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Jaraguá quer o asfalto que o ,Estado tirou
A correspondêncla que e sua história. É o que

ACIl, em dias dá seme- le do ltapocú. 60.000 h�bitanteB e. os I col!bora n� execução da cruza os céus entre Nife esta tentando fazer Frei
na reuniu as forças vivas Talvez não seja do co- empresärtos que aqui de- Açao Oatartnense de De- rói e leregué do Sul dá Aurélio, cujo, amor por
da cidade, para debater nhecimento do Governador senvolvem as suas ativí- seuvoleunento. nos noticias da aflição de Jaraguá do Sul é maior
o assunto ligado ao esfal- Colombo Machado Salles, dades querem apenas uma O Dep. Octaeílio Pedro que está tomado o nosso do que o seu próprio co

rememo do trecho da SC·32 que sempre se mostra 50- sstrada por onde posaam Ramos em contacto com querido sacerdote. Frei reção.' História autentica,
- leragué do Sul - Gua- licito para com Jaraguá se movimentar e fazer o Governador Oatariuense Aurélio Stulzer. Um dta, baseada, em documentos
ramirim, estalramenro que do Sul, mas a verdade é circular 38 ríquesas que tem tratado dos problemas Quando terminara a mtsse _ pesquisa científica, ll
não saiu e que, 'em fins que certos serores da ad produzem. ,adminislrativos. En t r e em Rio Cerro que ele re vro que deveria estar ern

de dezembro, a verba cor- mtnísrreçêo parecem não É realmente pouco, si eles fig.ura a não implaa- zera, uni antro sacerdote todas as, estantes de livros
respondente foi cancelada, adotar a oríenteçêo do pensarmos que a rtquesa tação de eslradas novas, sugeriu que Frei Aurélio dos muitos jaraguaenses.
ou melhor, foi rensferlde, primeiro mendatérto. O transpor taua trar

ä

maio- mas do asfaltamento das se encarregasse de escre- Como não se trate de um

para dar reforço. verbas Dep. Octacílio Pedro Ra res rendas para o srãrío já implantadas. A, serem ver ,a história de laregué romance, a edição não te

que beneficiaram a pavl- mos que é o permanente público estadual.
,
,ardadeir8s as palavras do Sul. lereguaense de rá ínreresse livreiro e é

menreçäo de outras esrra defensor do Governador Jaraguã do Sul, Senhor do governanle catarinen- nescimenro, não poude

re.,
por isso que Iodos es

des, Caterínense lern encontra Governador quer em 1973 se, esperanças n o v a s cuser o convite" e se poz bons ja1'aguaenses deve.
Os representantes das do dificuldades em explí- o asfalto que o Estado crescem nos corações dos a pesquízer os primórdios riam comprar<> tão ne

c I e s s e s conservadoras cer aos empresários a ra· tirou em 1,972, E olhe, jaraguaenses de que; desta de nossa terra. Tudo gra cessário livro, com cujos
mostreramse 'desoladas zêo do descaso e da mo Senhol Governador, é vez, o asfalto sái, devol ruuo e muitas vezes com recursos Iínencetros seria
com semelhante aconteci- rosidade coI" que' 'a:!! 0- muito pouco pelo muito vendo o Estado o asfalto sacrificio de deu mingua, posslvel a sua impressão.
menro, deixando a reunião bras acontecem em nos que centribuímos para a que nos tirou em Ht72, do orçamento de Irencis A editora já está em con

Iransparecer de que o Es- so meio, tudo querendo der sobreví sênoia da finança POl' via das dúvidas seria cano. Asstrn mesmo não díções de imprimir. Por
lado não esré dando ao a mostrer que elgo se es- estadual. Povo e smpre- bom" começar com a COIl esmoreceu e em fins de lese devemos ajudar Frei
D.o arrecededor de tCM o lá tramando centra o rnu sâr ios confiam no espirito corrênoia pública e esco- 1972. aqui esteve pere Aurélio na consecução
devido retorno, protelando nicípio que mais cresce de j ustiça do administra- lher entre os concorrentes exibir essa preciosidade 'desse trabalho de gri:JOde
a conclusão de uma

eSlra-1
em SaDIa Ceterme.

I
dor catarinense. As de- aquelas empresas que de- htstórtce. A munlcípellda- Iolego. Cada um de nós

da que já esré eendo re . O' povo dos cinco mu- cepções que ora experi tenham capacidade finan- de e os clubes de serviço deveria dis P o r de Cr$
clamada ha muitos anos- nrcípios que formam o memamos não são boa ceira para suportar os foram visitados, pare em- 2500 que é o preço do
por toda a região do Va V .. le do IlapOCú, com seilS conselheira para quem trab-Ihos. sem ficarem na parar a emprei'ladll. 'Mi· livro, parêl" dar a Jaraguá

dependência dos adianla- ses se passaram e eis Que do Sul a honra de ,pos'
mentos que o Estado nem II impressora se lIpresta suir a sua hislória impres
sempre pode palrocinar, nll impressão do "1.0 Li, Sll em fórma de livro. Não

vro d,e Jaraguá". Começa, vamos fracilssar na pri
então, o drama de Frei meira lentalivil de ,dar 111- ..._�,
AuréliO, pois, só com' in· guma coisa de relll e Ulil
dispensáve,1 _ numerário é' 'para o n9s8o cenJené'Írio.
que será pos s i v e I dllr Vamos ajudllr Frei Auréliol
alendimento' a um dos Ele merece o nosso es

ponles altos no nos s o forço, pelo muito que já
próximo centenário. Toda fez em prol ela comunidll
cidilde que se preza deve, de. Mãos à óbral
pelo menos, ler publicada

Sábàdo, 3 de Fevereiro de 1973 -

Vamos

emprêsa
Prorural.

"leasing'�

Leie e assine

este

semanário ('

L E In
Jaraguã do Sill, através dê seu�

órgãos mais representati'os, vem

de deflagar, e com moita razão,
uma campanha de âmbilo nacional
junto ao Go,êrno Colombo Salles,
para reconsiderar recente medida
que tirou de Jaraguã do Sul uma

,erb. de iOD milhões destinada à
pavimentaQâo' da rodovia ·Jaraguã
dO Sul BR lOt. Essa verba, o

Govêroo do Estado achou melhor
transferir para a estrada da Ilha
de' Santa Catarina: Florianópolis
Ingleses. Um prolesto justo!

x x x
,

O Ministro Higino Corselli, dRs
Comunioações, esteve quinta-feira
última em Blumenau, oude perma
neceu alé ontem, para conhecer
diversas indústrias bltlmenaue(JseB.

X x x

O primeiro ourso de pediatria
oncol6gioa, ,ilando alertar QS mé
dicos pediatras e detectar o mais
cedo possível O câncer na infância,
serã realizado na ,FaCilIdade de Me'
dicina da Universidade de São Pau
lo, de 5 a 9 de 'fevereiro próximos.

x x x

A dirl'toria da Siemenp, da Ale
manha, que se vai instalar am Blu·
menau. requereu i Prefeitura blu
menauense maior rirea de terras

para a indústria que coineçarã a

construir no segllndo semelltre de
1973, na Estrada da Cachaça, bair'
ro do Salto do Norte.

x x x

O Hospital Sanlo Anlônio, de
Blumenau, apresenta um déficit de
um milhão dI! dÍ\'idas. Informa se,
não oficialmente, 'que a situação
hospitalar, em Jaragnà do Sul, no

que concerne as s,uas finanças, não
é das melhores,

xxx

JaraguA 'do Sol, comq nos de
mais municípios oatarinense8, em

'polIlau quintl-feira última asu· no·

vo Poder Leglslati,o e Executivo.
PormenoreB em outro local desta
ediçâo

xxx

A fim de dobrar, em dois anos
a produção e a produti,idade do
Estado, o Go'ernador de Goiâ(Jia
anunciou a constiluição de uma

denominada
Câmara
elege
nova

mesa
Consoanle amplamente Bodas de Diamante

divulgado, realizou se no 60 anos de feliz con xando o ambiente numa
dia 31 de janeiro de 1973, sórcio foram coroados tranquilidade poucas ve
a posse dos vereadores

com a f.!lsta realizada no zes encontrado, pois, esta,eleilos em 15 de novem dia 30 de janeiro de 1973, vam reunidos com toda
bro úllimo. Reunidos lIob

na residencis do vt'ne- a paz e tranquilidade
a presidêncill do vereador rando ca�al Alwin e Bise membros de ambos os
mais idoso, sr. A f on s o Weber Pfützenreuter. Já pl1rtidos e daqueles, que
Frél,nzner! proLedeu-se a

as 5 horas, da madtuga- só querendo ser simples
v�rrflcaçao da documenta- da' uma banda compós: mente brasileiros, deram
çao de cada um dos ve, ta de vizinhos e paren- o bom exemplo como ,o
readores, sendo emposs� tes acordou os anciões I clima politico podia ser

dO.1I nos seus cargos, apo:!!, com música alegre. Maia considerado. ÁS meSl8
o luramel!_to" tarde foram agraciados estavam sempre ee ar-
A elelçao da.mesa deu-

com belas cancões exe, cando de tantas delicia!!
se por escrUlímo

secr�to'l cutadas por Um coro e à disposição dos inúme
.

concorrend,o cada �ar�ldo assim o dia cootinuon, ros visitantes,' que IÓ
com candida lOS proprlo�, trazendo visitantes de Ion deixaram a C8S8 altaa
O resuhad? das suceslll� ge e de perto, que vi· horas da noite. O casal
vas

; votaçoes conferIU a nham apresentar seUB va, ficou satisfeiUssimo com
ARENA Iodos os cargos t08 de felicidade.' A ca- est8' d'emonstração de afe·
da Mesa, coon 6 volOS

sa ficou transformada em to, amor Ei carinho, de
contra 5 do MD3. luxuo!lojardim.pelaquan que estão gozando do po
,.�. p r e s I den I e pllra o tidade e sobretudo pela va de nosso lugar. Quei
blenlo 1973/74 o ,:er�ador qualidade de belfssimas ra Deus que continu'lm
José Carlos !Il�ves, Vice, o flores que e8palhavam o com a sua força física e
vereador,

. FI�e)ls Ca!l�s eeu generolo perfuo;te, espiritual, para que alcan.Hruschka, 1.
.

secretariO, A noite a banda reuDlu- cem. também, as bodas
o .verelldo,r, HeiZ Barlei e

se o'oyamente, alegran. de ferro, daqui a cinco
2, SeCri!lar:o, o vereador do os então numerosos an08.

'

Waldemar �ocha. parentes com exibição As, HEROn
-

Os 5andldalos .do MOB, de seu repertório, dei
que nao conseguiram ele·
ger·se foram, na ordem,

S 1
-

"t 't"
"

os vereadorell Odalr Vlli- u,ndo acel a crI lca a carne
lalli, Mário, Planinschec�,
HrJário Scheuer e Veda
Maria de SOUZil,
Na próxima reunião está

prevista II eleição das co

mições permanentes.
'

xxx

Dinheiro da Alemanha Ociden
tal, pelo emp"éstimo chamado "Pro
jeto Alemão", no' valor de 53 mi
lhões, perQliti ã a realização de

importantes ObrliS etp Santa' Oata·
rina no setor de S2úde. Beneficia
dos: Hospital InfsDlil em Florianó
polis, H6spital,Maternid�de Konder
Bornhausen, em:.:::t"jai, Hospital de

'Psiquiatria de Oeste, HospitAl Ne
,reu Ramos e da Colônia Santa Te
re�a, Laboralóri'o Central de Saú
de eai' Florian6polio, Unidades Sa
nitárias, também em ,.Ararangu6, e

ainda recllrso� humanos, não', só
para os hospitais a serem construi·
dos e ampliHdos em Sanla Catari
na, como também para os demais.

x x x

O Governador Colombo Salles,
'ai conversar com o comando da
ARENA nos próximos dias: polí
tica partidãria. Após uma anãlise,
em profunidade da situBção parti·
diria arenista, o partido de'erA
começar 8 S8 preparar para ss elei
çõea parlamentares de 1974

x x x

Da palestra proferida, a convite,
na ACIJ, do 'Professor e Jornalisla
Augusto _Sylvio, ProdÖhl, destaca'

S9, entre oulras, esta frsse: ..... en
sine'se, enfim, à comunidade a aju·
dar-se 8 si mesma. A união faz a

fôiça, e sem a união seremos sem

pre petertidos."
x x x

Vai depender dá opinião deci
lória do no,o ,Prefeito, Prof. Eu·
genio Strebe, a implantação: de
uma formidaVel campanha de de
senvolvimento de Jaraguã do Sill,
em todos Oll seus problemas, à �di
namização integral do Municfpio.

xxx

É considerada pro'idencial a

implant8Qão, em Blumenau, d ... mais
um organismo, cobrindo velha la
cuna: o Instituto de Pelquis88 Teo
nológioa.. Em JaraguÁ do Sul,
projeto do Professor A. Sylvio Pro'
döhl, estuda'se a implant8Qão do
Instituto de Pesquisas eEsludos.

o presidente da Fede, frigorificos e cooperati
ração das Cooperativas vas uruguaias possam el·
de Carne do Rio Gran tooar seus produtos".
de do Sul, engenheiro
Tertuliano BoHll, consi A Carne brasileira esto
dera "simple8mente ri- cada no Uruguai - 330
dioula" a reclamação da tonelbdas, que embarcam
Camara da Industria Fri- p a r a a E u r o p a -

gorifica do Uruguai, que repre8enta apenas um

denunciou pelos jornais por cento da capacida
o "abuso dos comércian

I
de de armazenamento das

tes brat!i1eiros que estão cam.aras daq.uele porto,
oC'upando a8' camaras Begundo BOUII, que é de
frias e impedindo que os 30 a 40 mil tonelada8.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Frutrler., e Or".,.,e,,"/,
IN die Huegeln von Oahu (Hawai) erzaehlen sie

folgende Geschichte:
==========="

Eines Abends ass ein Hawaianer bei einem Fest

De . corno valorizar o leonl·smo in seinem Dorf zuviel Schweinebraten und Ananas,
starb und kam in den Himmel. Dort htese ihn ein

.
CL Paulo Morettl Waechter willkommen und fuehrte ihn auf einen

Nós, que temos livre acesso às coisas do Leo- Spaziergang durch die himmlischen Gefilde. Auf den
nísmo, será que já nos demos conta do privilégio Hewelener machte das gar kenen Eindruck. "Macht

PEÇA'" O Á
de nossa condição de Leões e da responsebllldede nichts". sagte der Waechte., "wir werden Mahlzeit

Ja AT LOGO de nossa filiação a Líons Internacional? Persua halten." Sie setzten dem Hawaianer die auserlesensten
ILUSTRADO didos do valor que tal condição e responsabllida-' Speisen des Himmels vor. Der Hewetener hob das

de representam, deveríamos consagrar maior es-
Glas mit Nektar an seine Lippen, nippte langsam und

ENDERtÇO: Leopoldo Seidel forço ao cumprimento de nossos .deveres leonis- srelle es wieder hin. Er sagte nichts. "Macht nichts,"
Caixa Postal, 19 tícos.

. sagte der Waechter, "wir werden uns unter die Enzel
Rua !, n.· 130 - Fone: 2023 - OORUPÁ .-

.

h "O 05 h
e

Jaraguá do Sul. S. Catariaa Sem valorizar o que pregamos, sem cumprir
rrnsc en. le c oensren der Himmels erschienen

_______. --= c::::::::.<::>c:::=o.-c::::oo::::>c:::> o que alardeamos, nada podemos a não ser falhar
mil pearellíerbenen Schwingen vor dem Hewatener.

F================================== quando nos competiria triunfar. E se Ialhamos à� Sie epíelten auf silbernen Harfen und sangen mil

S O C I A I S vezes, é porque, infelizmente, Dem todos pr�cu· goldenen Stimmen. Der Hewelaner gaehnte.- Zeitlich
ram servir desinteressadamente ao lema leonístíco,

am naechsten Morgen, als der Himmel noch schlief,
========= ===============!' E tanto quanto maís a humanidade se debate com

eilte. der Heweíaner der Leiter zu, die auf die Erde

A. , .

R bl hínunrerfuehrre. Als er seinen Fuss auf die erste
ßlVerSarlOs eglstre Civil pro emas de toda ordem, deveres ds gravidade. Sprosse setzte, wachte der Waechrer auf und rief ihmcompromissos de amplítude sem paralelo nos são

Aurea MülleD Grubba, Oficial cometidos pela comunidade em que atuamos. E
nach: "Toerichter Sterblicher, du fliehst IIUS dem

do Registro cr-u do I. Dls- em termos de comunidade não podemos perder a
Paradies!', - -"Das", sprach der Hawaianer, "ist An

��tos�. (IE�!��a d:/aSa��: sensibilidade dos problemas que lhes são' afetos e ���:�ache". Und er kletterte die Leiter hinab, nach

Catarina, Brastl, para cuja solução nOS8a presença e nossa ação H
F8z Saber que comparece- podem e devem ser de grande valia.

. ". errlích», sagt mann, «aber theoretisch unrnoe-

ram no cartório exibindo os glich»
documentos exigidos pela lei Ê verdade sabida, mas não raro esquecida Viele Menschen sehen als das Kernetneck der
afim de se habilitarem para de que a sociedade moderna, transformade fre' Zivilisation Technik, Wirtschllftsl2ben und eehnliche

easar-ae qüentemente em sociedade de consumo, Dão pode Erscheinungen an. Das ist ein Mtssverstaendnts.
.

1
prescindir dos valores atuantes que nela exerçam Mllssgeb.nd fuer Stand u. Charakter der ZivilisationEdItal n. 8.023 de 291-1/73 papal preponderantemente desinteressado vísan- ist das Verhallen der Menschen zu einander, ihr Ver

Erolf Ru�ens Henschel e du a m�nter as antenas da progresso constante-. hstren in allen moeglíchen Lebenslagen, im privaten
G. Stin- Marlen Mahnke mente hgadas para captar o essencial à socieda und tmoefferuhchen Leben, im Aillag und bei Festen.

Eie, brasileiro, solteiro, de, desligando-se da fútil, da passageiro, do fllê Das ist der Pruefstein fuer die Stufe, die ein Volk,
estudante, nascido em ßlu- mero. eine Gemeinde auf dem langen Wege der Zivilisation
meneu, neste Estado, do- E é para esse' mister que os Leões são con- erreicht hat. Die Verhaltensformen und die Gefuehls
miciliado e residente à rua vooados; é através dele que se valorizam, valori- lage von Mensch. die sie zum Ausdruck bringen, sind
Gumercindo da Silva, nes- zando o Leonismo, valorizando a vida eotídiana níchr nur verschieden bei verschiedenen Voelkern; sie
re cidade, filho de Gusra- que, posta ao. lado da vida leoníatica, apresenta wendein sich auch innerhalb des gleichen Volkes im

vo Henschel e Irma Hens- .analogias que saltam aos olhos de quem vê, numa Laufe seiner Geschichte. Aber dieser Wandel des
chel. e noutra, o desenvolvímento natural das ativida menschlichen Verhelrens. der Prozess der Zivilisation

Ela, brasileira. soltetre, des humanas voltadas para o interesse da comu ist .mcht immer ein gradliniger Prozess: er steht nicht:
estudante, nascida em Ja. nidade que requer dos seus : membros participa- wie man frueher manchmal glaubte, notwendtge-wetse
ragué do Sul, domiciliada ção, vontade, ação. im Zeichen eines sreendígen Fortschritts. Wir haben

e residente à Avenida Ma Valorizemos o Leonismo e a comunidade em in unsern eigenen Tagen einen Verfall der Verhaltens'
_ A sra. Gertrud Bruch rechel Deodoro, nesta ci- que ele atua. desenvolvendo sua mensagem, a tá formen, eine Verrohung des Gefuehls im Verkehr von

Trapp, nesta cidade; dede, filha de Willy Mahn cita e a formal, através das ativitiades que exe Mensch zu Mensch erlebt, erl�ben die Ablehnung der
_ o sr. Edgar Gran- ke e de Frida Buesemeiler cutamos em prol do serviço desinteressado e atra Moral und der Eth k. des schlichten Sillengefuehls,

kow (ET!), nesta cidade; _Mahn(j:e. vés da roupagem de que se reveste o ideal de die nachhõlliger in Ihrer Wirkungen sein· moegen als
_ o sr. ArceliDo Pic- Melvin Jones alinhado aos no�sos próprios ideais der zeilwell'ge Vel filii des Wirtschaftslebens oder die

coU; .

E para que chegU:e ao 00- CeLL, assumamos o compromisso público de Zerstoerung von HlleuseriJ und Maschienen, Erdbeben
_ o sr. Celso Wasch. nheclmento de todos maqdel valorizar o Leooismo que praticamos, o Leonismo und Bomben.

D•.a '07
passar o presente edital que a- Que pertencem!Js, subol'dinando a exigência do Wie sagen Sie: «Herrlich», aber theoretisch

•
Berá publicado pela imprensa I h
e em cartório ollde Beri e�forço a lei do dever, colocando ambos sob a unmoeg ic s."
afixado durante 15 dias. Se !Ia,lva guarda dos ,jnteresses comunitári{Js que fa- Ach ia: Schweinebraten und Ananas.
alguém souber de algum Im- zem de oada clube de Lions uma escola de e8pe- PRODÖHL
pedlmento 8CUS6'0 para os rança qUA deve conferir a cada um .dos seus memfins legaiS.
AUREA MüLLER GRUBBA

bros o diploma do serviço desint6ressado.
OUclal

Dr. Francisco Antonio Piccione fi>

M:�.DTCO - C_R_�. 1.'7:
(C.P.F.) N.o 00436(379

Oirurgia e OlhJlca de Aduhos e OrianQa8
Partos - DoenQ8s de Senhoras.

HOSPITAL JESÚS DE NÀZARÉ . OORUPÁ

1
__

Reeidência: Dr. Nereu Ramos, 419
- A sra. OtUia MosAr, COMUPA - SA:NXA CA:tIl'ARIfNA

em União da Vitória (PR); . -=
- a sra. NoeDiia Fun-

_'_ ·11ke Natalino, em São Pau- :=

lo.

TI IDl § � r 1illm e ll1l [ � § � e lW ll1í § n c at

Diretor .

Eal[ênio Vitor Scbmöckel

Emprêsa Joroalistica
"Gorreio do Povo" Uda.

-1972.

ASSINATURA:
Anual .... Cr$ 20,00
Semestre .. CrI 11,00
Avulso , . , . Cr$ 040
Número atra9ado CrI 0:50

Fazem anos hoje
- O sr. Benno Leopol

da Fiedler;
- 8 m e n i n a Elaine

Schmöckel, em Curitiba.

Fazem anos amanhã
- A sra, Lídia, espo

sa do sr, Jorge Erschíng:
- a sra. Ortrud Wai·

dner;
- o sr. Luiz

ghen.
Dia OS

- O sr. Eugenio Stre
bs, Prefeito Municipal de
Jaraguá do Sul;

- o er. Edelmar Doe
ring, nesta cidade;
- o jovem Milton Rei

mer, nesta cidade.

Dia 06.

- A sra. C 1 a u d e t e
S tu 1 zer.

Dia 08
- O sr. O�car Gui-

lherme Gneipel, em

Schroeder;
- a srt.. Lori Lawin,

em Nereu Ramos;
- a sra. Renata Wun

derch Fischer;
- a sra. Ines Eulália

Wunderlich.

Dia 09

A te nçã.o!
Negócio de Ocasião.
Vende·se um Bar e

Quintailda C/SÓlida e DU

merolla freguesia, em

ponto central de Joinville
e, ainda uma casa ·dil
alvenaria na Balneário
de Barra Velha.
Vende se por motivos

de doença.
.

Informações n/redação.

Campanha de EdUC8Gão 1Clvlca
.

O hasteamento dd
Bandeira e o caDlO
do Hino Nacional são
obrigalõrios, umll vez
por semana, 11m todos'
os establ'lecimentos
de qUillquer gréÍu de

.

ensino, públicos ou

particulares.

Laranjeiras, Pecegueiros,
Kakiseiros, Macieiras, Ja
botícabeíraa, etc. Roseiras
Dahlias, Oamélias, .Ooni
feras, Palmeiras, ate., elo.

"Correio do Povo"

um Jornal

a Serviço do Povo

em geral, especialmente
Gaitas e Acordeões

Completo sortimento com 8 a 120 baixos
Bandoneo'ns

Pianos: «Fritz Dobbert"
Grande variedade de modelos

Harmônios ..Sohn"
.

ÓRGÃOS TUBULARES E ELETRONICOS
Guitaras e Amplificadores

,Instrumentus para Orquestras, Bandas e

Conjuntos Moderaos:
Violinos - Violões - Bandolins e Banjos
Flautas - Olarinetas - Pistons - Saxofones
Trombones -' Baixos e Baterias completas
Pandeiros - Chocalhos - Maracas e AfUchês

Métodos - Cordas e Palhetas

Para Músicos Profissionais forneço também Instrumentos Estran·
geiros: Violinos, Flliutas e Clarinetas. tipo cBoehm», Pistons; TrCltu
bODes e Saxofones.

Para maiores informações, consultem a

EXPEDiÇÃO "LYRA" MUSICAL, DE' PAULO KOBS
Rua Jorge Lacerda, 242 - Caixa Postal, 39

São Bento do Sul Santa Catarina

Sc�weinebratan un� Ananas

DR. fRIEOEL SCHACHT
ADVOGADO e AUDITOR

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

ção em CURLTIBA e fala o ALEMÃO.
Atende cobranças para Blumenau, e

cidades circunvizinhas
Escritório, Aveniaa Mal: Deodoro,406

(110 lado .da Farmácia Avenida)
Re�idêncja: Avenida Mal. Déodoro, 903

- 1.0 andar - apto 203
. JARÀGUA DO SUL - Santa Catarina

Sociedade Esp. João Pessoa
Itapocuzinho - Jars'guá do Sul - .Santl!> Catarina

I.C.G.C.M.F. 84.435.494/001
Edital de Convocação

Pelo presente ficam convidados todos os só
cios acionistas da Sociedade Esportiva João Pes
soa, para a assembléia geral or1inária à ser rea·
lizada no próximo dia tide fevereiro p.V às 08.00
horas no sldão João Pessoa para tratarem da se

guinte ordem do dia:
.

a) PrestR.ção de contas e relatório da direto
ria refte o exerclcio pl..

b) Assuntos diversos de interesse da socie·
dade.

.

c) Tratar da eliminação dos acionistas cujo<!
débitos são superiore:!! .

ao. valor da ação.
d) Eleição da nova diretoria e respectivo

oonselho fiscal.
.obs. Ai! chapae para concorrerem a formação

da nova diretoria. dev<lrão ser apresentadas a atu.al
direto.ria no prazo prescrito no art. LVII do capi
tulo XV dos estatutos ou seja até dez dias antes
da assembléia.

Nota Só terão direitó 80 voto os acionistas
quites com a sociedade.

.

Pelo comparecimento agradece a DIRETORIA
Jaraguá do Sul, Jtlneir'o de 1973

João LÚCIO da Costa, PresideDte

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Eletromo!,!:e�"�6���guá S.A� AjUll��-te a ta illIllCSillIllll
Sociedade anônima de capital aberto -- GEMEC/RCA- Augusto Sylvio Prodöhl
72/358 - Rua Venâncio da Silva Porto nO 399 - É de salutar politica nacional o enstnamen-
leregué do Sul [S'C]. '.

.

to de Kennedy: "Não pense em que a Nação po
Assembléia' Geral Extraordinária de fazer por vuce; pense no que voee pode fazer

pela Nação"
O pensamento é välído também para o Esta

do o Munícípio, a Comunidade humana em qual
qu�r lugar, em qualquer tsmpo: ajuda te. a ti.mes
mo. Em palestra recente, 1:1 convue, falei maia ou
menos asalm:

- Não há necessidade de acentuar a impor
tãncía da instrução, da educação, da cultura, para
o homem moderno Fazemos estas observação só
mente em observância à falta que está Iazendo,
em todas as pequenas cidades, de um pensamen
to educacíónal adequado, de legitima educação cí
viela, que, incorporado à vida pública, se achasse
em coudições de dirigir o desenvolvimento do po·
vo, em geral, através de uma in'stituição especifi
ca, à altura de comportar e 'resolver os prüble·.
mas de n06sa preparação também técnica. cienti
fica e intelectual. ESbe pensamento teria de for
mular-se à base de trabalhos, inquéritos, pesqui
sas estudos e discussões 'por part\! dos homens
intelectual e técnicamente habilitados para equa
cioná los. Teria esse pensamento, por sua vez, de
incorporar-se ao plano politico diretor da vida
municipal. estadual; nacional. por intermédio da
ação dos homens mais responsáveis, intelectual,
social. pol1tica, educacional e econômicamente, pa
ra conduzir e liderar a organização comunitária.

Desenvolvimento é a palavra do dia. Todos
li empregam, politicos, economistas, sociólogos,
jt>rnalistati, radialistas. Empregam-na 'em sentido
diversos, mas todos, em geral, desejam exprimir
() desejo de p'rogresso e de elevação geral do ni·
vel de vida para. todos No entanto, para que te
oha um sentido autêntico, de8envolvimento deve
visar a: promoção de uma fórmulll de vida nieno8.
humana para outra mais hUQlaDa, mais 80cial, mai.
intelt'ctual. mais recreativa.. Implica, poi!!, sobre
tudo, no dt's!'lnv .. lviment"l1 dos valores humauos,
todos eles. O crascimento deve 8e realizar não tan
to em vtsta do aunento do HAVER, mas do desen·
'volvimento do SER, o ser humano, !lo pes80a humli
na. Condição para que do desenvolvimento re8ul
te bem estar duradouro para os [108808 filhos, .con
dicionados ao ritmo do tempo que os ameaçará
tragar. O desenvolvimento econômico e o progres
so material deve�. pois, ser "meios" para o cres
cimento dos valores humanos. E necessário, por
tanto, qu" o prOCtl880 de desenvolvimento se rea

liza de dentro para fora, isto é: com a partIcipa
ção consiente, com o consans!) comum e ativa do
povo que é meta revolucionária nacional.

E o desenvolvimento local se ,faz, desde lo
go, num sentido do homem para o homem, porque
todo o desevolvimento tem uma só meta: o homem.

Hehlbuch 5.A.
Indústria de Máquinas Elétricas

. Estado de Sinta Catarina

Prefeitura Municipal de
Jar8Dud do Sul

C. G. C. M. F. 84.435.007/001 D E C R E T o N,o 259
Relatório da Diretoria Abre Crédito Suplementar.

Senhores Acionistas O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Es-
tado de Santa Catarina, no uso de suas atribuiçõesCumprindo det�rm!nações legais e esterutértes, e na conformidade da autorização constante dosubmetemos a eprecreçao de V. ôes., o Balanço Ge- art. 6°, item I, da Lei n.O :370, de 13 de outubro,ral, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas, de 1972 D E C R E T A:

.

Parecer do Conselho Fiscal e demais documentos- Art. 1.0) _ Fica suplementada no valor dereferenres ao exercício de 197�. Cr$ 180000,00 [Oento e Oitenta mil oruzeírosj, a
V END A S dotação 3.2.5.0-23/49, do orçamento vigente,

Unindo esforço e qualidade, nos deram um eu Art. 2.0) Para atender a suplementação cons
mente no faturamento de 45,82%. tante do artigo anterior, ficam reduzidas no mes

Teve boa aceitação junto aos clientes o lança- mo orçamento as seguintes dotações:
.

mente no exercício findo, do moror trifásico blinda- 32.50-23/206 Cr$ 10.000,00
do de 7,5 CV e a morobombe modêlo K-6. 3250-23/228 Cr$ 80000,00

A e ION IST A. ' S 325.0-23/250 Cr$ 90000.00
.

.

TOT A L Cr$ 180000,00Em 31/12/1971, o capital era de Cr$ 2300.000,00,
. o

.

.

.

conforme deliberação da AGE de 26/04/72, o capital Art. 3 ) - �ste _decreto entrará 6� vlg?r _ na
social foi elevado em Cr$ 1,550.000,00, com a unlr- data de 8U� publicação, revogadas as díepcslções

-

d f dí
-

di' 401 em contrário,zaçao e reservas, con orme rspoe o ecrero- et
J á d S I 26 d'

.

d 1973de 3,0/12/68. aragu ou, . e JaneIro � ,

..

Verificando se uma bonificação de 67.lJ9%, e Hans .Gerhardt Ma!er, P�efelto Municipal
uma dlstrtbuíção de dividendos de 2,915%. O presente decr�to fOI publicado neste. De-

eo N S I D E RA""Õ E S F I N A I S p�rtam�oto de Exp�dlente, �r1uca�ão t; Assistêu
v era SOCIal, aos 26 días do mes de Janeiro de 1973.

Expressamos ainda nossos agradecimentos, aos ,João Mathias Verbinenn, Diretorclientes, fornecedores, estebeleclmentos béncérlos e
_colaboradores, pelo epoio que nos tem dado, rnenl

Iestando sempre a confiança em nossa sociedade.
A Diretoria encontra-se á disposição dos senho

res acionistas pera quaisquer esclarecimentos que se
tornarem necessários.

Jaraguá do Sill (ôC), 01 de fevereiro de 1973
Heioz Rodolfo Kohlbach. Diretor Presidente

llse Kohlbach. Diretor Vice-Presidente
Wilson Kohlbach, Diretor financeiro
Rubens Nicoluzzl, Diretor Comercial

Mihon Kohlbach. Diretor Técnico
Artbur Rode-Diretor de Produção

São convidados os senhores acionistas desta
soctedede pare pertíclperem da ASSembléia Geral Eltraordi
néria a reelizer-se no dia iO de fevereiro vindouro, às
9 horas, com ii seguinte

'

ORDEM DO DIA

Balanço Geral encerrado em 29/12/1972
AT I VO

diretor presidente

Olsponivel
Caixa e Bancos

Realizá,el 8 curto prazo
Clientes, .elmoxerlfado, devedores di
versos e utulos de terceiros em garantia

Imobilizado filO
Imövers, construções, construções em

andamento
Imobiliudo estavel

Máquinas e Perlences, máquinas em

fàbncação. ferramentas, Móveis e Uten
sílios, Veículos e correção monetária

Imnbilizado financeiro
Participações em empl êsas, Sudene,
decrelo I '-'i 157, Fundesc, Cotesc" Ern·
bratur. Embraer e Marcas e PCltentes

Resultado pendente
Despesas diferidas

Compensação
Cllução da diretoria, contratos de se- A aprovação db lei que elimina a ob.rigato
guros e assistência técntcCl-Clientes ' 8.013.126,551 ried'ad6 .dos "Exame8 de Ordem", e sua co'nAe
TOT A L Cr$ 2'l.377 10697 quente Ilanção foram saudadas pelo Deputado Fe-

,

·s dllral WILMAR DALLANHOL, ARENA/30, como aPAS I V O correção de uma injustiça. .

Salientando IiUa luta pela adoção da medida
11.850.000,00 corretiva, que se impunha a uma situação disc�i
1 470092,26 minalória e atentatória aos formados em direito,

o Deputado Wilmar Dallanhol destl!-ca que, de
IIgora em diante, valerá o ,diploma de cooclusão
de curso, sem nece8sidade de qualqusr novo exa

496001,96
I. Verificação da subscrição das 840896 ações

ordinárias e 1.909.104 ações preferencíets, conforme
autorização de Assembléia GerelExrreordtnéne realí
zade 'em 21 de outubro de 1972, com o aumento do
capital social para Cr$ 9500000,00;

2. Alreração esteunérre:
3 Assuntos diversos do interesse social

Jartiguá do Sul, 18 de janeiro de 1973.

Eggon loão da Silva

7992.0ó4.73

918,887,70

3345450,77

1.549 525,26 Dallanhol: "foi corri
gida uma injustiça"62.060,00

4 458 715,27

Jaraguá do Sul (Sr:), 29 de dezembro de 1972
Heinz Rodolfo Kohlbach, Direlor Presidente

Use KohiblIch. Direlor Vice-::>residente
Wilson Kohlbdch, Diretor Financeiro
Rubens N,coluzzi, Diretor Comercial

Milton KohlbClch, Diretor Técnico
Arthur Rode, Diretor de Produção

Adelmar Max Eggert; l'écnico em Contabilidade
CRC, SC. 4,190

Parecer do Conselho Fiscal

Nlio exig!vel
Capital
Fundos e Reservas
Eligirel I cario prazo

. Fornecedores, responsabilidades diver
sas, !ftulos descontados, bancos. con-
tas garantidall, credores eepcciais, e
'contas correntes rl!'presentantes

Eligivel a lonlo prazo
Bancos contas garantidas

Resultado pendente
Lucro a Dispos çiio da Assemblé'a

Compensação
Caução da diretoria, contratos de se·

guros e assistência tecnica-çlientes 8.013126,55
TOT A L cP $ Z"l.37'J 106 97

me.

O importante, observa o parlamentar é que
as Faculdades de Direito II os novéis advogados
se conscientizem da relevância de sua atuação e

procurem cada vez mais. o aperfeiçoamento.
2497712,76

_

2.087.460,13

Demonstração da Conta de Lucros
e Perdas em 31/12/1972

DÉBITOS
Despesas administrativas, despesCIs fi
nanceiras, despesas tributarias, despe
sas de produção, perdlls de vendas
do alivo imobilizado, reserva legal,
fundos de depreciação, provisiio para
devedores duvidosos,_manutenção ca.

pilai giro próprio e lucro a disposição
da aàsembléia. '

.

CRÉD,ITOS
Merclldorias, juros auferidos, descon-
los auferidos, lucros eventuais, alu-
guéis, rendas diversas, rendCla de ven-

,
das dG arivo imobilizado. fundo pari
devedores duvidos (reve:rsão)

No desempenho das funções, que nos ca�em
por determinações legais. eXllminamos o bCllanço g-e
ral, a coDIa de lucros e perdas e os documentos re·
lativos ao exercfcio anulIl, findo em. 29 de dezembro
de 1972, encontrando tudo em perfeita ordem e exa
tidão:

'

.Pelo expôsto somos de parecer que sejc:m apro
vados pela assembléia geral, o balCloço, toda� as
contas e os ItloS' praliclldos pela Diretoria.

.

Jaraguá do Sul (sq, 22 de jllDeiro de 1973.
Wollgang Weege
Durval Marc!!lIo
Walter Carlos Hertel

11442,826.59

11 442 826,59

Impacto da habitação
surpreende políticos

\
- o presidente da República surpreendeu os

meios polítíeos desta capital ao anunciar no Palä
cio do Planalto male uma "medida de impacto",
desta vez no setor habitacional. Foi uma aurpresa,
porque Dão se esperava que o governo, a esta altu
ra do mandato, ainda tivesse de reserva algumas
medidas desse genero. A pressuposição, baseada
ínclustve em informações colhidas em s e t o r e 8

chegados a08 altos escalões do Executivo, era de
que o presidente Médici aproveitasse este ano
maís para colher os frutos dos variõs "impacto."
que lançou nos ultlmos três anos e pouco. Este
deveria ser, assim, Imagínava-ae, mais um ano de
balanço do que de iniciativas.

Essas conjecturas, vêem agora os observado
res políticos, estavam erradas. Desde es prímetros
días do mês, o governo vem demonstrando clara
mente que o ano, embora possa ser maís propicio
às. conclusões, aos balanços, ,continuará sendo
também de iniciativas. Haja vísta as medidas to
madas na

,
área economico-financeira, para tmpe

dir que a elevação do custo de vida no corrente
ano ultrapasse o limite ds 12 por cento, fixado pe
lo proprio chefe do governo. Foram medidas tam
bém surpreendentes. O Executivo federal não he
sitou em colocar sob controle mais rigido a pro
dução e a comercialização da carne, bem como os

governos estaduais, para evitar majorações tribu
tarias que pudessem -ter reflexo nos .niveis do
custo de vida.

rnPe RejnoldoMUP�
l' �DVOG.&D!JL_ "1� Esoritório

.

ao lado da Prefeitura
.

,��:Á.D����
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



em Barra do Rio Cêrro
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CORREIO DO POVO
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Cultura ArtísticaA posse d o novo Prefeito
No dia 31 de janeiro era servido uma chopa

de 1973, às 15,30 hs.. te- da, ficando o lugar com
ve inicio o ceremoníal da pletsmente tomado, on

posse e tranamíssão do de S8 destacaram as de
cargo de Prefeito entre legações que vieram do
08 srs, Hans Gerherd interior para

: confrster
Mayer e Eugênio Strebe. nizar com 08 candidatos
Após a posse perante a vitoriosos.
Câmara de Vereadores Às 20 hs., no C. A. Bae
e os discursos que se pendi teve lugar banque
seguiram, muito aplaudi te de confraternização.
dos pela grands asslsten com 240 talheres servi
ela, teve lugar a cere- dos A pós o ágape díscur
monia de transmíssäo do saram o Dep OctacUio
cargo de Prefeito no Ga- Pedro Ramos, o ex Pre
binete do .Chefe do Exe feito Hans Gerharrt Mayer
cutivo. Na opnrtunídade 'e o Prefeito Eugênio Stre
usaram da palavra o Pre- be. ,

feito Hans Gerhard MaYer O MDB não compare
o Dep. Federal Pedro Co- ceu ao banquete, o que
lin e o Prefeito Eugênio deixa entrever que a pa
Strebe. ciftcação ainda esta Ion,
Áto contínuo dirigiram ge de acontecer entre a

se OB empossados, auto- família politica de Jara
ridades e povo ao päteo guá do Sul.
da municipalidade onde

assunto; É um movimento
salutar que se esboça por
perre de membros da so

cíedade, que está ecqutle
tando a necessidade de
corrigir desnívets pelo
crescimento unilaterel das
euvruedeebéstcas em ja
raguá do Sul. É born sa
ber que se quer jszer al
go em benefício de urna

coletividade, para que ela
cresça de fórma hermo
ntose e permite o desen
votvímenro pleno de nos
sa sociedade.

o ROlary Club de nos
se cidade vem de tomer
a tnictenve de estimular II
cultura erusnca em nosso
meio. De fálO, muttos 'anos
são passados, desde que
uma tenretíva foi inicia�a
em' favor da cultura artís
nca. Cidade quasi cente
nária deveria possuir, pe
lo menos, alguma mani
fesreção de culture e de
arre. O setor feminino de
verá ser convocado, pare
que possam, também, opi
nar sobre tão momentoso

Sin�icato Rurat de Jaraguá �o Sul
Assembléia Geral Ordinária

Edital de Convocação
Pelo presente, ficam convocedos.todos os asso

etades quites com. a tesouraria deste .5indicato Rural
de leregué do Sul, 00 Estado de Santa Catarina,
para ii Assernblé'e Geral Ordinária. à realizar-se na
sede do �indicalo Rural nesta cidade, no dia 10 de
março ue 1975 às 14,00 horas, at.m de deliberarem
sobre a seguinte, Ordem do Dia:

1°) Eleição dll nova Dirétoria;
2.°) Assunlos de inlerrese da classe.
Caso não haja oúmero legal em primei'ra con

vocação, proceder-se-á urna nova convoctlção urna

hora após, com qualquer número de membros pre
sen res.

jB-jarélguá do Sul (SC) 10 de j1ne'ro de 1973
" Renato Piazera, Presidenle

Sugestões para o Centenário (I)
05,i!vo-me, com real

Slltis-1 !ßissão poderia motiV_lIr a

façao, ddS primaSlas, nes· luvenlude escolar' Iara
Ia coluna recem aberla.

. guaense para que se me

Empossildo o Prefeito tesse em pesquisas e re

do CentenéÍrio rapidameIJte flexões com o objetivo de
se organizarão os grupos achar um motivo redlmeo
de Irabalhol> afim de pIa te elpress.i'D, Inédito, em con

nejar tudo que diga �es- fronto com os congeneres
peiro I! Ião' mllgno evento, já editados, e original. Prin-
já muito proximo. cipalmente origInal.
Minha sugeslão é' esla: X x x

nm selo comemorallvo. Deve acompanhá-lo, ou
Com ser mor050 o pro mesmo 'precedê lo, um ca

cesso de atendimento 'e riml:lo poslaI, com dizeres
subsequente, fazer, con al.uslvos.

._, vem que se 'Irale disro com Esta parte porem é bem
largtl antecedencili. mais simpIps.
A fulura e proxima co· Frei Aurélio Stulzer

Correio' do Povo
nos Esporles �,

J a i me

Taça dos Municipios em sua fase final
Está chegando ao final a tio badalada II.a (lTaça dos

Municípios. ,

A primeira partida pela série melhor de tres será rea
lizada na tarde de amanhll. no Estadio Joio Marcatto em
nossa cidade ..

Gremio Esportivo Juventus e Ipiranga de Rio Negrinho
estarllo medindo forqas, ambos'quereodo alcançar uma gran
de Vitória para a6 8uas cora8, pols ao Ipirang8 a conquista
do titulo é muito Importante, ao Juventu8 slglllHca a con

quista do bl-campeonato, O' que tanto a aull' numerosa torcida
espera.

Estamos certos que os torcedores jaraguaenses, OB
torcedores juventinoB mals propriamente verllo um grande
espeticulo de futebol, pols a tempo não se vê uma grande
partida de futebol em nossa cidade. ,

Botafego recebe faixas

O Professor Auguslo
Sylvio Prodöhl, decâno da
imprensll catarinense, ex

pôs na úlrima reunião da
Associação Comercial li!
Induslrial de Jaraguá do
Snl, a Implanlação do In,,
Jilulo de PesqUisas e Es
ludos, do qualé idealizador,
A exposiçãe do Profes

SOl' Augusto Sylvio que,
faz pouco; vem de retor
oar deflnilivamente à nos

sa terra, ex-vereador, com
inegáveis serViços presta
dos à colelividade, mere

ceu a melhor acolhida da
classe econômica sempre
acessiveJ a empreend,men
tos corno esse, de trans

cedenlal importância.
Projelo de envera-adura,

soube-o realçar-o preeado
confrade e sociológico, ex
Profe!sor do Instituto Es
tadudl de Educação, com

explamações audio, visuais
bio psicológicas, psico-so
ciais, o que lhe valeu, em
particular do Instituto, re

conhecimenlo e aplauso
da Diretoria da ACII.
Ern uma das próximas

reuorõe" alendend_9 novo

convile, . o Prof, Augusto
Sylvio vai pormenorizar a
a SUII idéia, através de
organogramas departa·
mentais, projelo orçamen
lário, para fundação e

instalação do Insliruto de
Pesquisas e Estudos de
jaraguá do Sul.

O Alvi-negro da Barra do Rto Cerro fará amanhll a
feata de entreg.. de faixas aos seU8 atletas e dirigentes, para
tanto conVidou o Clube Atlétioo Baependl que através de
seus atlétas fará a entreg.. d..s faixas e, em seguida encer
rando as festiVidades defrontar-se-lio em partida amistosa.

Hstará presente 'também o presidente da Liga Jaragua
ense de Desportos Sr. Mario Rasweller, que J!.a oportunidade
estará fazendo a entrega de um troféu e diploma a que fez
jús a equipe estrelada conquistando brilhantemente o titulo
de Campeão da DIvisIlo de Amadores de nossa cidade'

Parabéns aos atletas e dirigentes do Botafogo 'F.C. e,
que isto sirva de incentivo para outras conquistas no campo
esportivo, silo os votos desta Coluna.

.

'

I Taça Atlântica
'

.

-------------------- Avaí o representante do nosso Estado na Taça Atlân-
tico vem fazendo boa campanha nO referido torneio, eotren-

InSCfl"çO"'es na Escola JAMED tando equipes de gabarito mundial cemo: Nacional e Pefiarol
. de Montivldeo, Boca Juniors da Argentina e outros,

.

. . Ainda na semana que passou derrotou a Nacional pelo
,

'

marcador de dois tentos a Ulll e na noite de quinta feira
Faça domingo dia 4/02 pela manhã a última apesar de ser de,rrotado por dois tentos a zero, fez

uma excelente exlbJçäo frente o Pefiarol, 61tá com quatrosua inscrição para o Ginásio ou Cientifico pontos perdidos e, possui chances ainda p"ra levantar o

em um ano. Compareça no ABD0N BA- titulo, o que sem dúvida envaideceria o futebol catarinense.

TISTA e não perca esta última oportunida· Futebol de Salão
de. A equipe de fntebol de saillo da Gráfica Avenida jo-

gl1ndo amiatosamente quinta feira ultima, conseguiu um bom
reauitado ao empatar em tres tentos.com a equipe da SERLA.

Foi uma partld8 bem disputada, onde a vontade de
vencer foi a tÔnica do espetcáulo. Anotaram os tentos da
Gráfica,Manoel (1), Silvio (li e Luiz CarlOS (1).

Jaraguá Melhores Dias, 29/01/73
Flores F(eiberger

CARIIAVAti

M in i - Not í c i a s
Uma série de acontecimentos no mundo de hoje pre

nunciam 'um grande evento, a segunda Vinda de Jesus Cristo
na terra, embora ainda não saibamos quando nem onde sue

girã, disse Morrls Oerullo, Preso da Org. MiBslonárla Evange-
lismo Mundial.

'

x x x
O Dep. Fed: Pedro Colln lerA um dos 3 brasileiros a

usufruir convite formulado pelos EE.UO., para uma Visita
oficial de 'trinta días.. no corrente ano. Como membro da
Comlssllo Interparlamentar tem feito prenuncíamentos sobre
economia Inteznaeíal.

x x x
O Preso da Repúblloa assinou decreto-lei, concedendo

aumento de 15% aos servidores plvia, mliitares e membros
da maglstradura , assím como o Ministério Públlco e Tribunal
de Contas da tTnilio. O aumento vigorará à partir de 1.° de
março.

, x x x .

O monotrilho que será Implantado no Recife terá capa
cidade para transportar 40 mil pessoas por día, totalizando
100 milhões por ano. A licltilQão será realizada no mel de
junho vindouro e se transformará num meio de conduçäo .

sofisticado. '

X It X
A aprovaçllo da lei que elimina a obrigatoriedade dos

"Exames de Ordem", e sua consequente sanção, foram sau
dadas pelo Dep. Dallanhol, como a correção de lima injusU·
ce. É que os formados em direito, para trabalhar, tinham de
fazer novo exame.

xxx
O Preso do BNH explicou que o PLANHAP - Plano

Nacional de Habitação Popular - construirá no primeiro
ano de sua exístencía, 104 mil casas, num total de Cr$ 1
bilhão' e 300 milhões. Com a carencla de moradias, algumas
poderiam ser construídas aqui.

xxx
-Nova regulamentação acaba de ser dada ao Fundo de

Garantia de Tempo de Serviço. A adoção do sistema anual
de atualização das contas vinculadas, em lugar da atualíza
eäo trimestral, trará uma economia de cerca de 25 nnlhõea
.de calemos e lançamentos,

xxx
Notícias prooedentes de Belo Horizonte informam que

o Pronto Socorro daquela cidade mandou um homem para
autópsia mesmo antes de ter morrido. Constatado estar vivo
trouxeram-no de volta ao hospítal, onde pouco depois ocor
ria o óbito

xxx
O pedido de socorro de nossas matas é o sugestivo e

apropriado titulo de um artigo que o Preso da Móveis Cimo
S/A., publlcou em díversos jornais do Paíe, Éuma alerta pa
ra a preservaçllo das reservas florestais, fator destacado na
·economla nacional.

Mais �ifícil pacificar na Perimetral
bastante aleatório, pois o

material pesquisado é an

tigo. podendo este nume

r9 ler aumentado ou re-.
duzido com o passar dos
liooe

Grande dificuldade que
a Funiação Nacional
do Indio eofrenta rá no

trabalho de atração e

pacificação dos grupos
indigenalS que viv.,m na

rota da Perimetral Nor
ta _erá pela f"lta de pon
tos de apoio para cons

trução de bas�� avança
das, já que a, rodovia cor·
tará uma região pratica
mente despuvoHdll. Por
esse' motivo, a Funai pre·
tende construir suas ba
8es junto ·aoa_, acampa'
mentos das construtoras,
que trabalharão D8 aber
tura da perimetral.
Técnicos da Funai adi

antaram que o levanta
mento preliminar, reali·
zado pela fundaQão, de
terminando a existência
de 27.000 indios isolados
ao longq da rodovia é

Aluqa·se
Fi�a residencia, 1 • andar,
lerraço e 8 dependências.
Aluguél b5000.
Gdragem à desejo.

=.r-

Duas ou mais slIlas pa.
comércio ou pequena in
dústria, azulejos, câmarall
frig,.,' à desejo geladeira
grande, balcão de vendas
e garagem. A lug u é I a

combinur.
Tratar com o proprietá

rio, ,à Rua Preso Ep. 'Pes
soa, 71-85.

A Portaria n.O n, de 30/10,72, do Serviço Atuarial do
MTPS, altera a partir. de 1.0 de janeiro de 1973, todas as ta

xas-de-contrlbuiçlo do Seguro de Acidentes do Trabalho,
além de estabelecer que as empresas que tenham taxas de
rivadas de prêmios de apólices passam a contribuir pelaI
taxas da respectiva classe de risco. ..

Em consequêocla, são convocadas todas as empresas
para que compareçam ao órglo jurísdlclonante, Agência Re
gional em Joinville rua 9 de Março, 241 a partir de 22/0l1f3,
no horário 08,00 às J6,OO horss, munidas dos s�gulnte. docu
mentos:

a) Cartão de Matrícula no INPS; ,

b) Aviso de Taxa de Contribulçllo de Seguro (ArCS);
cl Declaração de' Firma individual, Contrato ou Estatu-

to Social, t;onforme' o t;aso.
Nilo deverllo as empresas recolher a compêténcia JA

NEIRO DE 197<.1 (com prazo até 26/2/73), sem que procufem
o Instituto para cunheclmento da nova taxa de Seguro de
Acidentes do Trabalho, <lado que, na hipótese de diferen�s
resultantes da nova taxa, serllo devidos' OB acréscimos legaia
(Juros Correção Monetária e Multa Automática).

São excluldas da convocaçllo as empresas com Tarifa
ção Individual e em regime de Regularização Qulnqüenal.

As . empresas e ..tabelecldas nas localidades servidas
por Representantes, rlÍrlo entre�a dos documentos de que
tratsm as alineas "a", "b", e "C' nas respectivas Represen-
tações.

.

Joinvllle, 25 de janeiro de 1973.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


