução de 1.882 me

tros de obras de arte;
42 mil novos telefónes
contratados; 43 milhões
de cruz-iros investidos
no programa tlnergético,
treinamento de 38.400
agricultores; plantio de
416 mil mudas de árvo
res frutíferas; 162 proje
tos in.lustriais financia,
dos; 12 novas indústrias
apoiadas pelos incenti
vos fiscais do Et!tado;
387% de lI.umento no ca

pital socill.l do BlI.nco do
Estado de Saota Oatari
ra S/A; 420/0 de incre
mento na arrecadação
do I.O.M; crescimento
ecooômico estimado em

14% em 1972 - são da
dós que representam,
em grandes númerus, en
tre outrlis açõ:,s, o de

sempenho do Governo
Colombo Machado Salles
na execução do 'Projeto
C .. tlll'inen�e de Desenvol
vimento.

Pode·se Economizar nas Novas Tarifas Postais
Realmente, o aumento (as8u�tador) das novai

tarifas postliis deu pano para mungfl. No entanto,
qUllm comparar duas tabelas d6 tarifas postais, a,
antiga e a atual, que entrou em vigor dia, 20, en·

contrará formula de fazer eCOnomia. Nas cartas

simples, o mllis indicado é remeter cada uma com

o peso de 1 quilo e p"gar (:r$ 7,00, contra os Cr$
7,55 cobrados anteriormente.

Pela Dova tabela, quanto ma!s correspondencia
ou encomenda8 puderem Sill tlncerradas num úni
co envelope ou pacote, menor a incidência do au

mento tarifário Mas para' as cartas mllis comuns,
no limite de 20 grama!'. assim como encomendas
até 50 gramas o 6umeQto 'foi de 100%, Isto aconte

ce, segundo a ECT, porque mudou a sistemática,
tar;fária de operações' tlm que milo· de· obra· tem
influência preponderaote nos custos, Nestas opera
ções os custoe dt:! ,mão de-obra- nãosAo propor
cinnais aos objetos pOl!ltados e por isso estabele·
ceu-se uma nl)va �isteJDática tarifária em que o

preço médio por grama agora e dtlcrescente, com
intervslos de peso maiores Assim, quem enviar
uma carta simples com 100 g�8ma8 de peso está
f,.ztlndo economh: agi,ra p&gaCrt 1,20,isto é. com
mIJj9ração de 50% Mas se e�tu carta for regi8tra·
da não sairá mtlis barata, uma Vt-Z que este servi

ço oassou de C'$ 0,25 para CI $ 1,00. Assim, é
melhor não registrar cartas, a oão ser que a cor,

respondêcia tenha slguma caracteristica �special.
Com a nova siskmálica tarifárili aa ECT, o Ueuá
rio deve realmente comparar as dull.s tli�ellts para
encontrar a tarifli qUtllhe seJa mai8 conve!lillnte.
Oom as encomendas, por exemplo, um ponto d8
refdrência seriam 5 quilos que custam hoje CrS
8,00 Quem enviar só 500gramasvai pagar Cr$ 2,00.
Com rt'gime de urgencia a situação muda, pois
uma remessa de 500 gramas custará Cr$ 4,00 6.
uma de cinco quilos antige Cr$31,OO.

Leia e assine

este

semanário

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO SABADO - 06-01-73

c:::::a_� Edital n. 7.995 de 2/1/73
Irineu Patsch e

,

Nair 'Leoni"COHRflO �O' P�UO'" MUDAS
fundoçöo: Ilrlur Muller - 1919

Empresa jorn.Ustica
"Correio do Povo" Lida.

.1972.
Diretor

EUiênio Vitor Schmöckel

EIe, brasileíro, solteiro,
elelrecista, na turaI de Ja
raguá do Sul, domicilia
do e residente em Vila
No'a, ndste distrito, fi
lho de Humberto Patsch
e de Alice Gartz Patsch.
Ela, brasileira, solteira.

do lar, natural de Jara
guà do -. Sul, domioiliada
e residente em Itapoou
siuho, neste distrtto, fi
lha de Anlonio Leoni e

de Adelia Zapella Leoní.

Edital n. 7996 de 2/1/73
_____________________; c=>c=>c:>�c=><=>c=>

;==================.=======;; Hilario Gregolewítaaoh e

Oelestina AIegri
, Ele, brasileiro, solteiro,
operaria, natural de Ja
ragu' do Sul, domiciliado,
e residenle em Francisco
de Paula, nesle distrito,
filho de Afamo Grego
lswusch e de Helena Caro
racho Gregolewitzch.
Ela, brasileira, 'solteira,

do lar, natural de Tai6,
neste Eslado, domiclliad»
e residente em Prancísco
de Paula, nesta distrito.
filha de AI vilio AIpgri e

de Ic landa Menegazz Ale
gri.
Edital n. 7.997 de 2/1 73

Osmar Ermid�8 Z .cho e

Laura Schund
Ele. brasileiro, solteíro,

operar ío, natural de JR
raguã do Sul, domicilia
do e resid-rue em Estr-a
da Blumenau, neste dis
trito, f lho de José Z ioho
e de Lídia Schmitz Z�
eho.
Ela, brasileira, solteira.

industriariã, natural de
Jaraguä do Sul, domici
liada e residente em Ilha
da Figueira, nesta distri
to, filha de José Barnar
do Sohmidt e de Esilia
Bortolorti Sohmidt.

Edital n 7.998 de 2/1/73
Newlon Gerson Rlrandt e

Reglna Miraoda

Ele, brasileiro, solteiro,
mecanico, naturel de Rio
do Sul, neste Estado, do
miciliado e residente na

rua Presidente Epitacio
Pessoa. nesta cidade, fi·
lho de Walter B sndt e

de Tusnelda Brandi.
l!;la, brasileira, solteira,

industriaria, Datural de
Valões, neste Estado, do
miciliada e residenle em

JaraguA Esquedo, neste

distrÍlo, filha de Tobias
AlvB9 de Miranda e de
Matilde Watembdch Mi
ronda.

Frutrle'" e Ornamenfa',

'Laranjeiras, Peeegueiros,
Kakiaeirca, Macieiras, Ja"
botíoabeíraa, etc. Roseiras
Dahlías, Camélias, Ooni
feras, Palmeiras, eto., ete.ASSINATURA:

Anual Cr$ 15,00
Semestre . � CrS 8,00
Avulso • • • • Cr$ 0,30
Número atrasado CrI 0,50

PECAM CATÁLO'GO
ILUSTRADO'

Leopoldo Seidel
- CORUPÁ -

ENDERtÇO:
Caixa Posta), 19

Rua " n.· 130 - Fone: 2023
Jar.guã do Sul . S. Catarina

SOCIAIS

Aniversários
Fazem anos hoje
- A sre. Vva. Florida

Bruch, em Guaramirim.

Fazem 'anos amanhã
- A i o vem Gisela

Koehler, residente à ruo

Joinville.
- o sr. Rufino Ienkos

ky, nesre cidade.

Dia 09

Registro Civil
Aurea MUlleD Grubba, OficiaI
do Registro Civil do I. Dis
trito da (!omarca de Jaraguá
do Sul. Estado de Santa

Catarina, Brasí],
Fsz Saber que comparece
ram no cartório exibindo os
documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

easer-ae

Para Músicos Profissionais forneço também Instrumentos Estran·
geiros: Violinos, Flautas e Clarinetas, tipo «Boehm», Pistons, Trem
bones e Saxofones.

•

As

PÁGINA 2

em geral, especialmente
Gaitas e Acordeões

Completo sortimento com 8 a 120 baixos -,

BandoJleons
Pianos: «Fritz Dobber]»

Grande variedade de modelos
Harmônios "Bohn"

ÚRGÃOS TUBULARES E ELETRONICOS
Guitaras e Amplificadores

'

Instrumentos para Orquestras, Bandas e

Conjuntos Modernos:
Violinos - Violões - Bandoline e Banjos
Flautas - Olarinetas - Pistons - Saxofones
Trombones - Baixos e Baterias completas
Pandeiros - Chocalhos - Maraca8 e Afuchês

MétO'dos - Cordas e Palhetas

Para maiores informações, consultem a

EXPEDIÇÃO "LYRA"

profe ssor a, n a I u r a I de
Joinville, neste Estado,
domiciliada e residente à
rua Venancio da Sil98
Porto, nesta cidade, fllh�
de G ga Mueller e dp
Edeitraud Schmidl Muel·
ler.

Edil.I n 8001 de 3/1i73
Geraldo Augul'to
Dpvino Gaedke e

Amélia Auguslo

MUSICAL, DE PAULO KOBS
Rua Jorge Lacerda, 242 -

São Bento do Sul
Caixa P0'8taI, 39

Santa Catarina

Edital n. 7991 de 2/1/73
Henrique Krehnks Filho

e Raulina Arndt

Ele, brasileiro, solteiro,
lavl ador, natural de Ja
rt guã do Sul, domicrlia
do e residente em Jura
guasinho, neste disu-ito,
filho de Henrique Krehn
ke e de Carolina Lemke
Krehnks.
Ela, brasileira, solteira,

do lar, natural de Jara
guA do Sul, domiciliada
e residente em Jaragua
aínho, neste diatrito, fi
lha de Arno Arodt e de
Lili Karser AI ndt,

Edital n 7992 de 2/1/73
Jonas Francisco Ferreira

e Iracema Correia

Ele, brasileiro, sOhpiro,
militar, nascido em lla
berai � Goiãs, domicilia'
do e residente em SãO'
Panlo, filho de Sal9ador
Francisco Ferreira e de
Isabel Estêca Ferreira.
Ela, brasileira, Bol,teira,

do lar, natural de Jara
glli'i do Sul, domiciliada
e reSidente na rua Rio
Branoo, nesta cidade, fi
Iha de Däoclécio Correia
e de Alida Moas Oorrpia.

- o sr. Ademet
.

nesta cidade.

Via 10
- o sr. Mário Nlcollnl,

nesta cidade.
- o menina Simone

Oerle, filhll de Adelaide e

logo Lange.
Dia 11'

Bertel,

- o sr. Paulo Ruysam,
neste cídade;
- a sr. Olga Schmill

de Aguior Borges, em

Florianópolis.
Dia 12
- á sra. Madalena, es

posa do sr, Lauro Braga;
- o sr. Arcádio Friede

bild Fischer;
- o sr. Flávio' Rubioi.

induslrial neslo cidade;
,- O' sr. Alberio Bauer,
induslrlal Desll! cidade;
- o sro. Mirim Wachlolz

Kuchenbecher;
- o Ir. Harry Hornburg;
- o Ira. Cesaritia Arol-

di.

o' Professor Edmundo da Luz Pinlo, em Florianópolis, foi pro
curado por um contínuo no Ioqueí Clube:

- É caso multo urgente, Professor!
O' Professor Edmundo da Luz Pinlo, com muita f1eugme rnais

sebedorle ainda, respondeu:
- Meu fliho, neste mundo só há três coisas realmente UrgeRles:

1.0 _ Corpo de Bombe'ros na hora do incêndio; 20 - pedre, ne hora
da extrerneunção e - Õ o

- indulto na hore do fuztlarnento. O' resto,
meu friho não é nada urgente e pode esperar ••.

três "urqêncícs" I

�========================,==============�-=="�=================�

Atenção! Edital n. 7.1193 de 2/1/73
Albino W�h(meister e

Ana RodrigUES
Ele, bra sileiro, solteirO',

comerciario, natural de
Jaraguá do Sul. domici
liado e residente em

Santa Luzia, neste distri
to, filho de Emilio Wphr"
meister e d'il Paula Get·
zingel' Wehrmeister.

_Ela, brasileira, solteira,
professora, natural de
Guaramirim,n8ste Estado,

I
domiciliada e residllnle
em Guaramirim,' n e 8 t e

Eetallo, filha de Isidio
Rodrigue& e de Hilaria
Reinert ·Rodriguel.
Edital n. 7994 de 2/1/73
'Jo\'ino Jo�é Nordes e

Irma Pereira

Ele, bJ;'8sileiro, solteiro,
operáriu, Datnral de Bar·
ra Velha, neste Estado,
domiciliado e rBlidente l
rua Join'ille, nesta cida
de, filho de José S ..hgio
Nardes e ds Ana Coelho
Nordes.

Negócio de O'c.sillo.
Vende·ae um Bar e

QuintaDda c/sólida e nu·
merolla freguesia, em

ponto central de Joinville
e,' ainda uma casa de
alvenaria no Bslneário
de Barra VeIha�
Vende·se por mO'tivos

de doença.
Informa�ões n/reda�lio.

Editoro. 7999 da 3/1/73
Sérgio Kuchenbecker e

Rl'gina Nicoluzzi

Ele, brailileiro, solteiro,
comerciario, naluraI de
Massaranduba, neste Es
tado. domiciliado e resí
dente à rua João Marcat
te, nesta Cidade, filho de
Alcides Kuchent,ecker e

de Irma Kuchenbecker.
Ela. brasileira, solteira,

balconista, Dalural de Ja
raguá do Sul, domicilia·
da e r e s i den t e à rua

João Bertl,li, nesta cida
de, filha de Alfonso Ni
coIuzzi e de Inês Grue
Izmacher NicoIuzú.

Edital ,n 8000 de 3/1/73
Gert Jauseen e

Renate Mueller

Ele, brasileiro, solteiro,
contador, natoral de Ja'

raiuá do Sul, domicilia
do e residente na rua

Le'opoldo Janssen, nesta

cidade, filho de Walter
Janssen e de Htlena
Purnhagen Janssen.
Ela, braaileira, solteira,

Campanha de EducapD
Civlca

O hasteamenlo dd
Bondeira e o eanlo
do Hino Nacional são
obrigatórios, uma vez

por semana, em todos
08 eSlabelecimentos
de qualquer griÍu de
ensino, públiCOS ou
parliculares.

�--------------,----

um Jornal

a Serviço do Povo

Ela, brasileira, solteira,
industriaria, natural de
Presidente Gelulio, do
miciliada e residente na

rua Joen'ille, nesta cida·
de, filha de Sergio Pe
reira a de Am,liia Ceche·

___________________-= Iero.

"Correio do Povo"

Ele, brasileiro, sol iro.
operario, n 8 t u r a I de

Jaraguá do Sul dom i
Ciliado e residente em VI
la Lenzi. neste distrito,
folho rle Harry G"pnke I'

de WandÍl K",keln,ki
Gaertke.
EI" brasileira, Fohpira,

enfelmeira, natural de Ja'
raguá do Sul, domícili"du
e residente em TreB Rios
do Norte, neste distrito,
filha de João Bernardo

A»gusto e de Mdria da
Slha Augusto
Edilal n. 8.002 de 3/1/72
RicardO P"ku�z.w.ki e

Iracema PHeira

Ele, brasileiro, soltpiro,
op-rário, natural de hou
p.va, Des.te· Eslado domi'
cili�do e residenle pm JII
raguá E�querdo, nesle
di�trilo. filho de Tom"z
Paku�z �w8ki e de Fo tu·

náta Pakuszfw.ki.
Ela, brasileira. solteira,

do lar, nßtural de Jara
guá do Sul, domiciliada
e residl'nte em FrAncisco
de Paula. neste distrito,
filha de Bernardo Perei·
ra 6 de Anastacia Petl y
Pereira.
E para que chegue ao co

nhecimento de todos mandel
passar o presente editai que
será publicado pela Imprensa
e em cartório onde será
afixado durante 15 dias. Se
alguém souber de algum Im·
pedlmento acuse·o para os

fins legais.
AUREA MÜLLER GRUBBA

,

Oficial

DUReR ale radikale Ereignisse des letzten Weltkrieges
verursacht, vollzieht sich aul allen Gebieten des Daseins ein
merkbarer geistiger Umbruch, die Anbahnung eines Neuen,
Die Atmosphaere der Welt Ist mit spannungsvollem Unheil
geladen. Laender Ul;ld Voelker sind In polltlchen Wirren lind
Aufruhr verstrickt· Gegensaetze zeichnen sich Immer uner·

traegllcher und schaerfer ab und draengen zur Entladungen,
Misstrauen und Unsicherheit umschleichen die Welt und los
sen keine frledvolle Aufbauentwickelung zu. Das Jahr 11173
hat begonnen.

Die Menschelt Ist aufgespalten In die Verschiedenheit
weltanscbaullcher Ideen und das Streben nach der Vormacht.

stellung der sich kreuzenden Interessen. die Gr08smaechte
ruesten und suchen' nach neuen, vernichtenderen Waffen, um
die Bastionen Ihrer Interessen mit toedllchen Mhteln zu ver·

teldlgen. Drohend siebt der Mensch die gespenstische Olfen

barung neuen Unheils der 2;erstoerung, der er kaum entron·
nen Ist. Das Jahr 1973 hat begonnen. Wir werden ersncht,
zu beten.

.

Wir etleben ein neues Zeitalter. Ein Zeitalter des neuen
Menschentypus. Ein gebildeter Mensch dessen Bildung aber
ueber Belesenheit und gesellschaftlichen Floskeln steht Ein
ne'uer Mensch des %oten. Jabrhundert, der Atomkraft, de!'
Weltraketen, mit Mondbesuch. Das Jahr 1973 hat 'begonnen.
Wir werden ersucht zu beten.

Der Mensch leidet. FamlUen zerbroeckeln. Bildung. als
solche bis jetzt angesehen, entpuppt sich als Flitter, Glanz
und Protzigkelt. Religion wird zeralueckelt, verfaelscht. Mens·
chentum, Humanismus als solcher verschwindet. Kultur Isl

PapierkIoset und bruenstlge KOlpotagelektuere. Der Kolektl·
vlsmuss erstickt gesunden Individualismus. Der Mensch be

gl!lnt mit einer neuen Lebensform: Sozialismus. Spezlallsle·
rung beseitigt allgemeine KulturbIldung. Dali Jahr 1973 hat

begonnen. Wir werden ersucbt, zu beten.
Niemals war die Anfforderunl{ zur chrlstllcben Kultur

persu8slver.àls jetzt, In das neue Zeitalter wo Menschen 2jI1
Tiere nnd Tier" zu Goetter werden: der Mensch wird zum

"Schlecker" und welss nichts von Epikurlsmus; der .Mensoh
Ist Zweifler und welss nlcbts von Zeptlzlsmus; der Mensch
Ist ein Aekonombt und welss nichts von humaner WIrtsch1ft.
Der Mensch Ist zum Gesellschaltsller I!'estempelt, und unter·
scheldel DIcht mehr von menschlichen Beisammensein und
moralischer verbloedung. Das Jahr 1973 hat begonnen. Wir
werden ersucht, zu beten'

VerDachung Ist Tagesordnug: Kunst, Literatur, Musik,
Malerei. Der "demoraktlsche" Poebel feiert Babyionszeiten In

Unterhosen. Die Idealisten wurden verlemmt. Der heutige
Mensch kauft alles, Insbesondere auf Abzahluog Nur eins.
hon dieser Typus nicht mil seinem Geld kaufen: weder

Kultur noch Sitte; weder Freundschaft noch Treue; weder

Anbetung noch wuerde.
Is' aas Wirklich der "Mensch" von Heute? Das Jahr

1973 hat begonnen. Wir werden er.ucht, zu beten. Kann
aber al�8er Menschentyhus beten?

PRODÖfl4

Novo Diretor-Regional do SENAI
o. sr. Célio Goularl, que respondia pela Dlvi�ão

de Produlividade da FIESe e pela DIVisão de Trei
nemenlo do Senai. vem de ser empossado no cargo
de direlor' regional do Senai em subslilU ção ao pro
fessor Alcides Abreu, (O prof. Alcides Abr�u, como

se �ab\!. foi recenlemenle nomeado e empossado no

Tribunal de Contds do ESlado de Sanla Calarinö)
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CORRBIO DO POVO BA8ADO PÁGINA 1106-01-73

E.tado d. Santa Catarina

Pr e f.e i t u r a Municipal de

LEI N.o 398

Arl. 2.°) - Para erender a suplementeção eonarente
ficam reduzidas no mesmo orçamento as seguinles doteções:
311 1-05/01 3.220.00 3111-04/13
3 I 20-06/02 301,29 3 I 2 0-06/14
li I 20-08/03 100,00 li 120-07/15
li 120-0904 100,00 3 I 30,....10/17
li I 30-lIj05 844.110 31 30-11/18

semanário

Jaraguá do
158;00
200.00
200,00

1.000,00
1.200,00
3.910,00
865,00
844,10
500,00
224,70
43.35
82.95
81,92

7.49434
524,96

2759,91
677,74
500.00
500,00

1000,00
7.274,06

35.15
3092/!0
1.71658
46996
300,17

2.756.46
1.00000
600,00
652.00
213,20
35,05
200.00
300,00

1.824.29
82,00

327157
1.227,21
880,00

1.000.00
18387

2832.00
1.36240

2605
500.00

4305,36
77850

1.25202
16000,00
1.77890
468,60
551,112
270.90
130,00

2.931,45
700,00

8.500.00
4769,111
718,52
516,bO
290.07

li I 4 0-13/2.
3215-16/21
3250-'23/22
3260-24/23
4130-28/24
3140-12/76
S 14 0-13177
3215-16/78
4110-25/82
4140-29/83
3120-06186
3140-16/88
4140-30/9Q
3 I 40-12/91
3 2.15-16/92
3111-01/94
31'11-02/96
3111-04/97
3120-06/98
3120-08/99
3120-09/100
3 I 3 0-11/102
3 I 4 0-21/103
3 I 4 0-13/104
3 1 5 0-14/105
41 3 0-28/107
4 I 4 0- 29/108
43 I 2-39/109
3 111-02/Ill
3 I I 1- 03/112
3 111-04/113
3 I 20-06/114
3120-07/115
3 I 2 0-08/116
3120-09/117
3130-10/118 ,

3 I 4 0-12/120
3250-23/122
4 I 3 0-28/124
4 I 4 0-29/i25
3 111-04/129
3 I 2 0-06/131
ii I 2 0-09/132
RI 30:...10/133
3 I 30-11/134
11 140-13/135
3242-22/137
4 I 3 0-20/139
3 I 2 0-09/163
3130-10/164
31 4 o-13/ló7
li 233-20/168
3240-22/169
li 2 5 o - 23/170

.

4 I I 0-25/171
4 I 40-29/173
4210-33/174
41 4 0-29/190
3 120- 09/193
11 120-07/2011
3250--23/210
3 I 3 0-08/215

TOTAL ••••.

'S u I
3811,70

s.ese.se
ó.262,50
1.200,00
fi.ooo,oo
7553,15
600,00

1.400.oa
7194.86
5.000,00
66647

5000,00
7.8660a
1.ß44,13
3600.0ß
428,10

1:0(')0,00
1760,13

32;80
500,00
200,00
"7.5,,90
501ll,01)
'500,'60

� 694045
4750,00

109,28
110.000,00

473,36
1.065�So
.549,So
541,81
4:19,75
159.114
1H8,74
20000
152,29

200o,Qo.
425,00
183,01
250,00
100,55
�oo,oo
200,00
251,96
200,00

9976.40
,

"'"65,00
10.4411,90
t.181,68
400.00
203.40
108.1i4

1000,00
18.881,78
3.000.0.0
5.308,20
1.000,00
1.000,00
3000,00

126.19
200,00

.-c;r 264.496.82
Arl. 3.') - Bsl<l lei enlrará em vigor na data de sua publicação, revo

gadlls 4S disposições em contrário.
Jaraguá do Sul, 29 de dezembro de 1972.

Hans Gerherd Meyer, Prelairo Municipal
A presente lei foi regiStradll e· publicada neste Departamento de Expe

dien te, Educação e Asetstencte Social, aos 29 dias do mes de dezembro de 1912.
João Mllthias Verbínena, Díreror

LEI N.· 397 11 I 40-12/06
Autoriza o Poder Executivo a oontrair empréstlmo e dá outras

3 I 4 0-13/07
prcvldêneíae.

4 I D 0-28/08
. Han's G�rhard Mayer, Prefeito.M�n�cip81 de Jaraguá do Sul, Eltado :: t IO_Õ�9/1�9de Santa Catauna, uo uso de suas atrlbUlçoes •

. .
Faço 8aber a todos os habitante. d�ste Munioípio 'que a Câmara 4411400 - 329//25Mumclpal da Vereadores aprovou e eu sancrono a seguinte lei: 4 - 026

Art. 1.0) _ Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado 3111-02/27
a oontrair no Banco do Estado de Santa Catarina S.A., empréstimo por

3 111-03/28
antecipação da Receita gerada pelo Fundo de Participação dos Municfpios 33111210-04/2/90no Imposto sobre Circulação de Mercadorias, até o limite de Cri 7000000 12 -06/3(Setenta mil Cruzeiros).

' 3 0-09 31

Parágrafo Único - Para os fins constantes neste artigo fica o Chefe 3 I 3 0-10/32
do Poder Executivo Municipal autorizado a oferecer como garantia de paga-

3 I 3 0-11//33 t

mento ao mutuante as quotas do Fundo de Participação dos Municípios no 323'2-19/36Imposto sobre Circulação de Mercadorias, no exercícío de 1973. 3 2 � 0:-23/38Art. 2.0 - Esta lei entrará em vigor 8 partir da data 'de sua publl-
3 2

fi 0-23/390cação, revogadas as disposições em contrário. '
3 ·2 0:-24 4

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 29 de dezembro de 1972 4 I 40-29//41Hans Gerhard Msyer 4250-37, 42
_

Prefeito Municipal 3110-02;43
A presente leí foi publicada neste Departamento de Expdiente, Edu- 3 I 2 0-06//45

I. cação e Assistência Social, aos 29 uías do mês de dezembro de 197i:!. 4 I 2 0-07/46João Msthias Verbinenn Diretor 3120-0847, 3 I 20-0B/48
3130-11/49
325 (l-23/50

Desapropria, amigável ou judicialmente, uma área de terra contendo 4 I 3 0-28/51
802,25 metros quadrados, na E'drada Ilha da Figueira. 4 14 0-29/52

Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Estado 3111-01/1i3
de Santa Catarina, no U80 de suas atribuições. 13 111-03/55Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara 3 II 1-04/56
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 3 II Iv{J5/57

Art. 1.0) - Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a adquí- 3 I 2 0-08/59
rir amigavelmente ou desapropriar por utilidade pública, uma área de ter- 3 I 2 0-09/60
ra contendo 80225 m2, de propriedade do sr. Kali Karsten, situada na loca 3 I 3 0-1O!61
lidade de Ilha da Figueira, que ae destina ao alargamento da estrada e 3 I 30-11/62
construção de uma ponte.

.

3140-12/63
Art. 2.0) - Esta lei entrará em vigor na data de Bua publicação, re- 3 I 4 O -lai64

vogadas as disposições em contrário. 32 5 0-23:65
Prefeitura Municipal de Jareguä do Sul, 29 de dezembro de 1972. 4 I 3 0-28/66

Hans Gerhard Msyer, Prefeito Municipal 3111-03/69
A presente leí foi publicada neste Departamento de Expediente Edu- 3111-04/70

cação e Assistência Social, 80S 29 días do mês de dezembro de 1972.' 312 0-06/71
João Mathias Verbinenn Diretor 3120-08/72,

s I 20-09/73
. L E I N.o 399 31 3 0,-�10/74

3130-11/75
.

. Abre crédito suplementar.
"

li 111-03/141
Hans Gerherd Mayer, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Estedo de 3 I 11-03/14�

SlInla Clllarinll, no uso de suas atribuições. 3 I 11-04/143
Faço saber a Iodos os hebttenres deste Munlclptc que a Câmara Muni 3 I � o-Q,6/144

cipal aprovou II eu senclone a seguinte -lei: 3 I 2 0-�91145
Art. 1.0) - Ficam suplementedea ne ímportancle de Cr$ 254 495,82 3 I 30-10/146

(Duzentos e cinquenta e quatro míl, querrocentos e noventa e cinco cruzetros e 3 I 3 o 11/147
oitenta e dois cenrevos), as segutmee dotações do orçamento via-ente: -3 I 4 o -12/148 .

3111-02/11 24996 3233-20/136 4520 3250-23/160
3120-08/16 2Ú6 3111-01/140. 620'804110-25/151
3140-U/19 431690 3111-01/156

'

2b800 4130-28154

3140-13/34 4ÚO 3111-02/1ó7 43000:004210-.33/155
3 2 3 1-18/36 6.580,00 li I I. 1_ 04/169 900,00 3 I 2 0-06/160
3111-02/54 3000,00 3120-07/161 8691,49
11 120-06/58 ãã9,03 31 2 0-08/16� " 17952,25
3111-01/67 7.000,00 3130-11/165 12697,94
3111-02/68 34600.00 41110-27/17iL 10.050,32
32 5 0-211/81 �.700.00 311 0-02/177 40000.00
4140-30/84 162.00 3120-07/lgl 8.666.88
3111-02/96 1 760,69 3 120-08/182 13939.37
3111-01/110 1.580,110 3120-09/i83 8171.86
3130-11/119 828,12 li 13 0-11/186 21.151,52
3111-01/126 2380.00 3110-01/198 255,20
3111-02/127 643,96

.
3130-11/206 186.77

TOT A L _ • • . Cr$ 254.495,82
----------

iF===================;

do ert, anterior, Leia e assine

este1.000,00
228,51

1.600,00
1.400,00

.

1.600,56

Povo Desenvolvido á Povo limpo

NELCIO BORCK
ELETBECISTA AUTONOMO

Instalações em Geral

AI Gelúlio '8rg8s,' 685 (lunlo I LoJa de A.lomávels CosIa)
Jarllguá do Sul Santa Catarina

Precaução contra a Desidratação
ADVOGADO'nos fOros dt!

SAo Paulo - Guanabara - Estado do Rio d e

Janeiro - Brasília.
Processamentos perante. quaisquer Mi.

nistérios, Autarquias e Repartições públicas
em geral.
Eaciitório CentraI.
Avenida Franklin Roosevelt, 23 - Grupó 303

(Fone: 52-1894) .

Z C -.39
.

Rio de Janeiro
Estado da GUAt'l'ABARA
���.--.(JI

Com referência à deaídratação, não se trata
apenas de in�erir muito Uquido, como preventivo,
pörque o aumento do número de casos ocorre nes

ta época porque há no verão uma série de condi
ções que favorecem a próliferação das bactérias.

Io- -! Assim, recomenda se que se . pode prevenir

r;���
a doença através do saneamento da água, toman- -

do se cuidado com a 'situação adequada dos 6SiO
Bp. Relnoldo Mupapa tos e combater, principalmente as moscas, as quais

J I
aumentam assustadoramente no verão.

II ADVOGADO II
. '. Os alimentos entram em putrefação maís deo.

.
. ..

pressa e a temperatura da água favorece o de
. . senvolvimento acelerado das bactériatl.

I
Escrit6rio ao lado da Prefeitura Isso além de: muita água (Mal), pouca

RAGU! DO SUL � roupa e pou�o �ol_sAo alguns dos conselhos mais
. comuos e prlDClpals que devem ser também ob-

��s servados, e com rigor.

Ajude a limpesa da cidade
utilizando os coletores de líxo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



c o R R E I O 0'0 P O Y DA ���:o��::,����JARAGUA DO SUL (SANTA CATARINA) SABADO, 06 DB JANEIRO DE;1973 N.o 2.717 Bradesco, estão passando por comprometidos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""..",,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�� em, São Chico. Será que o culpado é o guidão.
x-x

tf' TI AI la Menção muito especial essa semana, ao me-

\L.O nlUllID at � � I !{Jl IDl § nino do fuscão azul pavão c'R. S 1397" de Rio
do Sul. Tem gente na tua amizade.

x-x

T ra n S P O n d O O b S t a' c u I os Descobrimos mistério que o Pernanbucano,
. amigo do Jabel, inspirou em certa patota "Ele",'.

CL Paulo Morettl é O retrato do Fábio, de S. Paulo, né Rosana H?
Considerando o sem-número de obstäculus

que a realização de determinadas tar�fas apresen-
ta, devemos implantar no coração dos seus exe em
cutores meios que lhes possibilitem a transpcsí
ção desses obatãoulos, tão naturaía na vida hums-

xouna, mas não tão fáceis de vencê-lo.
Cientes do valer pessoal que deve caracte

rizar todo. membro de Líons, ao Leão não é da
do demoastrar -índltereuça ou pusilanimidade
quando esbarra diante da primeira dificuldade.
'I'al comportamento representaria falta de com

preensão exata de um problema que deve ser
encarado com naturalidade e como decorrência da Para gáudio das meninas, o Nélson H. veio
própria natureza humana. de São Paulo para as festas de fim de ano. JaEmbora o govêrno da Nicarágua saliente' que Oumprír o dever não deve significar para retornou, más espera-se que volte em breve,IIguardará_ as conclusões dos técnicos antes de se nós apenas um .rítual necessário ou algo seme-

f'decidir si deve Ou não transfertr deftnltlvemente a lhante envolto nas injuções da vida. mas uma lu pois parece que seu coração icou por aqui.
cepírel, acha que seria insensatez reconstrui Ia no ta abertamente hostil que devemos aceitar e que ..x-x
mesmo Ioeal, Um General não tdennücado acrescen temos de vencer. E o exato entendimento desse Tais na

, tua, hem E.... ?tau: "Construiremos uma nova Brasília, uma nove problema Dão deve n?s amedront�r, para que não Qual será que vaia' ficar na rêde, Curt,Manágua". !lconte9a que 8 s��plteroa lamúria e os

fr8c�ssosl Bruno Humberto Ou será peixe de outro rio.- x x x íutermítentes debilitem nossa vontade de egtr e' .

nOSS8 obrigação de reagir, quando necessärío. x-xO petroleiro Alagoas, o mels moderno já Ie-
A t te '

ã dbricado n08 estaleiros do País, partiu do porto de
nös, qu���� ���,,����C'::;teO a ��:li��Ç:rdl!:�m: Ouviu.se. p�lai, .que o Irineu R

.. está d�ndo.J�raguá, de _l�1aceló, pare -:,alvador, retor,nando I tarefa, não deve ser motivo de intranqüílídade, uma de E Fittipaldi, (mas dos rums). p.OIS...epos pera uma tVlagem ao eXlerlO�., Ao chegar a rerre
mas um trumfu que devemos ter em mãos para em poucos meses exibiu aqueles festivais deque lhe empre� ou o nome Ioí AabJeto de homenagem, -íemonstrar do quanto somos capazes e do quan trombadas.da qual parrlcipou o gov. AfraniO Legee Entramos
tú pode a .vontade humana orientada para o bemcom .0 nome d? porre pare acontecimento Ião impor e voltada para a exata dimensão do valor de umatante. Jaragua. boa ação. .'x x x

ANO LIV

.míni-notíaiQ5
. Novo tipo de méseara parll solda elétrica, ece

ba de ser lançada pela Real Equipamentos de Se
II'UrllDça Lrda , de· São Paulo. Totalmente de plástico
e praticamente inquebrável, leve e anatômica, é de
IIdllplação regulável.

'

xxx

O eDil'. Gert Ficher comenta as últimas enchen
tes. Entre as razões preponderantes aponta II "não
permitir a construção civil em terrenos sebldoa afil

· godiços·'. Dois é, II verdade sempre vem à tona. Em
Jai'aguá do Sul procurou se disciplinar o loteamento
"pertgoso". Sofreu o então Prefeito' violen Ia campa
nhe pelos picaretas. Com IIS enchentes, GS "pobres"
quest ee afogaram em suas casee. Avisados' foram.
Calrsm porque quízerem. O loreedor com o lucro
fácil no bolso e o pobre enganado com a lerne den
tro do casebre. Cada um com seu quinhão.

x x x

Dia 10 de dezembro foi fundsde a AssociaçãoCatertnense de Avicu)lores e Clube do Gefo Catari
nenee, ne cidade de Chepecö, E seu primeiro pre
eídenre Victor Batista Nunes.·A A5CA vai üller-se
à U3A -- União Brasileira de Avlculture,

E as boas ações nãu devem somente ser
sinônimos de êxitos acumulados, senão uma luta
incessante em demanda do ideal No mesmo sen
tido, na mesma linha de pensamento, o zelo dís
pensado às male comesíuhae Ilções que a vida
humana n08 proporciona, deve nos enstner a trans
por obstáculos tantos qusntos se apresentarem,
tantos quantos se antepuserem às nossas preten
sões de homens voltados para o dever, de L, Õdb
orientados para _o Servir.

Se nem sempre nossos caminhos forem alca
tiradoe de sucessos. resta nos o mérito de termos
lutado para obt'ê los, malgrado toda a sorte de
empecilhos que existem e que noe desafiam para

x x x provlit' do quanto Bomos capazes.
.'

,
._ . CeLL, afeitos a nossos compromissos leonís

_

A FID�SC e8�e�� presente �. �eun�ao d� fixa

I
ticos, saibamos transpor, com galhardia, os obstáç�o dos fndlces deh�lIlvoS de partlclpaçao dos mu- culos semeados ao longo da nOBsa jornada. nan�cfplos da arteC�daçao do ICM. Int�graram a comls, certeza de que do nos,;o esforço individual h"avesao o Preso ,ose Camargo, o 1.0 vice nosso diretor rão de rellultar beneficios à comunidade.e o nosso Secretário Execulivo Prof. Sergio Ale ..

xilndre de Oliveira. Ainda não se encontrou deno --------------------
minador comum de todos.

x x x

Pelo Decr, 71.604; de 221272, o Preso Médici
·

e o Mm, Passarinho, reconheceram a Faculdade de
Administrllção de Empresas do Alto Val� do ilajaí,
com curso de Administração de Empresas, sediadoem Rio do Sul-Se. Está no Diário Oficial de 26
1272. Pols é, gente, quando vai lair uma fa.culdade
por estas bandas?

Seis novos Hoteis Modernos
em Santa Catarina

x-x
É fato ou boato... dizem, que Jaraguá virou
"PARAIsO".
Pois:esses dias o espírito do ADAO bai
no Capile.

x-x
Ao nosso. amigo Arlei Bakun, parabéns pe

lo seu esfôrço na conclusão de mais um ano
em medioina.

x-x

x-x
.

Qual é Nair .•.
É por causa do Marco Antônio, que não

sais mais de casa?
Uma voltinha de vez em quando faz bem.

x-x

Atenção
Hoje, não esqueçam de ir ao Baile do Chopp,
Agro Pecuário.

\

x-x

Para semana que vem. estaremos aí com
mais umas Tchau •..

no

CoordenadDria local de educação
JARAGUÂ DO SUL

Resultado da classifi:ação do concurso de iogresso
Ordem d.
ela•. E.t. Nome do Candidato Méd Prova

6.50
650
6,00
600
650
6,25
6,50
1;,2i)
6.00
5.50
:;.25
625
6,00

x x x
.

Em Jaraguá do Sul, Ilm 1972, nasceram 936
pessoas, das quais 464 do sexo masculino e 472 do
sexo feminino. Realizaram-se 239 casaml'ntos com
4 desquitl's. Registraram se 233 óbitos, sendo 133 do Representando um in
sexo masculino e 100 do sexo femenirIO Por ter sido vestimento de 6 milhões
anô bissex1o, reahzaram se menos casamentos e de cruzeiros, �Oil_ quai.s
menos nascimentos do que no ano anterior, incluin cerc� de õ mllhoes �I.
do m.enor número de óbitos, apesar do ano contar nan,C1ado pelo e.onvênlo
com mais um dia no mês de fevereiro. Em 1972 BEtSC/BNH/EMBRATUR,
crescemos na ordem de 2,15% parir uma população seie

.

novos e �odernos
IIproximada de 33,000 habitantes. Hutéis serão 1D8ugura

dos durante este mes em
Santa Oatarina.
Ao prestar a informa·

ção, o Presidente do BESC
Turismo, sr. Oiro Ge
vaerd, disse ainda que "a
assinatura da ata dos sei8
primeiros contratos apro

004 Maria Nilda Solai Stahelin
OÕO Bertolina F'ranzener
OM Ivete Lombardi Pradi
048 Maria Marlene Souza
072 Maria Júlia Gonçalvesvad08 no Brasil - Oam-)
097 Miriam Mullerboriú Palace Hotel,Oran I z6 Márcia MullerTurismo Hotel, Hotel
145 Anita MarquardtGums e Hotel Pire8, to-
325 Liara Maurissensdos no Balneário de Cam

boriú; Hotel Urupês, de 468 Glauseli lark
SAo Bento do Sul, e Mo- 496 Gisela Steilen

688 RUlh Rosa Gal>rieltel Paraíso dos Pôneis,
696 LeoDilza Enke'em Gaspar (BlumeDau)

- possibilitou o fun Data da Escolha
cionamento puSSibilitou Classificaçãoocorresse eg'lra, no mes

de· jan!'iro, uma vez que
todos estão em Ilisa de
conclusão.

Redução de 70/0 para as. .

. 11 • "ßMI'lftD('�Cooperativas nos juros 8ocle�Bde Desportiva e IIBcreallua
d B· d B -I C. G. C. n.· 84435775/001
o anco· o rasl Assembléia Geral Ordinária

S e II' und o informaçõ2s A redução dos juros é de Edital de Convocaçãoextra oficiais, as Cooperil 17 para 10%
livas Agropecuárias de Essas cooperativlls ca- Pelo presente ficam convidados os Srs SÓCiOS
SlInlél Catarina serão be tarioenses mantêm finan desta sociedade para se reunirem em Assembléta gê
neficiadas com uma redu ciamento comoBllnco do ral OrdInária, a realizár se 00 dia 28 de janeiro II!..
ção de 7 por cento nos BraSIl para diversos fins,: 1913. às 1500 horas na sede social à Estrada hapo
juros pagos ao Banco do construção, c o m p r ii de. cú· Hansa, pllra Iralar da seguinte ordem do dia.
Brdsil p.or ocasião dos equipamentos, 'ampliação 1.0 Prulação de conlas.
E é C t d 2 o E!eição da Nova Diretoria.' •

E�:: r:���doas va����e�!c�:;
.

de armazém e cereais, i�- 3.· Assuntos diversos de interesse da saciedade.
57 cooperativas de Iodo o I dústrills

de lalicinios, �rl- Fritz H. Weller Presidente
Estlldo de Santa Catarina. gorfficos e frulos. '�. Jdraguá do Sul, 05 de Janeiro de 1973.

In�ústria da Ma�8iras. Rudolf S. A.
CGCMF 84430644/001

Assembléia Geral Ordinária
CONVOCAÇAO

Pelo presente ficam convocados os senhores
acionistlls delta sociedade para II IIssembléla geralordinária à realizélr-se no dia õO de janeiro de 1973;

· iis ·15 horas, no escritório da. firma, à rua Venâncio
da Silva Pôrto, 73, nesta Cidade de laraguá do Sul,
afim de deliberarem sobre a seguinte, Ordem do Dia:

1.) - Julgamento dos documenlos e conlas, do
exercfcio encerrado em 31 d� outubro de 1972.

2) - Elei�ão da Diretoria _ dos membros do
Conselho Fiscal.

3.) Assuntos de interesse social.
A V I S O

Acham·al à disposiçiio dos senhores acionistas,
na sede social, 08 documentofl a que se refere o

artigo 99 do decreto lei n.· 2.627 de 26 de setembro
de t940.

Jaraguá do Sul, 04 de janeiro de 1973
João Germano Rudolf, Diretor Gerenie

1.0 a 250
250 a DOO
501 a 750
751 a 896
Total de aprovados no

Dia

9/01/73
10/Ot /73.

11/01/1,3
12/01/73
896Estado
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