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Sábado 16 de Dezembro de 1973

em !Jaraguó do Sul a Agênaia do I n P 5
rimos em especíal, após
o que houve a benção
ecumênica das depen
dêncías da Agência do
INPS, oficiada pelo Pa
dre Elemar Scheidt e

Pastor Hariberto Gut
kueht

Em referir a necessi
dade da transformação
do Escritório para uma

Agêncis do INPS, disse
o Prefeito Municipal em

sua. saudação de sua

necessidade "porque a

análise do organismo da
Previdência Social pro
cessa-se permanente
mente, sob a égide do
bem-estar 1'1 o c i a I, em

confronto com a realí
dade, tendo em vista
adaptá-lo a esta, sob pe
na de tornar se obsole
to e incapaz de atender
aos seus encargos, cada
vez maís revelantes. E
cad&:> vez maís revelante

A Cerveja

dente do INPS, Dr.
Laércio Luz.

Em minuciosa ex-

posição, com cifras e

da d o s estatísticos, o

Coordenador do INPS de

Florianópolis, adjunto e

representante do Dr,
Laércio Luz Sup-rínten
den te do INPS em S.
Catarina, p r end e u a

atenção geral à situação
e à poltuca de ação da
Previdência Social em

Santa Catarina,
Em nome da classe

empresarial, da Associa
ção Comercial e Indus
tríal de Jaraguá do Sul,
saudou o ato o empre

_

särío sr. Eggon da Silva,
Diretor Pr e s

í

d e n t e da
Eletromotores Jaraguá
S/A.
Encerrou a solenidade,

o sr. Prefeito Municipal,
Professor Eugenio Strebe,
a cuja oração nos, refe-

nedtnnos e agosiiDlanos
exerceram um papel excep
clonel nfl erre de Iebricar
cerveja e a regra nos rigo
rosos tempos da quaresma
erll de que "o que é Ifqui
do não quebra jejum",
O que é, afinlll, cerve

ja? De dcordo com o mil

nuaI da cerveja, a "cerve·
ja é uma bebida que sur

ge di fermenlação de um

eXIr'áIO Ifquido de 'üm
.

ce

real germinildo mlaturado
com lúpulo", Mes a lei
fiscal da cerveía é rnais
precisa: "Cerveja é uma

bebida ('blida atravé,s da
fermenlação e não por des
Iilação, para cuja fabrica
ção lião usados exclusiva·
menle cevadll germinada,
lúpulo. fermenlo e águlI".
Em .1972, a Comunidade

Especial

jança industrial. Nossa di
nâmica comercial. Nossa
vida sodal. Nossa Agro·
pecuciria,
Ousamos planejar uma

Edição a consliluir mais
uma página no livro já
cincoentenário de noasll

exislência de 64 anos, de
"Correio do Povo", de

Jaraguá do Sul para Iara·
guá do Sul e por larllguá
do Sul.

de

Encarecemos, pois, aos

que ainda nio nos envia
ram a sua Mensagem de
Naral e Ano Novo, o ob
aéquio de o fazerem com

a máxima brevidade, pois
grande parle da Edição
jã está no prelo e a Orá
fica Avenida lem mais uma
vez o empenho de cODlri·
buir com II sua parle li·
pogrãfica·arlfstica.
A Direção do Correio

se tornava a neesesíds
de urgente de uma Agên
cia própria do INPS, de
Jaraguá do Sul."

"Som08, acrescentou o

Prefeito Strebe, Jaraguá
do Sul, modestos mas

nem por isso, tímidos
nem omissos, Somos o

9.· lugar entre os dez
maíores arrecadadores
aos cofres previdenciá
rios; somos apenas 35
mil habitantes, mas per
feitamente integrados,
com entusiasmo, no fe
nônimo do milagre. bra
sileiro, deflagrado, com

patrlotísmo, fibra e denê
do, pelo Governo da Re
volução de 64; somos 250
estabelecimentos índus
triats que constituem u

pujante e diversificado
parque industrial de Ja
raguä do Sul; somos no
ve m iI contribuintes do
I N P S, tod o 1'1 o 8 que

trabalham, os que produ
zem, 08 que constituem
a alavanca do progresso
brasileiro; somos os que
dispõem do mais precio
so e valoroso capitalhu
mano: o trabalho."
"O bem estar soclal

afirmou o Prefeito' Stre
be, não é coisa ff8ica de
que disponha fartamente
o governo para distríbu
ir ao povo. Resulta dos
esforços conjuntos, d.
particulares, ne empre
sas e de órgãos das vá·
rtas esferas governamen
taís, no sentido de ' pro
mover o desenvolvimen·
to econômico e soclal do
Pa18, do Bstado e do Mu
níctpío,
Na verdade, é velha

entre nós certa tendência
para atribuir 80S gover
nos e seus órgão8 autär
quicos a culpa de todos
OI males - que implica

JARAGuA DO SUL

Ano LV - JARAGUÁ DO SUL (Santa Catarina)
Fundado em 187.

Emancipado em 1118'

Instaladà
Realizou-se 8egunda

lei rs última, com a pre
leDça de autoridades es

taduais, municipais. in
dustriais, comerciantes,
médicos, representantes
sindicais, vareadores, a

iostslação o f i c i a l d8

AgênCia do Instituto Na
eíonal da Previdência
Social de Jaraguá do
Sul A agência dispõe
provisoriamente das an

tigas instalações do ex.

Escrilprio do INPS local,
à Rua CeI. Emílio C,
Jourdan, mas já com

lede própria à vísta, com
a doação de um lote de
terra, da Prefeitura Mu·
aiclpal.
Para que a criação

imediata da Agência do
INfOS se tornasse possí
tel, o Prefeito Eugenio
Strebe colocou à oíspo
slção cinco funcionários,
acordo havido há um

mês com, o Supertaten-

A "cervejdlogfà" 'é uma

ciência rlgoroee, Emre .os

,solrios e egfpcios a cer

veja era, há meís de 5000
anos. uma bebida preferi
da É o que informa a re

Visla Scala InternationaL
E sobre os anligos ger·
mano. narra Tácilo que
eles, deiladoll em suas

peles de urllOS, sempre lO,

mavam mais uma. Os b�-

admitir depender da stm
plas vontade dos que
legislem ou edmtnístram
fazer desapereuere m 88

dificuldade& que afligem
8S populações brastlet
ras,"

oi O n0880 governo,
concluiu o Prefeito Eu
gênio Strebe, apenas em

inicio, o nosso governo
não se furta nem se fur
tará ao imperativo huma
no de, nus limites da.

poastbilidadea do Te80u
ro Municipal, amparar,
impulsionar ou custear a

reslizaçãu de programas
que, diretamente, e a

curto prazo também, di
minuam os efeitus dos
desajustamentos sociais,
peculiares à fase de de
senvolvimento em que
também se encontra,
com os demals munící
pios, o DOSSO, Jaraguá
do SuL"

que Bebemos
Européia; dluälmelÍte com
9 membros produziu 209
milhões de hecroltrros, on
de II RFA produziu 91,9
hectolitros 8 a Grã-Brete
nha 57 milhões. A produ
ção mundial chegou a 657
milhões de heclolilros e só
os EUA com seus 150
milhões de heclolilros es·

lá na frenle da Republica
Federal da Alemanha.

Correio do Povo:

Edição .,atal

ESlamos circulando ho
je, excepcionalmenle, com

'aginllção reduzida, .supri·
min08 nossas colunas per
hlanenles assinadas. Por·
qUe estamos programando
I Bossa Edição Especial
de Nalal e Ano Novo pa
ra o proximo sábado
Essa Edição EspecillI

Prelende projelar, em sen

lido jornlliistico cuUurôl,
o que somos. Nossa pu·

do Povo conferiu a Edi
ção de Nalal e Ano Novo
aos cuidados do velerano
colega e e!lcritor Auguslo
Sylvio Prodöhl que já nos
brindou. como edilor, com
ii Ed,ição ,"25 de Julho",
Correio do Povo circu

lará, pois, DO próximo slÍ'
bado, com sua Edição
Ellpecial de Nalal e Ano'
Novo.

.

A Direção.

E, por falar /êõí nüme
ros, em edição enteríor,
demos uma nore com' in
formações não de lodo
verídrees. Assim é que,
volrömos a informar que
no IIno ! 972, cada cidadão
dll RFA acima de 11; anos
lomou em média 189,10
lirro. de cerveja, e pllra
isio rolaram 12,4 bilhões
de marcos pelos ba�es e

revendedores, De Iodas 1115
bebidas a cerveja OCUpll
com enorme vanlagem o

primeiro lugar. Dal o "slo
gan" da indúlliria cerve

jeira alemã: "Com eerve

ja é que a sede fica gos.
toee".
A gredueção alcoólica

nas eerveles claras comuns
(de baixa fermentação) é
de 3.5 alé 4.5% em peso.
E a lemperalurll? A cer

veja de baixa fermenldção
deve ler enlre 7 e 10 fráus
,quando no copo, e a

cervejcl de alra fermenla
ção enlre 14 e 15 grãus.
"Então será sempre gos

losa mesmo, sem sede",
conclúi o arliculisla Her
berl Halscher

Plano Turístico VARIGjITAÚ
o Plano VARIG-ITAÚ,

recentemente lançado em

Blumen"u, yil!a o finan
ciamento de viagens tu'
'rística8 Rtravéil de plano
doméstico, t8nto nacional 'oilice lIIe,'ller - �CllbUrl·como internacional, plano L u W U U
esse que virá propiciar
às classes mais modestas
condições fayoráveis pa
ra o r'ealizaQão de seus

sonhos de conhecer e

usufruir dos encantoa e

a beleza que a natureza
prodigalisa ao homem.

P 8 r a o lançamento
desse plano, estiveram
em Blumen8u os direto
res da VARIG e do
Banco ITAÚ-AMÉRICA,
gerente8 e assessores daI
doas empresas, além de
reprei.ntantes da im
prensa escrita, hlada li

-

TV. O plano pU8 viarena
toríatio8l! pOder! ser 0jnhecido a t r a , é s d 8

agências da VARIG, em
todo o Estado de Santa

SC-32 + SC-SO = 35 Km. O Vale do Itapocú
liqação com a BR-101. Só 35 Km. para acelerar

do 3.0 Parque Industrial do Estado.

Catarina e nas Agêncial
do Banco ITAÚ-AMERI
CA.

Realiza-se nesta data o

enlace matrimonial da jo
vem Terezinha, filha ben
quista de João Weiller e
sua esposa, residente em

JaragU!lzinho com o sr.
Jardelino Scaburi, filho
da Sra. Vva. Ana R. Soa
buri, �el!ideDte naIlha da
Figueira. A cerimonia re

Iigiosa realizar se á 1s
16 h. de hoje na Igreja
Matriz de São Sebastião.
de Jaragut do Sul e os

convidados serão rece
bidos na residência dos
pais da noiva,
"Correio do POTO" apre

senta 8DS' distintos noivos
os seus cumprimenttJs,
exten8ivos aOI respecti
vos pais.

necessita da
o proqresso
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COR_ElO DO POVO 8A.BA.DO

"CORRflO �O p�UO"
fundoçdo: flrtur Muller - 1919

Empresa Jornali.tica
"Corrdo do P vo" Uda.

·1973·
Diretor

Eueênio Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
Anual Cr$ 20,00
Semestre " Cri 11,00
Avulso . . • • Cr$ 0,40
Número atruado Cri 0,50

ENDERtÇO:
Caixa Postal, 19

Rua 2, n.· 130 - Fone: 2023
Jauguá do Sul. S. Catarina

. Aniversário
Dia 21 de Dezembro
- A Jovem Noemia E.

GonçalveB.
'

Vende-se
Apartamento com 100

m2 - No primeiro andar
doEdificio Piccolli- com
Garagem individual - 3
quartos 2 Bala8 e demais
Dependências,
Ver com o zelador do
Edificio.

C••panbl .e EdacaGio, IClvlca
O hasteemento da

Bandeira e o caDlo
do Hino Nacional são
obriglllórios, uma vez

por semana, em Iodos
os estabelecimenlos
de qualquer grãu de
eDaioo, públicos ou

parliculllrU

Registro Civil
Aurea Mf1ller Grubba, Oficiai
do Regiltro' Civll do I. Dis
trUo da Comarca de Jaraguã
do Sul, Estado de Santa

Catarina, Bra.n.
F8lI Saber que comparece
ram 110 cartório exibindo os
documentoe exigidos pela lei
afim de se habWtarem para

oasar-se

Edital n, 8.321 de 10/12/73
Adernar Conell e

Waltrllud Weodorfl

Ele, breatlelro. solteiro,
opere rio, nascido em JII
rllgulÍ do Sul, domiciliado
e residente Em JaragulÍ
Esquerdo, nesre distrito,
filho de , Alvino Konell e
de Alida 'Hcloemllnn Ko
nell.
Ela, breetleíre, soltetre,

industrillria, nescíde em

Jarllguá do Sul, domici
liada e restdeme em Rio
Cerro II, neste dtsteuo,
filha de Leopoldo Wen
dorff e Herre Grese Wen
dorff.

Edital 0.8,322 de 18/12/73
Copia recebida do cerro
rio de Corupé, neere Bstll
do,

Híldebrendo Hofimann e

Mergererh Rose Werner

Ele, brestleíro, solrelro,
tecmco em conrebtlldede,
OIlSC do em JarllgulÍ do
Sul, domiciliado e realden
re em nesta cidade, filho
de Albino Hoftmenn I Her
Ia Meier Hoffmenu.
Ela, brasileira, aoltelra,

auxiliar de eserttorto, nas
cida em Corupá, neste Es
lado, domíctltada e resi
dente em Corupé, nesre
Estado, f.Iha de Waldemar
Werner e Renale RUlzeo
Werner.

_
Edilal n. 8323 de 11/12/73
Copill recebidll do carlO
rio de Guarllmirim, o/Esla
do

Mário Luiz Pasqulliini e

Inês Teresinhll Treis

Ele, brllsileiro, sOlleiro,
cOOllldor, nascido em Ro-

Edita! o 8,319 de 6/12/73
Azair Pernandes Dias e

Evamlde Merle doa
SilO los

Ele, brestletro, solteiro,
torneiro, nesctdo em Co
rupé, nesre ESlado, domi
ciliado e residem" na Rua
João Planinscheck. nesta

cídede, frIho de João Per
nendes Dias Pilho e Na
relte Fernaodes Dias.
EIII, brasileira. soltetra,

euxilrer de escruõno, nes
erde em Indelel, neste

Estado, domlctliada e re

ardente na RUIl João Dla
ninscheck, nesta cidade,
filha de Iosé Ioäo dos
õentoe e Elza dos Santos.

Edital n. 8320 de 6/12 73
AfollSO Nlcoluzzt e

Evanir Purlunato
Ele, bresllelro, eoltelro,

bencerío, nascido em Ja
ragulÍ do Sul, domrcíllado
e restdeute Oll Roa João
Berroll, nesta cidade, frIho
de Afon�o Eugenio Ni
coluzz: e de Inês Grueiz
macher NicDluzzi,
EIIl, brasileira, soIreirll,

balconisla, oaturlll de Co
ruplÍ. nesle ESlado, domi
cilillda e residente na RUII
Emilio SIein, Desta cidll
de, mh. de Gumercindo
Furlunalo e Onllsill Pur
lunalo.

Indústrias Reunidas J�raguá s. A�
Rua Rodolfo Hufenuessler, 755

Essências . Oleos Cítricos . Copos de Massa . Artigos para Sor·
veteria. . Derivados de Banana . Arroz "Duas Rodas"

Oferece vagas p/moças e rapazes com curso ginasial ou equivalente.
AUXILIAR DE DESENHISTA MECANICO
AUXILIAR DE ESCRITORIO
LABORATORISTA
AUXILIAR DE EXPEDIÇAO
CONTINUO

Otimo 'ambiente de trabalho, treinamento especial para o bom
desempenho da ftinção, remuneração à altura da capacidade

pro,fissional, assistência sooial completa. ,

Os interessados deverão comparecer na seção pessoal da empresa
,

,

munidos de documentos.

,III em geral, especia!menle
Gaitas e Acordeões

Complelo sorrrmenlO com 8 a 120-bllixos
Bandoneons

Pianos: -Fritz Dobbertlt
Grande Variedade de modelos

Harmônios -Bohn»
ÓRGÃOS TUBULARES E ELETRONICOS,

Guitaras e Amplificadores
InSlrumeOIOI para Orquestras, Bandas e

Conjuntos Modernos:
Violinos - Violões - Bandolrns It �lInjos -

f'llIutas - Clarine as .;... PisIons - Sé!xofones
'Trombones - Baixos e Balerias complelas
Pllndeiros - Chocalhos - Maracas e Afuchês

Mélodos - C<;lrdas e Dalhelas

,lnslrumenlOIl p/ Fanfarras: Bombos - Tambores - Praloa e Corn�I,lIs
Para Músicos Profissionais forneço lambém Instrumentos Estran
geiros: Violinos, Plaulas e Clarinellls, lipo «Bo!i'hm», DIsIons, Trombones

e SlIxofones, bem como Bocllis e ß{lquilhCls eslrangeiras.
Para malares Informações, consultem a

[XP[OIÇIO 'lY8·l" MUSICAL DE PAULO 108S
RUIl Jorge Lacerdll. 242 - Caixll Poslai, 39

São Bento do Sul _' Santa Catarina

deto, neste Elltt'do, dom i
eilrede e residente em nes

Ia Cidade, frIho de ôereü
no Peequalint e Lídia Pae
quelínt,
Ele, breatlelre, solretre,

esrudenre, nesctde em Gue-
'

ramirim, neste ESlado, do
domiliada e resídeme em

Guaremtnm, nesre EStlldo,
Iilhe de Zenorh Trets e

Terealnhe Rodrlguell Treis
E para que chegue ao co

nhecimento de todos mandei
pasBar o presente edital que
lerá publicado pela Imprensa
e em cartório ollde Ber'
afixado durante 16 dia.. Se
aIgaém souber de algum im
pedimento aeuae-o para os
flnB legall.
AUREA MüLLER GRUBßA

OficiaI

Olho
UltrasOnico
do Cirurgião
No labore tõ-io de ci

rur gia eardloeaseular da
Universidade YiulS81 In
postas. de Vilnius. foi ide
aliz ado um aparelho ul
tr81ônico para observar
o estado dos órgõoe
transplentedoe, que per
m i t s 8 o B cirurgiões
Iran8plantólog08 de8co
brir, !lBm intervenção
nenhuma, B mínima tro
oa ocorrida no volume e

na densidade do órgão
e o debilitamento!ta pul
s8Qão dOI '11011 languí
neos, que acompqnham
o oom'90 da reB9ão eli
minatória. Isto permite
808 médicos inioiar ,'por
tun"mente 8 ours.

No momento, ÓA médi
cos de Vilnius reelizam
experienci88 com animais,
pOl ém, a juizo dos espe
cialisla8, o novo aparelho
é muito prometedor ps
ra diagnosticar B resção
de reig�ção doa Ó"gâo8
transplantados

.

também
no homem.
Esse n090 método BU

pera pm c.muitos aBpectos
roenlg�nol6gicoe, isot6pi·
COI e outros.
Os médicos ;Ie Vilniue

utilizam enB aparelho
uhrasônico já com gran
de êxito Qa8 cUniaae,
para descobrir aB trom-

'

bosei (coágulos ris san

gue) DO· "a808 sanguí
Deos (OBRE PRESS)

Motorista, não
faça do seu

,CarrQ uma arma.

A vitima pode
ser, você.

Marisol S.A. In�ústria do Vestuário
Oferece as seguinlea oportunídedee
de emprego, pere enloceção lmedleta:

SUPERVISOR DE VENDAS
- AUXILIAR DE ESCRITORIO (P/ALMO_

XARIFADO).
Os tnrereeaedos deverão procurar o

Departamento de Pessoal da Empresa,

ASSEC . A�Yocacia i Contabili�a�1

Max Roberto Bornholdt

lIdo Domingos Vargas
Advogado

Contabilidade

Av. Mal. Deodoro, 98 - JaragulÍ do Sul - �C

�-"4�"."'''���
� �?D��" �� d.

§OUllZ3
• Silo Paulo - Guanabara - Estado do Rio di
, Janeiro - Br8s1lia,

)
,

Proaessame,ntos peraote quaisquer Mio

� nistéri08, Autarquia. e Repártições P6.blicl.

,
em gera).
Escritório GentraI.
Avenida Franklin Roosenlt, 23 - Q'rupo 30S

(Fone: 62-189()
Z C - 39
Rio de Janeiro

Estado da GUANABARA

�;:�:�;.:�
J I ADTOGA.DO �
J Eljcritório ao lado da Prefeitura

L�_�..G�U� D�:UL�� _,
Dr. Luiz B. do Prado

ADVOGADO

oe-

Av. Mal. Deodoro, 319 CPP 102901689
Ao lado da Discolândia

JIlragu6 do Sul Sanla Call1rioa

Acompanhando o progresso de Jaraguá do Sul

a

R IV A G

Viaje VARIG VARIG VARIG

passou a emitir passagens nacionais e internacionais, dire·
tamente da PArola do Vale do Itapocú, para maior facilidade
de Bua distinta clientela.

Passou a emitir, também, conhecimentos de

eneom�ndaB e cargas.

V A R I G - Mal. Deodoro, 122/130 • Fone 2023

Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO SABADO PAGIN. 3

Estado de Santa Catarina

Prefeitura 'Municipal de Jaraguá do· Sul
Requerimentos Despachados pelo Senhor
Prefeito Municipal de Jaraguä do Sul

- A Vista da Informação Como Requer -

Regini! Lueorke, requer llcençe pera construir uma
CB5i! residencial Huberto Stetnerr, requer licença pare
conslruir ume casa resldencíel Aristides João Gomes,
r quer Ircençe pere construir uma casa residencial. Ve
no fiohr, requer licença pare consrrutr uma cese re

s denclel. Antônio Zernven, requer licença pare cons

r uir uma cerca de rele. Onorner Kaeaemodel, requer lt
cença pari! fazer uma reforme em um renehe e noa
fuodos de sua cese reerdencrel, Aldo Kanzler, requer
IClnça para aumentar aue casa residencial. Dario VII·
I,neio Inéclo, requer licença pera construir um muro

p,é-fabriCHdo. Lorival Ptluli, requer licençe pare cons
rrulr sua casa residencial. Artur Antônio Saganski, re
Guer vistoria e hebue-se, Mérro Wlisch, requer lrcença
para construir uma ceae residencial. Wlgando ßubluz,
requer licença pare construir uma casa restdenctel Dor
valina de Oliveira, requer licença para construir uma
esse residencial. Ambrosio Nass, requer licença para
construir uma cese restdencíel Jorge Bihr, requer vis'
IOria a hebue-se. José Stellen Nero, requer vrstorla e
hóo'te se, João Poffo, requer vistoria e hebue se. Pedro
F�gundes, requer licença para construir uma meta allua.
Nelson Kluzke, requer reeproveção de preme. Flávio
R. N Lenzt, requer licença pera construir um muro.
An:ônio Clsz, requer licença para construir uma CIISII
'esidencial. Wlildevino José Rosa Filho, requer licença
póra conslru'r um/! cllsa residlZnciaL João Bolomini, re·

quer vistori/! e, habile-se. Olivio Plosai, requer vistorill
e hllbile-se. Carlos Anlônio Sigel, requer vislorill e ha
b'le-se. Ivo Raulino, requer visloria e hobile se. João
ßHli, requer vistor!1I e habite-se. Herbert Lllube, requer
lic�nçll parIS �onatruir sua cas-l! residencilSl João Budlll
da SilVII, requer licençll parll construir uma casa resi
deflcilSl. Auguslinho Kammer, requer vistoria e habite
!' Marciano Mathedi, requer vistorill e habite-se. 0110
MM'del, requer vistorill e habite· se José Antônio Fer
wra, requer vistoria e habite-se. Jorge Mllier, requer
vistorill e habite se. Ivo Lenho Schmidl. requer licençll
PMII construir uma casa residencial. Gustavo Guilher·
me Rubin. requer licençll para demolir uma clisa resl
d.ncial. Gran Circo de Munich, requer vistoria e o fun·
c:onllmento.

Conceda·.se
Silvio Leithold, requer I.cença para estllbelecer-Ic

!Gm o rllmo de ferrarill. Alvicios Hilleshein, requer li
cençll pli ra eata'belecer se com o rllmo de serraritl. Lau·
ro Weodorf, requer licença pllrll estabelecer se com o
r,mo de alfaiataria. José Altini Neto, requer licença pa
ra estélbelecer se com o, rllmo de alfaiate, comércio pl
ökClldo e varejo de fIlzendas, lirmarinhos e artigos de
confecções, Circo Eldorado, requer licença para instll
lar·se nll propriedllde de Rubioi lndl. Hérberto Hanemann,
rlQuer licençll palll estllbelecer-ae com o ramo de trans-'
Porte e cargas. Wlilly Welk Henn, requer lic:ença para
esrabelecet-se com o ramo de restaurante, pensão e

hospedagem. W,lhelm DlIlri, requer licença plrll estabe·
11cer-ae com o ramo de bar. Kunibert Klein, requer li
cençll para estabelecer se com o ramo de serviçol de
I!rraplenllgem. Clemente Domingos, requer licença pa
ra esllibelecer'le com o ramo de carpintaria. Otildll
Vieirll dll ROSII, requer licença para eMabelecer se com
o ramo de industrial;zação Própria. Airino Oraf. requer
licença para estabelecer.se com o ramo do móveis e

!�quadrills. lnd. Textil Jarita SIA, requer por certidão
QUdntos e quais os químicos registrados e devidamen
re licenciados existentes no Município, qualoh o de
:ndustrias existentes no municlpio que necessitam da

hnbllitação e concurso de qufmiclSs Waldir Ristow, re
qU?r licença para estabelecer se com o ramo de moto
II\la lIutônomo. Odelti de Assis Pereira, tendo iniciado
suas atividades c:om o ramo de comércio de roupas
Ie las e bijouterills, requer Alvar6 de Licença. Mllria
Conti, Buzzi, requer licença para estabelecer-se com o

remo de bar.

FACIT
Máquinas de escrever, somadoras,
calculadoras mpcãnic81iJ e eletrônic8s,
máquinas de contabilidade e duplica
dores aalcool (mant,Jsl, elétrico e

automático).

Planos especiais de financiamentos
Revendedor para a região

Socieôa�e Gráfica AYeni�a Lt�a.
Consulte-nos, pessoalmente ou pelos

telefones: 2069 011 2243

Certifique-se
Herberio Henernenn, requer por certidão se o re

querente eche-se cedesrredo na Prefenura. Wally Welk
Henn. requer por certidão se a

'requerente esré cadastrada ne Prefeitura. Irineu e

Anne Lore S Menke. requer uma certidão negative.
Osmar e Ntlda Kanzler, requerem por certidão se os

mesmos são ou não devedores II FlIzenda Municipal.
Wilhelm Dalri, requer por certidão SI! o requerente eche:
se cadastrado ne Prefeilura Municipal. Kumberr Klein,
requer por eertidão se o requerente acha se cadastra
do na Prefeitura Clemente Domingos,. requer por cer
tidão se o requerente ache-se cedestredo na Prefeitura.
Onlda Vieira de Rosa. requer por cert!dão se ii reque
reme acha ee cadastrada ne Prefeilurll. Harri Lindemann,
requer por certidão ee o requerente ache-se cedesrre
do na iJrefeitura, Aluno Graf, requer por certidão se o

requerente ache-se cadastrado na Prefeitura. Adernar
Doege, requer por certidão se o requerente ache-se ce
dastrado nll Prefeilura. Leopoldo öchuuz, requer por
certidão se o requerente acha, se cedeatredo ne Prefei
tura Ewaldo Storch, requer uma certictão de construção.
Hilda Sasse, requer por certidão ee o Sr. Oscer Brus
ke foi sepulredo no cemitério deste cidade. José Cldral,
requer uma certidão de construção.

Averba-se a baixa
Savana Hotel LIda, tendo vendido o-hotel pere o

Sr. José Vilmar Demarchi, requer baixa de 'suas IItivi
dades. WaldemIIr Roberti, tendo encerredo 8uas IItivi
dades reque� bllixa do seu AlvarlÍ de Licença.
Conceda-se Horário Solicitado

Clube dos Diretores Lojilltas de Jaraguá do Sul,
requer permição as lojas dll cidade, pi!rll que permIlne·
çam com as suall portas abertas em horários especiais
II pari ir de 10 do corrente, tendo em Villtll as festal
natalinas que se IIproximdm.

Deferido
loão Lopes, requ�r licença para construir um mllu

lIoléo.
Jllraguá do Sul, 1 de dezembro de 1913

forma�a a (omn§§�� �e
.A\grncunitilllfa '

em

,Jafagunái �Qb §un�
Reunidos nas depsndênciaa do Colégio São

Luís, sob a coordeneção da ACARESC, foi formada
a Oomissão da Agriculturs do Município de Jara
gui do Sul.

Ests comissão tem por objativo resolver pro
blemas ligados a agricultura e pecuária da região,
estabelpcer metas prioritárias para serem soluciona
du a CUftO pr"zo ligado. a agropecuária buscando
opiniões e conjugação de esforços.

Tem por finalidade auxiliar o Serviço de
Extensão Rural do Município, no sentido de tomar
medidas para o melhor deseneolvtmento do trabalho,

Para a formação desta comissão estiveram
presentes os Srs.: João Lúcio da Oosre - Vice
Prefeito Municipal, Luiz M"ffezzolli - Presidente
do Sindicato Rural, Ourt 0110 WAller - Gerente
da Oooperauva H.jara, Rudolfo Huffenüessler
Diretor das Industrtas Reunidas, Eng.· Agr.o Paulo
Demo -_ Técnico des Induetr ias Reunidas, Luiz
Bch-rer - Médico VllterinArio da OAFASO, Lindcl
fo Braun - Diretor do Comércio e Representações
de Máquinas Ag' Ioolas Ltda, Tenente Bahia
Chefe do Serviço Militar, Luiz Mazerll - Chefe da
Oarteira Agrícola do BESO, 'I'íbério Souza - Re
presentante da Cuteira Agrícula do Banco do
Braarl, Repórter da Rádio JaraguA - Geraldo José,
Supervisor Regionsl da ACARESO - Eng.o Agr."
Ronaldo Webster.

Ap6s a formaçio da Comissão, ficou estabele'·
cido qU6 a p'6xims reunião suA re .. lizada em feve·
reiro de 1974 sob a coordenação do Vice· Prefeilo
Sr. João Lúcio da 0081a e secretariado pelo Exten
sionisla RUfai do Escrit6rio Local da ACAREBO
de Jaraa'" do Sul, Eng o Ágr.· Edio Nagel

EngO AgrO Edio Negel
Exlencionista Rural da ACARESC

Zum Goldenen Fass
Arnoldo ALEXANDRE

É bom que se diga para inicio de conversa
de que não se trata de comercisl o titulo deste
trabalho. Desejamos, Ilto sim, com o carinho que
devotamos pelo nos.o fabuloso e querido Santa Ca
tarina, situar, onm aquele merecido destsque, o
centro turl�tico do l!:stado, como tal considerada
Blumenau, uma autênllca 'atração internacional.

Zum Goldenen Fass é, ali, um restfturante de
Divel internacional e de aspecto lipico, onde o, cli
ente caboclo, colono ou l'xecutivo enoontra um am
biente para um relax ou higiene mental. Trata-se
do ambiente recomendado pela Comissão Munici
pal de Turismo.

Deixando o Zum Goldlmen fomol ao grande
pequeno parque industrial de Timbó, com uma su
perficie de 110 km 2, possue Fábricas de Calçados,
de Papelão, de Relógios, de Lançadeiras, com uma
Metalúrgica que já conquistou a "Fiat", além da
agricultura e pecuaria desenvolvidal neeile muni
cipio integrado na zona fisivgráfica da bacia do
Itajai.

Regressando à nOS8a tenda, em Curitiba, passa·
mos por Joinville para visitar a nova estação rodo
viária que é, sem dúvida, uma realização digna {ja
Cidade dos Principes.

'

Já no caminho da casa lembramos que no Zum
Goldenf'n, em Blumenau, e isto é 'importante regis
trar, a musica é comandada pelo. I:'xlmio pianista
Johnuy (Bela Moinar). de nacionalidade hungara,
um cultllr da musica popnlar brasileira erudita, Se
você quizer ouvir "Favela, () Favela" ou outra com
posiçào no melhor estilo brasileiro, Yá lá. vá lá.•.
E tem .mais: a proprietária é austrlaca, a garçonete
germânica e o garçon italiano

É por iS80. qUt! quando discutimos sÔbre Santa
Catarina o paranaense nos qualifica de "um extre
mado catarinense". Vibramos qusndo falamo8 sobre
Garuva, Joinv"ille, São Frsnci�co d" Sul, It8ja!. Blu
menau, da nossa querida Laguoa e do mundo de
beleza8 e do esplrito rf'aliZlidor que em Slinta Ca·
tarina opera o mil8ire da conv_ivência universal.

Jaraguá Fabril S.A.
Necessita pará Colocação Imediata:

De um auxiliar de almoxarifado

Requ8sitos mínimos:
Que tenht> ginallial compll'to ou

em vias de conclusão.
Os interessadol!l deverão aprelentar se no De
partllmento de Pesaolll da Empresa a Rua
Jorge Czernif'wicz. 590 no horário das 1400
horal às 17:00 horas,

A flUlga vara o IEgnto
Êno Teodo-;:-o Wanke

Estava escrilo QU6, naquele. dias
orueis de 8scrnidãu, a mesma geule
que 8ncian pl!h vinda do Msssias
lhe de8sem desamor e ciúme ardente ...

Assim foi qu,s Jos6. tendo pressnIe
88 DUyenS angustiante. e sombriae,
d",ixou Belém, seguindo ftB ulhall ,iaI
caraUneirl!8 do dessrIo quenle.

Poisando em dor, a cândid'a bmí.!i.
atormentade e peneguida, trilha
a mágoa do mais trisll! dos deslilrroa .•.

Poia era já o prplÚdiO do CalvArio
80 qualoSer Humano, 'injusto e vário
condena quem lbe aponIe OB p' óprioli êrrosl.

(Do li'ro em preparo O MESSIAS)

J ar'aguá Veículos S. A.
CGC nO 844365811/001

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral E:xtraordinária

São convidados os lenhores !lcionietRB B com·

parecerem à Assembléia Geral Extraordinaria a Bsr
realizada em primilira convocação, no dia 18 de de·
zembro de 1973. às 9.00 horaR, na sede social esta
belecida na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 930, 11m

Jaraguá do Sul, Estado de Santa Calarina, a fim
de deliberarem Bobre a leguinle ORDEM DO DIA

1.0 - Ratificação do lIumpnto do O.pilal So
cial de ,Cr$ 1055000,00 para O, $ 2055000,00 aUlori
zado p!'la Assembleia Geral EXlnordinária realiza
da em 06 de oUlubro de 1973;

2 ° - Alteração parcial dos Estatutos Sociais;
3.° - Olllros UBuntos de, interesse Bocial.

Jaregu' do Sill (SC), 28 de novembro de 1973
Rolli Bruch, Diretor GerenIe

CPF nO 009960419

Dr. Franc:isc:o ADtonio Pic:cioue
JH::2.o -':co ,.., C.R.lt.I:. ::i.'r

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

Cirurgia e OUtuca de Adulto. e Crianç81
Parlos - Doença. 'de Senhorae

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - flORUPÃ '

Residência: Dr. Mereu Ramol, 419
..·o_upA .....]!I(�... CAr...:a.� .....

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Rnestiu-se de resulta
dos poaítieos o recente
L" Enconlro Regional dali
Comissões de Saúde rea
lizado nesta cidade, nas

amplas dependências do
Pa s

í

lb ão Agropecuário,
com Ooraíesõee oficiais de
Saúde de Joinville, Maua
randuba, Pomerode e Ja
ragu' do Sul, e com a

participação de convida
dos de Blumenau e Co
rupä.

Excelentes resultados
confirmados pe 1 o Dr.
Prisco Paraíso. Seeretä-

rio da Saúde, do Estado
em confirmar que "tro
car experiencias 8 idéias
para intensificar oe esfor
QO' dos n0880a trabalhos
em pról doa cuidados pa
ra a saúde do homem"
em um nobre objeti,o a

concretizar.

Schroeder
No m u n r e r p m de

Schroeder, Cl sr. Sscratâ
rio da Saúde inaugurou
o Posto de Saúde daque
le município. oeasião em

que o Prefeito Ludgero
TepaSlée referiu que'

Enlace Demarchi • Tarnawski
A eoeiedade jaragllaen

Ie deflr' oumprir ne pró
ximo dia 22 do corrente
um destacado aeonteei
menlo social, quando
dois de BeUB proeminen
tes membros deverão
unir-se palos laços sa

grados do matrimonio
Na dala mencionada. a

Sra.. Cecilia Demarchi,
filha dileta do cassl Ver
gilio (Clara Sievert) De
marchi, de tradicional
lamilia radicada em Rio
Cerro, deterá tornar-se
elposa do sr.' Nelson
Tarnawski, natural da
cidade paranaenS8 de
Ponla Grosla, engenhei
ro formado pela Univer
lidade de Florianópolis
e eslagiário da Compa
nhia Siderúrgica de Val
Ia Redonde, aluallllente
no posto d", Engenheiro
Chefe do Deparaamenlo.
de Metalurgia da Elelro
motores Jareguá S.,A.,
filho do c�sal Timoteo
(Gen0gef8) Tarnflwski.
O Iradicional "quebra

caco", teve lugar no dia
14, c.om a oow;>8rênci ..
do vasto círculo de ami
lades dijs duos f�míli3s
aOij salões de fesla da

Igreja da Barra do �io
Oerro.
O ato civil

ninfado, por
naifa pelo

será para'
parte. da

sr.' Olívio

AndreaUa e Senhora e,
por parle do noivo, palo
Ir. Manoel Meirellea Pi
nheiro e sanhora.

.

A- ceremônia religiQ
sa terá lugar na enfeita
da Capela do No,iciado
de Rio Cerro, testemu
nhado por parte da noi
.a pelo ar. Därio Pradi
e Sanhera a, por parte
do noi,o pelo ar. Ál.aro
Mann e Senhora.
Oll con,idado. serão

recepcionado. nos salões
de fesla da Igreja N. S.
dae Grallas, na Barra dQ
Rio Cerro, após a cere
mônia religiosa.

OR noi,ol! seguirão em
lua de mel pelo Sul do
País, fixando residência
nesta oidade.
'"Correio do P o V o'�

apresenta a08 dislinlos
noivos e respectivos pais,
1'Ot08 antecipados de fe
licidade. e 'anturu.

Callpaab de E_ueleia
Cívica

O hasteamento dd
Bandeira e o canto
do Hino Nacional são
obrigatórios, uma vez

por semana. em todos
os eSlabelecimentos
de qualquer gréÍu de
ensino. públiCOS ou

"articularrll.

"quando uma pessoa ra

conhece o fato de estar
doente, seja em eonae

quincia de doença aguda
ou de exame mínueiose,
surge uma nosa sítuaçäo
emocional. Numerollos va

lores que, anteriormente.
tinham signifIcação para
o indivíduo, perdem a

sua ímpcrtanola; o mun

do, para ele. tornaese
menor e os centatos ex
ternos perdem muito de
seu signifioado".

"Temos nós. no muní
cipio da Schroeder, uma

população capaz de gran
de desenvolvimento e de
tipos étnicos que já r8ge'
laram admiráveis quali
dades. Nenhum tipo hu
mano no entantovê incó
lume à doença. Nenhum
tipo humano despreza a

saúde."

E, o o n e l ui: '"M u i lO
menos II homem do
campo a despreza. o ho
mem rural, de tudo de
saeaistido, até mesmo no

que diz respei lo às pre
9Ançõea em defes8 de
sua saúde,"

José Alberto Klitzke
Realizou se dia 13 do

corranre a solenidede de
formatura dos profeno
randos da Escola Supe
rior de Educaeão Fbioa
de Joínvílhe, dJl qual é
diretor o dr. Murillo Bar
reto de AzeVedo. Entre
os llcenoiadoe em Eduoa
Qão Fíaioa, figura o [o
•em jaraguaenl. José
A.lberto Kliizke, oredor
da turma, nreador pela
CAmara Municipal de Ja
ralil'uá do Sul e líder da
maioria no Ipgislati,o jll'
raguaenee. 11: o primeiro
professor de eduosçio ff
Bica que I' forma pelo
município d. Jaragaá do

Sul, na Escola Superior
de EducaQão Fflica de
Join,ilIe, o que conltitui
.erdlldeiro olgulho, POil,
caberá ao jovem homem
público a mis8ão de pre
parar a ju'entude de
nossa tarra para oa Ja
gag Abertos de Santa
Calarina no 8no do cen

tenário, em 1976. JOEé AI· _

berlo Klilzke é parle dos
39 formandos, integ' ando

II Turma João LiJoshi
O�uki, que cumpriram às
10 h. (ullo Ecumêniro
em AQão de Graças, na

Soco Gináslica, colação
de gräu às 20 h. [JO Sa
lão São José e. finalmen
te haile de formolura no

Clube dos Sub .. Ten.

SgIOS., na cidade doa Pein
eipes.
Apresentamos ao novel

profel:lor licenciado em

Educ8Qão Ffsica OI cum

pr imentos desta folha,
destacando a homenagem
ao desporti.ta dr. A.de
mar Ferreira dR Siln e

ao partrono, jornalia&a
Rui Porto .

Baependi é
Campeão daEl
Taça dos
Municípios
de 1973
Surprelndendo aos des

portistas qua já esluam
acoslumados com as vi
lórias 8spel.oularel do
Juventus, oa 8Uétal do
C.A. Baepsndi dlilpoil de
empatarem no domingo
anterior. acabaram aba
tendo o seu tradicional
ri,al' por 3 x O, com is
so-sagrando·ae o campe
ão da TaQa dos Muniof
pios de 1973, de que 10-
mam parte chlheB de
Jaraguá do Sul. Rio Ne
grinho, Säo Bento do Sul
e Mafra. O aconhcimen
to foi ruidosamenle fes
,,,jado, tirando do qua
.dro jUgentino o desejada
tricampeonato.

EM POUCAS PALAVRAS •••

Honório Tomelim, diretor da Faculdade de ciên
cias Adminiatrativas - UNA, de Belô está envian
do convite para a formatura d. 126 dos seus bacha·
relando., com Missa em Ação de Graças na Basi
lica da Boa Viagem to Oolação' de Grau no Cine
Paladium. Contb se assim mais uma vitória do Ja-

. raguaAnse que triunfou nas alterosas.
xxx

O ingresso de ambos 08 Estados alemiel na

ONU deixou de ser problema. A frase famosa ele
um amigo de De Gaulle, não passa, agora, de um

sarca8mo um tanto gasto, o qual, ainda que de for.
ma negativa. evidencia reverência ante a nação
alemã. Malraux é hoje homem id080 ma8 que, com
outros, divertiu se com esse aforismo.

xxx

Gozada a orientação da companhia Melhora
mentoa de Jaraguá do �ul. Formada inicialmente
com Ilapital genuinamente local. publica, agora, seus
Editais na imprensa de Joinville. Será que é p'ra
atraír turistas que vão hospedar Ile no Itajara1 Ah,
"seu" Mario! E precillo- uma colher de chá p'ros
acionistas indígenas.

xxx

O "Der Tag-esspiegel". publica interessante ar

tigo que fala do otimismo de Bonn, perante a Orga
nização das Naçõ�8 Unidas e apresenta um quadro
geral dos membros da ONU, em 1973, assim distri
buldos: América 27; Europa 19; Leste Europeu, 10;
Ásia. Oceania, 37 e África. com 42. A ONU deverá
adquirir, agora, inaia autoridade.

xxx

A revista Scala informa que, em 1971, qUlIse
25.000 homens e mulheres casaram se com estran

geiroB, na Rep. Fed da Alemanjla. A� iUiUsl8Yas,
as austrlacas e ae holandesas foram as preferidas;
após os americanos, Oll italianos e oe aU8tríacos os
mais procúradoe. Cada décima oriança nascida em

71. teve um pai ou uma mãe com nacionalidade es-

trangeira.
.

xxx

Marcy Marcarenhas mandOU-DOS um convite pa
ra Ilua formatura de quartanista do Colégio DiviDa
Providência. de Jaraguá do SuL A formatura dllu
se no dia 11 do corrente, às 19 h_ na Igreja Matriz
de São Sebastião, com penllamentos à Deus, aoe

pais, aos mestres e às colegas. Foi uma festa mui·
to bonita, prestigiada pelos pais.

xxx
A Assembléia aprovou projeto de lei que cria

o "Fundo Estadual de Assistência Rodoviária", que
visa apropriar recursos destinados à conservação e

melhoramentos de estradae, mediante transferência
de encargos às municipalidade!! que. na hipóte-se,
assumiriam a responsabilidade de gestores de inte
resses estaduaill,

xxx
De aoordo com a lei aprovada. também, seriam

transferidos às municipalidades a reeonstrução e

con8trnção de obrae de arte dos sistemas viários
municipal e estaduaL A vingar a 18i óra aprovada
pelo legislativo, sobram razões para que Beja cons

trulda a ponte, lá no Rio Cerro e o oalçamento à
paralelepipedo até a Bllrra.

FGTS: Quem não Optou pode Optar
Noticiá importante para 'empregado que eonts dez

08 empregados que até ou mais aaos de serviço
hoje não tenham optado poderão retoragir à dllta
p"'l" Funuo de Garantia em �ue o mesmo comple_
,lO Tempo de Serviço. O rou o decênio na empr.
PresidenteMédici assinou '

se.

lei que assegura a opção Esta noticia é auspicio_
pelo FGTS aos atulI,is em- sa pera Oll trabalhadores
prelrados,' ainda não op- de modo geral pois, V'Dl
tentes, com efeito retro- d!3 definir o que ate ago
ativo a1.0 de janeiro/1967, ra, c:ontinuava mistério
ou a data da admissão, Assim os empregados po'
se esta Iõr posterior aque- deri!.o optar pilla nO'a
Ia data, desde que haja sistemática, sem perder
concordância por parte os direitos. desde a 8ua
do empregador Os efeitos instituição. Parabens, Pr i-

. da opção exercida por sidente MédIci.

Enlace Koehler
-

. Schulz
Realizar se- 1\ no próxi

mo dia 29 de dezembro
de 1973. o enlace rnerrt
montel dll Jovem Gisela. fi
lha prendada do casal Fre·
derleo (Olere O) Koehler
com o jovem Reinoldo.
competente funcionário da
Sociedade Gráfico Aveni
da Ltds., impressor de nos

so ioraal, filho do cesel
Willter (A r m ii n d a K.)
Schulz. '

A cenmorne religiola
dar-se�á às 16,30 h., Da
Igreja Evangélica Lutera,
nll de JiHllgulÍ do Sul c
os convidadas serão rece
bidos na residência doa
pais da noiva, à Rua Jo
inville, nesta cidade.

"Correio do P o vo"
apresenta aos distintos DOI:
vos e respectivos peis, aa
luas conlrriltulaçôes.

Falecimentos
Noticiamos com pesar o falecimento da. seguintes peI

loa.:
Dia Z8 de Novembro

Padro Ribeiro, neBta cidade, com 58 an08.
Dia 06 de Dezembro

Amla Lünke Schwarz, nesta cidade, com 76 anOB.

"Correio do Povo" apresenta aos enlutados a8 lOU
cOlldoIênctaB.

Nascimentos
Dia 02 Dezembro

Aicir, filho de Corl (llze Drewa) Rlhn
Dia OI

.

lIarcia, filha7de Adlo(PauUna) Klnescby
Dia 05

Ordino, filho de Brharl (Laura Lindemann) Roweder
Claudio, filho de IJdlo (Marcia Ersehing) Bloedorn
Adilson José, fllho de Alfredo José (BIma Grabl) FQrlIandea

Dia 06
Denlze Maria, fllha de Ludovico (Elvira Sadzlnskl) KalprowicZ

Dia 07tEllzete, filha de Norberto (Maria) Rosa
Dia 08

Rogério, filho de Afon.o (Dalma Lópel) Jung
Dia 09

MarUce, filha de Egon (Lonl Viergutz) Hackbarth
Marta, fllha de Sebastilo (NUda GOlDes) Ricardo
EIlsabeth, fllha de Francisco (Ana Bdith dOI Santos) Giovanella

Dia 1\ .

Marclo Emllio, filho de Emllio (CasUda JaneBch) Horst
Dia 12

Marcia Dionisla, filha de José (CecUta Zimermann) Adriano.
Oa cumprimentol desta folha.

FACIT
Máquinas de escrever, 8omadoras,
calculadoras mecânicas e eletrônicas,

máq!linas de contabilidade e duplica
dores a alcool (manual, elétrico e

automático):
Planos espeCiaiS de ,financiamentos
Revendedor para a região

Sociedade Gráfica Avenida LIda.
Gonsulte-nos,' pessoalmente ou pelos

telefones: 2069 ou 2243

r;;p�e��
1 i ADVOGADO i
� Etloritório áo lado da Prefeitura

1 JARAGUÁ DO SUL

�ir--"'���...",..04
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


