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Fim de Semana

o Laboratório de Análises
do SOlog e Minerals, que o Go
verno do Estado mantém,
através da Secretaria de Agri
cultura, no'balrro de Itacorubi,
em Florlanópolil, 101 criado a

fim.de que os agricultores ea
tarlnenses pOliam ter suas ter
ras sempre preparadas para

um grande plantio com gran
de salra. O laboratórto, cuja
nova lede 101 Inaugurada em

prlncfplos de 1972, conta eng.
qufmicos, agrônomos, geólo-
,gOI, bíoquímíeo, 'economista
e' aUKiliares. Vamos procurar
esse órglol

.

Em BODn, RepúbRca F�deral da Alemanha, realizou-Ie
sensacional Intervenção cirúrgica. Uma jovem de ZZ anol 10-

y Iria de hepatite inlecciosa, fazendo-se Intervençlo inédita, I,
é., ligou- se seu sistema sanguineo ao figado de um macaco.
Após lZ horas o figado doente Unha-se recomposto a tal pon
to que pode voltar a retomar a sua lunQão. O desafio com o

tempo eltava vencido, convale.cendo após cinco dial de esta-
do comatolo.

.

De 13 a 28 de julho de 1974,
reaHzar-se·' em JOlnville, a
VIII Feira de Amostras de
Santa Catarina - FAMOSO
no Pavilhão lie Exposiçõel,
.. margens da BR-W1. A Co
míssâo Organizadora já envi
ou comunicado à todas as en-

/ tldades industriail catarlneD-

aes, remetendo o Begulamen.
to Geralda próxima FAMOSC
e que dispõe sobre ai condi
çõel de partlclpaçllo das em

presas expositoras. A Feira
é reaHzada blanualmente, de
lorma alternada entre. Blu
menau e Joinville.

. ,..:. ...

, O Chele da Junta Militar chilena, General Augusto Pi
nochet afirmou, momentol antes de embarcar para Santiago.
que "a melhor vacina contra o marxismo é se levantar o nl
vel social da população". A declaraçao 101 leita no "Lem� Pa
lac& Hotel", para oDde o General Pinochét convocou a impren
sa para uma entrevista que nio houve. 16 minutos depois da
hora marcada chegóu a� salao do hotel, lez uma declaração
em menol de 5 minUtOI e retirou· se.

A progressiva r�dnçllo da
taxa de natalidade no Brasil
(16% em :20 anos), foi CODII-

• derada moderada pelo demó
gralo João Lira Madeira, que
apontou entr.e .s causal pm

J clpall a utlHzaçllo de proces
, 101 alitlconcepclonall,a mçor

educaçlle do povo e também

a parüclpaçllo cada vez mais
ativa da mulher DO mercado
de tr.balho. No Japllo, expR
Cou, em 15 anol (1U8 a 19611)
a reduQão da taxa loj de 50%,
motivada por Intensa cam

panha de plapejameDto la
miliar.

No Rio de JaDeiro dual centenal de ôntbus que cobrem
a Guanabara, loram retlradol de Clrculaçllo, nos últimos me

ses, devido à lalta de peças de reposlçllo, o que representa
6% da frota estadual, calculada em •.600 coletivos. ,Em Silo
Paulo, ,a. peças jã nllo, constituem problema, apesar de ven
didas fora da tabela, ainda continuam no .mercado. Na capital
baiana a lalta de, peças de reposlçllo paraHzou ZOO ônibus que
lervem a chamada Grande Salvador.

Manágua Catarinense
A situação no sul do

Estado, notadamente em

Tubarão, Criciuma, Imbi
tuba, Orleäs e Ararau
guá é desoladora. Ern
bora todo o sul brasilei
ro .eetívesse 80b os efei
tos de constantes-chuves,
de que não escapou o

norte-nordeste, de Santa
Catarina nele se ineluln
do o nosso município de
Jaraguá do Sul, com al
guna prejuizos piela saí
da dos rios de seus lei
tos, a cidade que, certa-

• mente maís sofreu foi a
cidade de Tubarão, cog
nominada de "Gidade
Azul"
Colegas da imprensa

qua visitaram a cidade

flagelada, batizaram li

cidade de Tubario de
Manágua brasileira, tal
8 ordem de devastgção
imposta pela fúria das
águas do rio domesmo no

me ti de seus afluentes.
Familias choram 08 S60S

mortos, os desapilr"cidos,
em meio a fome. o frio
e o desabrigo. Árvores
monltruosas foram arran
cadas (ii levadas pela
eorrentesa;passando por,
sobre a ponte do rio exis
tente em plena praça'

,

pública, ,

A governador Colombo
Machado Salles e seu
secretariado permanece
na área das enchentes,
auxiliados pelo esqua-

drão de salvamente da
FAB e da 5.4 Zona Aérea.
Segundo '. informações

vindas do sul dão-nos
CODla de que a Cidade de Tu
barão esré prertcemente
arrazada, levando cerca
de õ enoa pare ser recons
truída.
Ö povo jllrllguaense,

bem como dos demeís
municípios que compõe o

Vale do ltepocu (Corupá,
ôchroeder, Gueremtrtm

'

e

Mêlssai'anduba), compreen
deram os momentoa dra
máticos doa irmãos do
aul e acorreram em mlllsa

com, roda a, sorte de aju
da. vestimenta, mennmen
lOS. calçados, ligua, leire
em pó, remédios, uteneí

ltos domésticos e mesmo

alguns brinquedos - Pil
ra minorar o sofrimenro
dos flagelados. De lera
guá do Sul, alé a hore
em que redillíalÍlos eala
nota, haviam safdo 6 . ca

minhões, em demanda à
zona destruíde pela en

xurrade, teado-se o Pre
Ielro Euginio ôrrebe lo
comovido alé à cepíral do
Estado, para compenhar
a enlregll do produto de
doação do povo do Vale
do lrepocu. .

Mais uma vez o povo
deste rerre soube cerres
ponder aos seus sennmen
lo. humentténos, ajudan
do ',a quem tem necessl-
dades. Parabéns!.·

-

Como se explica o

Black-Out em Jaraguá IhtSul
No curso desta sema

Da e, possivelmente, pa
ra mais alguns diall da
semana tlntrsute...rs· 'cida
de; entl'e às 18,30 ti 21
horas, está sofrendo cor
tes de energia elétrica,
em p r é - d e t e rmi Dadss
áreas da cidade. Muitas
tem sido.s conjeoturas
sobre o procedimento da
Celeli!c que suspende a

energia, prejudicando 08

afixionados de 8uas DO

velas prediletaa. em ho
rários nobre••

O black-out, que lem
bra muito os an08 da
guerra, com ruaa ti, ca-
888 às escuras foi im
posto à população de to
da região norte-nordeste,
à partir de SiQ Francll!
co do Sul, Pirabeiraba,
Joinville, Guaramirim,
Sq_hroeder, Mlissarandu
ba, CorlJpá, São Bento

GelJllio B. Silva é O aovo Presideate da CME
O Sr. Getullo Barreto

da Silva, geren te da agên
cia local da Caixa Eco
nômica Federal, ecebe de
ser confirmado como pre
sldente da Comissão mu
nicipal de esporles de Ja
raguá do Sul. O CiJrgo de
mais alio . dirigenle (con
forme informamps IUI edi •
ção anlerior eSlava vago
desde a sarda do Sr. Oe
raldo Weroiq,haus, que
alegando afazeres parlicu
lares soliciloli demissão
do cargo,. Os' OUlros no

mes, como de Guido fran
ci!co Fischer, Milron Stan
ge e Adolpho Mahfud, fo
rem 09Iros, além do Sr.

do Sul, Rio Negrinho,
Mafra e Canoiohas e foi
heroicamente superado
ISnte . ·a' noticia de que,
parte da energia está
lendo enviada para o

sul do Es.tado, onde a8

instalações da Sotelea
d",ixaram da, funcionar
em virtude das arrazan

tes �heias, Assim, com.

Um pequeDo sacrificç de
todos, os irmãos do Sul,
justam�nte na hora da
ponta de oarga, isto é,
quando mais' se necellsi·
·ta de energia elétrica,
podem dispor 48 luz e

força, para alender ai O Dr. Carlos Biteocourt,
mais premente8 hecel- engenhe.iro urbanístico,
sidades. Nestas horas de alé o momento em que
angústia todos suportam redigíllmos eàrll nota, con
os estóico8 momentos da tinuava .sendo aguardado
tragédia que S8 abateu IIlß larllguá do Sul, para
sobre o povo eatarinen- efeluar um Irabalho com

I plelo de levlIntamenlo dt
uma área de terras de
propriedade da municipa.
!idade visando iii implan-
11Ição de um Passeio PÚ
blico. já com vistas as

comemorações do cenle�
'nário dll CIdade.. O Pas'
seio Público vlli Ie locll
Iizar .nas proximidades do

ie.

Com três certeiros tiros no me. H'
.
dial .Mamuce lora

. coraçllo, o comerciante .Jo·ge· para a casa dOI plül e, apro
Brvan de Araújo, em Maceió xlmar-se o marido, nem teve·
lOatou a esposa, Mariluce dali tempo de dizer que também

clube, em ambiente lamlHar, Dores Araújo, de 18 aDOS. Es- ,
estava com liaudades, pols

onde os pais podem confiar' ·tavam'�asados já alguns me- antes recebera os tiro. vindo
os seus rebeDtol, pols, OI sei apenas, mas..brlgavam to- a morrer após deRcada Inter
membros da diretoria ali per- dos os dias por causa do clú- ve�çlo einU'glca.
manecem em seus- pOStOI _

de vigilância paSSiva. É uma
ótima pedida para a jnven'u
de azurra. -

Estrada e chuva 110 termos que nllo se completam. As
últimas chelall Interromperam o trânsito e acabaram com as·
rodovias. Embora o governo nada posse fazer quando chove,
que sirva, pelo menos de adTertêncla para quando se iniciaI'
a estiagem. Sem uma estrada em estilo moderno ficamos 11lla
dos, ficamos molando. Além de outeos entraves 10caRzamoi a
"via· crncls" dos estudantel que vllo às laculdades, em Jolnvil-'
Ie. E uma barbaridade. Ao voltar o sol é tocar o pau na mula,
a todo vapor.

o Olube Atlético Baependl
acaba de inaugurar na sua se

de social a Boate Azul,' para
Irequêncla da jovem guarda
e dos coroas p'ra frentex que
la2;em parte de seu quadro
10cIal A Inovaçllo 101 bem
recebida pelo mundo jovem
que poderá prestigiar o S8U

A polêmica sobre o dIvórcio vOltOll às primeiras pAginai
dos jornais ltaRanos. É quase certo que até a primeira
quinzena de junho deverA ler reaHzado o referendo para de
terminar se o povo Italiano apoia ou. rejeita a lei do divórcio,
que já está em vigor há três anos. Os divorcistas preclsarlo
de 16 milhões de votos de um total de 30. Todos os .partIdol
polftlccs desejam o plebiscito, com exceçllo 'ao Partido Comu
Dfsta ItaRano.

Rlroo Onoda, soldado japonês que viveu refugiado delde a
Il Guerra Mundial até o corrente mês, comemorou os seus 62
anos .Dum·hospltal de Tóquio, seu primeiro aniversArio que
celebra no Japllo em mall de so anol. O ex-Tenente do Exér
cito ocultou-se nas selvas IUlpinal durante 29 entregando-se
em ato solene, ao exército ßHplDO, mediante a dlsposlçlo de
lua espada, Hiro!) Onoda considera o dia lO de março o dia
de seu aniversArio, pols. '101 ne.ta data encontrado nas selvas
da ilha Lubang.

Ajude sem exigêncills, para que, os oulros
o auxiliem, sem reclamações

Getulío Barreto dà Silva"
que eeeuou e missão de
dirigir o órgão esportivo
que congregd noeae es

porre amador. A g o r ii

lIguarda se &im pronuncia
mento do novo presidenle:
dll C M E jllri!guaensc,
qQandp será dado li co

'nhecer o nOme do secre

tário executivo, e demais
dirigente. de sub comi.
sões. O escolhido, é um

homem que gosla de es

porte e que pos.ue um

cerlo rempo disponfvel pa·
ra desempenhar as funções
de um cargo que todo.
nós slIbemos que- é espi-
nhoso.

'

Engenheiro -1:JrbaaÍstic:., esperado
Hospiral lllragulÍ rua Jor
ge. Czeroiewics, perlo de
uma lalloi! já eXisle.le'.
Além deste trabalho, ore·
ferido eOfenheiro providea
ciará esludos visando uma

complela remodelação da
praça' Coronel Emilio C.
Jordllm defronre eo Paço
Munic paI. Tal remodela
ção melhorllrá considerll
velmenl. o local. São aI

preocupações de um 'pre
feito que já pen.sa em ler
mos de Turismo uma fonle
de renda invejável.

Aum.ento. será na base de 20°/0
Em contacto chm o

Prefeito de Schroeder
Sr. Ludgero Tepuse, ea
te confirmou que An'lará
Pl ojelo de lei.a Câmara
de Vereadores para qU8
seja concedido aumento
de 20% 110 funcionalismo
municipal de Schroeder.
De outra parte todos os

agriouhor.,a 8stio aenllo
chamadoll a colaborar
na ebtrega da dAclar8Qão
do Movimento Boonõmi·'
co, lembrando a pref'ili
tura que a declaraQi\o oor
reta propioi!ui m8ior 00-
ta de retorno do ICM ao

municipio

SISTEMA • DIAGNOSE
(O Privilégio de QuePl Tem Volkswagen)

o Sistema VW -diagnose verefica 70 i�ns do leu Volkswagen com

a mais absoluta I precisão, sem desmontar uma· só peça. l
J

Não estamos pedindo que você acredite, s6 queremos qtfe venha

comprovar com eeus pr6prios olh'Qs. i

Jarãguá ,Veiéulos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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de, filhll de loeé Nieode- I d' t
-

d C I ad G h I I' S Amus Pauli e Lucia Plluli. n US na , a ç OS ose rmaOS
\

ii •

OORREIO DO POVO

ENDER�ÇO: '

Caixa POlt.l, 1�
Rua I, n.- 180 - Fone: 20D
Jaraguá do Sul - S. Catarlaa

, "CORHflO on POUO"
fundação: flrtut'

.

Multe,. - 1919

cama 8USIU91/001
• 1974·

.

. Diretor
I!aiênlo Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
Anual Cr$ 25,00
Semestre " CrI 18,00.
Avullo • • • • Cr$ 0,50
Número atrasado CrI 0,80

Aniversários

Fasem ano� amanhã
- O er. Waldino Mayer,

em Curitiba;
- o ar. Waller Schürze,

•m Corupá.
Dia 1

.- A ara. Onda Nagel
Zenghellnt, em Corupá;
- o sr. Germeao Bül

gen. em Corupá;
- o' Sr. Rudi Müller,

em Corupá;
- Jovem Leooelle L.·

win, .

em Nere. Ramos.

Dia !J ,,)
- Dr. fiaroldo Schulz;
- e menina Denise fia-

cher Mllrlina;
- o sr. Theobaldo Ha

gedorn.

SABADO

Registro Civil

Bdital n. 8.406 de 21/03/74
Sido Doering e

.

Vilma Maria Haerinll

BI ... , brasileiro. aolteiro,
contador,' neecrdo .em JII
rllguá do Sul. domiciliado
e residente na Rua Jorge
Czeroiewicz, nesta cidade,
filho de Leopoldo Doerlng
e ltmB Manske Doeriog.

Bla, brasileira, solteira,
balconleta, naeetde em JB
réllluá do Sul, domlctlleda
e residente na Rua Oel,
Procópio Gomes, oeata
cidade, filha de Guilherme
Heerlng e Almida Fellippi
Haerinll'

Bditol n. 8.406 de 25/03/74
Loreno DalpiBz e /

Lee Meier

Ele, brasileiro, solteiro,
desenhista, nascido em
Rio dos ,Cedros, neare Bs
lado, domiciliado e resl
denle em Jaraguá Esquer
do, nesle distrito. filho de
Germano Dalpiaz e Adele
Dalpiaz.

.

Bla, brasileir., sollel'a,
indusIri_ria, aaacidB em
Jaraguá do Sul, domicilia·
da e residente em jaraguá
Bsquerdo, neBle dislrito,
filh., ,de Lauto Meier e

Alvir.a Ehlerl M,ier.

CGC. 0.° 84429.729/001
Assembléia Geral fOrdináría .

Edital de Convocação
São convidados 08

.

eenhores ecromsres a com

pareterem à Asse",bléia Geral Ordinairia a ser realt
sede no dill 17: de abrtl .de 1974, às 15 horas Da ôe
de Social estebelectde . n8 Rua jorgoe Czerníewtcz,
1.277, em Jaralluá do' �ul (SC), • fim de, deliberarem
sobre a selluinte:

r7.IIPII�1 da EduUCão
I

.J

Clvici

O hastemento da
Bandeira e o cemo
do Hino Nacional s80
obrigatór,jol, uma vez
por semana, em rodos
os estabelecimentos
de 'qocllquer Irãu de
enlino, públicol ou

particulerea

:.Dia s-

- A ara. Waltrudes
Tomesellt;
- Aletina Maria To

. meselü;
- a sra. Crislinll Z.

pelle Klems, em ltspoeu-
zinho;' ,

, - o joveRl Aldo Barrel;
.

- a sra. Asl. Spliller.

Dia 4

- Herminio GJowalzki,
em Garibaldi.

Dia 5
- A ara. Viúva Irene

Lúz Dan las, em Brasilia;
- o sr. Lorcnço Grea

singer Func. da Salvita;
- Dárlo G. Schütze;
,_ o sr. Guslavo Heoa

chel;
- .\nelle, filh.· do �r.

NelsoD e Volanda Oriea-
aeo.. ".

- pleiäe Tereza, filh.
de Carlos e Terez8 Chio"

.

dini.
.

Aurea MWleJ Grubba, Oficiai
do Regillko Civil do I. Dis
trito da (Iomarca de Jaragu'
do Sul, Estado de Santa

Catarina, Braln.
Pas Saber que oomparec�
ram no cartório exibindo os
documentol exigidos _pela lei
afim de s... habilitarem "ra

oal.fose

edi,�,n. 8.403 de 21/0�/74
Renaldo Reinke e

Hllde �chullz
_ele, br��!lelr�, splleiro,.

operário, nascido em Rio
do Sul, domiciliado e re

eldeate em Nova Br8silia,
nesre dislrito, filho de Hen
rique Reinke • Wanda
Reinke.
Bla, breslletre, solteira,

do lar, nascida em jllra
guá do Sul, domiciliada e

residente em Gartbeldí,
nesre distrito, filha de !"er
"ilJ.ando �chultz e Ida
Klítzke �chultz .

Edital n. 8.404 de 21/01)/74
Abelio Adolfo da Silya .s

Tereztnha Pauli

Ble, brasileiro, solteiro,
operérlo, .Dascido em B8r
ra Velhe, neste Bstddo,
domiciliado e realdenle em
Eslrada Nows, neste dis
trilo, filho de Adolfo ju
venal da Silv&'l e An'a Bor
ges da �ilva.
Bla, brasileira, solteir",

do lar, nalcido em Barra
Velha, neste Estlldo. do·
miciliada e re�idenle _na
Rua joinville, nesta eido:-

.J

ORDBM DO DIA
1.0 - Exame, discussão e deltbereção sobre o

Balanço Geral, demonstração da conta de Lucros e

Perdas, . Relatório da Diretoria, Parecer do Conselho
Fiscal e- demala documentos reíerentes ao exercício
soclel encerrado em �t de dezembro de 1973.

.

2.° - Bleição do Conselho Fiscal e supleures
-e fixação dos seua respectivos honorárioa.

. 3 o-eleição da dlretorte e fiXllçã� de seus

honorários.
.

4.0 - Outros assuntos de ímereese da ôocíeda-
de

AVISO
A Dlrerorla deste Sociedade evíea eoa senho

rea aeionislas que esrão II sua disposição ne �ede
ôoclel, oe doeumemoe de que traia o artigo,9,9, do
Decreto-Lei' n.O 2627, de 26 de' setembro de 1940.

Jarillluá' dt' Sul, '(SC). 26 de janeiro de 1974.
lsolde Goach -- Diretora Presid.atl

C.P.F. n.o 004.363269

E para que chegue ao 00-
nhecimento de todos mandel
passar o presente edital que
serA publloado pela imprensa

.

fi em cartório o.de. ser"
afixado durante Ui dia.. Se
al'llém souber de algum Im- .

pedimento acu.e·o. para os
fins legaiS;
AURBA MOLLER GRUBSA

Oficiai
'- ,

I "Córreio do Povo"

um Jornal

a Serviço do Povo

Conipa�hia Melhóramenlps' d� Jaraguá
CGC 84.438 ..377/001 I

Relatório. da Diretoria
Prezados Senhores Acionistas '

Em cumprimento às dispolições legail e estatutiriu, temol a grata S8-

tiefação ,de Illbmetér a apreciação de Vv. Su, O BalaD90 GeraJ .e respectivo
Damonltra",io da Oonta Lucrol e Perdas ,ácompsnh'àdos do parecer fávofihel
do Oonlelho Fiscal, referentes ao 9xercicio encerrado em SI dA deZembro de 1973.

OI menoionados documentol por si 89, exprimem fiel e declaradamente
a IUolção da sociedade, evidenciando Í,guillmente 08 resultados obtidos no de
oorrer do exercÍOlO em pauta, permanecemos ao ioteiro dilpor para qualquer
.,.troB esolarecimentos gus Vv. 81ls. julgarem oeceslArio. AtenoiosameDle,

Jangu' do Sill, 22 de março de 1974
Vicente Donioi, Prelidenta do Conllelho Admioil!trativo (010 009955259).

Ilar,lo SOUZIQJ 1)iretor Gerente (010 00(365009)
Balanl;o Geral di Companhfã MelhoramenfOs=õe Jaragu' do Sul; eltabeleeida na Rua

Expedicionário Gumercindo da Sllva, n.o 237, na cidade de Jaragué. do Sul, Estado de Santa Ca
tarina, In.crlta no CGC do Min. da -Fazenda ..ob D.84 436 377/001, regf.�ada Da Mma. Junta Comer
cial do Eltado de Santa Catarina .ob .n. 36.358, em 18/07/11172, e tran.ertto no Livro Diário n. 2, tl•.
38, livro e.te relfltrado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina lob n.862/73, em 1/06/78.

8alànço- Geral encerrado em 3 t de dezembro de 1973
'·A T I VO

DI••oIlJel
Oaixa .

BaDco do Br8llil S.A. cl Dep. I/ Limite
Ba8co do Bralil S.A. cl Dep. Obrigatório
Retlldlel leurio Pflza

.' - -

.

Acionilitaa OI Oapital 11 Int_lJulizar
A",õe. a 8ublorner
Date.dorel Di.erllol

-

Cootall Oorrentel
l.o�lIIzl,ões '.ellell

Ter.renoa
._ .

Prédios a Beofeitorial
CoostruviÍo em Anda ....nto Hotel
Oonstroc;ão .m Andamento R911taurante
�6vei" e Utsnsílios Esoritório
M6veis, Uteos. e InstaI. Reataurants '

Migllinal e Equipamentos
.

flDlncelns .

Partieipa,,,,ões em Outr.. Empr.... s
'.SlltId.1 Plndell.s

Despl!8al :pré-Operacionail a Amortizar
Prejofzol a Reo...perar

'Tot.l
J

.. f,

PASSIVO

9,20
1.715.33
48.000.00 49.124.53

\

1974.00,00' l' "i

"4600.00 ' .,

942.00.' ." "

4. 420,38 297 362,38
lo ".'

75.600.00
99.900.00
535137.23
117.427.05
6.985,00
11.142,00
10249,27 _ 876.440�55,

10373.97-
\: I-!,·'

11.869,60
61.525,S9 7!i.394,99
-

Cr$ 1.309.296.42

35.04
'39:261,38 • 39296.42

\ • J

.410000,00

Demonstração da Conta de "Lucros e Perdas", da Oompa
i?-hia Melhoramentos de Jaraguá . do Spl, estabelecida na Rua Ex
pedicionário Gumercindo da Silva, n.O 237, na cidade de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa Oatarina, inscrita no OGO_ do Min. da
Fazenda Bob n.o�84 436377/001, registrada na Mma. Junta Comer·
cial do Estlldo de Santa Oatarina sob 'N. 36353, em 18/07/1972 e

transcrita no Livro Diário N. 2, fls. 37, registrado ria Junta 00-
mereial do Estado de Santa Oatàrina. Bob N. 662/73, em 01/06/73

de JurOIl Recebido.
de Receitas de Tranlaçõel Ih.nlilaia
de Prejuhos a Recuperar
a Oontribuioio I.N.P;S.
a Oootribuição Sindical
a Deapel88 Baocárlas
8 Déspecal de Correspondênci811
a' Despesall Div.rsaa-

'

• Dallpsl8s Legail!!
aDespesall Pré-Operaciooaill
a Despelall de TranseQõel EveDtuais
a Delpesas de Viagens

.

a Dep611ito F.G.T.S.
à Impbdol 8 T8xRI
8 Material de Expediente
a Publicidade fi Jornail
a Remunera",io Dirigentel
a Serviços' Profissionaia
« SegurOI!! Diversos
a Telefoos e Telafonem..

Total

COllIS DUna CRÉDITO

164,(39
5.119,75
35.666,01 ..

2.633,61
254,20

1.228,35
1r.UIC' 141,86

�410,50
" 2.631.50
4.623,20
2.983�00
167,98

fi �
-

'759,0()
478.90-

1.116,80
465.00

1.10000
21.100.00

349,65
_

504,18
OrS 40�50.23.

I.

. '

40950.23

Impor.ta 8!D Or$ 4.0.9iÔ,23 (Quarenta mil. nove.e�tol e ci�quenta cru·
leirol e ViD�' trAs oentavos)

..

JaraguA do Sul, 31 de dezembro de 1973

Vicente Dooioi, Pres. do Oonselho Administrativo (010 009955259)
1)r. MarIo 80ula,. Diretor Gerente (CIO 004;36(009)

.Antonio Cabral Pinho, Téc. em Oontabilidade ORO/SO n.- 1 302
,

.

.

OPF 0.° 103 577509
I � ,. �I

'Parerer do Conselho 'Fiscal : .-y
"

Os membroll do Cooselho Fisoal da firma Oompanhia Melhoramentoa
·ß� 'JeraguA"!1o Sul, ab,aixo uRioadoll teodo ex",minado o Balanço Geral encerra·
do em 31 de dezembro de 1,�73, a Demonstra",ão da Oonte Lucros ti Perda.,
o relatório e demais documentos referentes ao exercício de 1973, declaram ha
ver enoontrado tudo em perfeita ordem, pelo que recomendem aOI l!lnhores
acionis&tte a lua aprovaoão.

Jarag�, do ��1, leS de marto de lQ74

J;�.Q Luçio da C08t, (�IO 005720989)
Horat Stein (CIC 069959409)

Raben. NicolDzzi CIO (009678409)

"

fllllJel I' Curto Prlza
.

I.polto Retido na Fonte a Recolher
OontBs Oorrentes
fllllill I LORla PrlZI

Bmp' éstfmolj Bancários Garantidol
lia' '1111.el "

Oapital Registrado � ,680 "00,00
Oapital Au'orizado .14 118.6bo.oo j ••800000.00

, 'Total . CrS _1.30� 296.4?
Importa em 'Cr$ 1.309.296.42 (Hum milhlo trueotoe 8 n098 mil, 'du-I
••.•leDtos • Do,enta e �el� ,oru�e.l�os.� quarlnta •

j
dOll centnos.

•
• - -f II, . t .. I. J· ...r,egu.á. do Sul, St,de dezémbro de 1973

Vioen's Donini, Pree. do Oonlelho Admioiatrati.o (CIO ,009955259)
Dr. Mario, 80uza, Dirstor G.rente (CIO 004365009)

Antooio Oabral Pinho Téc. em 00ntabilid8d .. ChOISO N. 1 SO�
,

OPF n e lOS 577 509
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO POVODO

Henrique Franz, requer l1cenoa para demoUr um rancho. Nel
son Engelmann, requer licenoa para demolir. um galpAo. Ru
bini Industrial Ltda, requer licença para efetuar uma amplia
çlo no escritório de sua indústria. carios Roberto Vidal re
quer Ilcença para construir uma casa residencial. Oßberto
Perreira Baroa, requer licença para construir uma casa resi
dencial. Nilson Benkendorf, requer licença para construir uma
casa residencial. Heriberto Radünz, requer licença para cons
•ruir um aumento em alvenaria nos fundos de Bua casa resi
dencial. Mario Papp, requer alinhamento de sua propriedade.
Devanir Dana, requer vistoria e habrte-se, Nilto João Coelho
requer vistoria e habite-se. Edelmar Doeriog, requer licença
para construir uma casa residencial. Estofados Mannes Ltds.,
requer licença para construir um abrigo para bicicletas. Ida
G. Sopp DeI Manto, requer vistoria e haDite-se. Walter Jorge
Brllch, requer licença para conlltruir uma casa residenoial.
José Irineu Fontanelli, requer vistoria e habite-Ije. Elias Pe
dreW, requer licença para reconstrução de lua casa residencial
Antonio Fugel, requer licença para construir uma casa resi:
dencial. Alfredo Mohr, requer licença para reformar um pu
chado nos fundos de sua caBa relidencial. Domíngoa PelHs,
requer lice. para reformar um puchado de madeira. José
Altini Neto. requer vistoria e habite·se. Marino Donato Nasl
requer viltoria e habite-se. Henrique Pusnhagen, requer licen:
ça para construir um muro. Luiz Nazatto, requer licença para
conatruir um rancho, Justino Stolf, requer Ilcen.,a para cons
truir uma casa relidencial. Inaclo Pawlak, requer licença pa
ra costruir uma

.

cala residencial. nodolfo Wackerhagen, re
quer licenoa para construir um rancho. Assoc. dOI Paes e Ami
gOIl do ExepclonaJ., requer viltoria e nabtte-se. Istwan S008,
requer vistoria e habite-ae. Gerhard Krüger, requer llqença
para construir um rancho. Urbano Franzner, requer licença
para cODltruIr um esoritório em sua propriedade. Onir Cor
reia, requer viltoria e habite-Ie. Cm Birkner, requer licenoa
para oonstruir uma casa residencial. Romer Marquardt, requer
licenoa para costruir uma casa relldenclal. JoAo Mateus de
Borba•. requer licenoa para conltruir uma Gala residencial.

Certifique-se
Oswaldo Vieira, requer uma c:ert'idão do exercí

cio da profissão Roeder Comercial Ltda, requer por
certidão ai é ou não dev2dor na I""azenda Municipal.
Lu,iZ Norlock, requer por certidão si seu terreno sito
.. Rua João Planincheck, está ou Dão suieilo a ser

desapropriado_ Adernar H_ de Oliveira e Virginia Fur
lado, requerem umo cerlidão negaliva. Elga Alves, re�

quer uma certidão negaliva. GUido Fernando Fischer
e Vara F. Springmann, requerem Umél_ cerlidão negali
va. Guido Fernando Fiacher e Yara- �priDgmann, re�

quer por certidão se seu imóvel sito a Rua 179 não
está sujeito a recuo ou a desapropridção. Reloio'aria e

Joalheria Climy de Otávio Nogdçz, requer Uma cerli�
dão da baixa Nestor Ambrósio Stiogben, requer uma

cer.lidão negativa. Gustavo Loewen, r�quer uma cerU
dão negativa_ Oerhllrdl Müller, requer um:J certidão
da baixa de suas atividades. Ewaldo Schutze, requer
por cerridão ,si o requerente é ou não devedor a F.�
zenda Municipal. Querino V Bona, requer uma cerli
dão negativa Elia. Pedrelli, requer por cerlid�o si o

requerente é ou não pOSSUidor de residência, Alvaro
Ricardo Zoz, requer por certidão de que eslá regislra
do como Carpinteiro Aulônomo. Antônio e Emihta F.
Freiberger, re.querem por certidão se oa requerenles
.ão ou não devedores a Fazenda Municipal. Alfredo
Janssen, requer por certidão o. pa8'amentos efetuados
pela firma Fca de Prod. AlimenUc:ios "ajara Ltda.
Mauri Renk, requer uma certidão do exercício de sua

profissão, Flávio Albino Alquini, requer uma certidão
de baixo. José Auguslo Gonçalves, requer uma cerll�
dão de conatrução. Shigenobu Weiin", requer por cer
tidão ai o requerente é ou não devedor a Fazenda
Munieipal. Hdmihon Garcia, requer uma cerlidão de
construção. Paulo Papp Jr. requer por certidão de que
acha-se cadaslrado nella Prefeitura. Vergilio Piccoli,
rlequer por cerlidão se o requerente é ou não devedor
a Fazenda Municipal.

Deferido
Edgar Schmitl, requer licença para construir um

mausoléu na sepultura de Josélia Schmidt. Waldemer
Jos# Prusse, requer licença para conslruir um mau

soléu na sepultura da Teodoro Coelho Vieira Walde�
demar José Prusse. requer licença para conslruir um

mausqléu na sepulturG de Ana GesBer Vieira. ---José
Boaventura, requer licença para conslruir um mau8()léu
na sepullura de HUIlO Píecelzni. Haroldo Schulz. re�

quer licença para construir um mausoléu na sepultura
de Wanderlei Schulz.

Conceda-se
Reinaldo Schiochet, requer licença para esiebele�

cer·se com o ramo de pedreiro aUIÔnomo. Oswaldo
Vieira, requer licença para eslebelecer-se como Repre
seDlanle Comercial Autônomo. Imobiliária EMEGe

.

Ltda., \requer licença para eSlabelecer�se com o rdmo

de imobiliário. Neslor Ambrósio Slinghen, tendo ini
ciado suas Olividades como Vendedor AutOnomo. re

quer Alvará de Licença. Correlora de Seguros WEG
Ltda, requer licença para esldi>elecer-se com correIa

gern de seguros el!' geral. Comercial Eletro Ltda, len
do iniciado suas atividades com o ramo' de serviços
auto elétricos, comércio de peças e acessórios. repre�
seDlações de ebrasivos e asssiSlência técnica BOSL.H,
requer Alvará de Licenço. João Carlos Klein, requer
licença para estabelecer�se com o raino de Represen
lações e Serviços de Insllillaçõea em Geral. Mauri
Rank, requer licença pare estabelecer-se como carpi'o
teiro aurônomo Aroldo da Silvo!l, requer licença para
esulbelecer-se com Cl ramo de Comércio de roupas
feitas e Representações Comerciais. A. Cozzarin' &
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A Vista 'da Informação Como Requer
Oomercial Miner Ltda, requer Tistoria e babi

te-Ie da parte térrea de seu prédio. Joio Adriano,
requer licença para cOQstruir uma C8sa residencial.
Oswin Bublitz. requer licença para conitruir uma
cerca de esta.qlletal. Laudelino Dutra, requer li�
cença para construir uma oasa relidaBcial. Geral�
do Jung, requer vistoria e habite-se. MlJrisol S/A.
requer licença para demolir uma cssa residt"ncial
e alinhamento para recostrol1a, Inwaldo Draeger,

. requer lieença para demolir uma casa residencial
e ro::lcostrul-1a. Arthur Morbill, requer IicenQa para
cODltruir .uma C8sa residencial. Oonrado Klansch
mitz, requer vistoria e habite.se, Jair Franke, re
quer licença para construir uma cala residencial,
Olivio Stinght"n, requer iic�nça para construir uma
cerca de tela em frente sua propriedade. W.lde�
mar Simon, 'requer vilit9ria. habite se. FraDcilico
Gasda, requer vistoria e habite· se. Walfredo Hafer
mann, requer licença para construir uma -casa re

sidencial. Daniel Meldola. requer vistoria e habite�
lIe_ Wigando Atrisl, requer licença para demolir
um rancho e recoDstrui-lo. Mario Uber, requer li
cença para demolir sua oala residencial, D8gober�
to Machado, requer licença para construir uma ca
sa residenoial. Francisco Rodrigues, requer licença
para construir uma casa residencial. Wilfrido Icher,
requer licenç. para construir uma casa reiiden
cial. Angelo Pedri, tendo comprado uma casa re

sidencial do Sr. Anselmo Fagundes sito a Rua 16,
requer licença para demoli-la e construir. a mes
ma em sua propriedade sito a Rua lOS. Alexndre
Pastein, requer licença para demolir e recostruir
.m sus. casa rllideocial ai instalações IlI.nitárias_
Maria Rodrigues Boettner, teodo construido uma
cl1sa residencial em terras de sua propriedade lito
a Rua EleudoJ'o Borges, requer aprovação de plan�
ta. Valdemar Simon, requer "illtoria e habite-I.. Egon Sasse, teado Iransformado auo firma pI
A Halle. Seguradora S/A, requer vistoria., habite- Alimenl(cioa Sasse LIda, requer a devida averbação.
lIIe Eletromotores Jaraguá, S/A, requ.r vistoria e

'

C O m O R e que rhabite-se. Auto Renovador. Ltda, requer vistoria e

habite-se. Kolhbaok S/A, requer vistoria e habite� Loja Oscar, lendo transformado II rlZão social
S8. Met Arteferro Ltda, requer vistoria e habite-I.. pl Lojas Oscar .s/A sollella anotação na ficha de AI-
Ind. e Oom. W. Weege S/A, requer vistoria e ha- vará de Licença. .

bite S8. Bebidas Max Wilhelm S/A, requer vistoria A ver b a - i e a B a i x a
e habite-se. Textil Cyrus S/A, requer vistoria e ha�
bita-s.. Dione Pereira Vicente, requer vistoria 8

habite-se. Rudiberto Drews, requer vistoria " ha
bite-se. Augusto Pamplooa, requer alinhamento pa�
ra construir um muro de alYenaria. Arlindo Maf�
fezzolli, requer vistoria e habite·sB. Celso S8)u8tia�
no Medeiros, requer vistoria e habite 'se. Lauro
Briese, requer licença par. construir um aumento
em aua 08S. residencial.

.

Certifique·se
Oswaldo' Blõedorn, requer por certidão _i o

requer.nte
.

acha-se cadastrado n8sta Prefeitur•.
Ewaldu Zenke, requer por oertidão se o melmo é
ou Dão devedora em relaçAo II impostos bem como
a dllta da baixa. Augusto Jagel8ki, requer por cer-
_jidão se a Sra. Ellie O. F. Jagelski, foi sepultada no

Cemitério Municipal. Valdemar e Marli F. M. Si
mon, requer por certidAo se 08 requerentes são ou
nio devedores· a Fazenda Municipal. .Corretora de
Seguros Weg Ltda, requer uma certidão negativa.
Fiares e Rosely M ..Baratto, requer por certidão si
os requerentes sio ou nAo devedore_ a Fazenda Mu�
nicipal. Irin eu Pais, requer uma c6lrtidio de coos

trução. Estofados Mannes Ltdli. requer umll certi
dão negativa. Marisol S/A., requer por certidio si
,o requ.rente é ou nio devedora & Fazenda Muni�
Cip6L Waldemar Daren, requer uma . certirlão da
baixa de sua atividades. Hamilton Gafcilt. requer
por certidio Iii o r(>querente é ou nio devtll10r a

Fszenda Municipal. João Joci8s e MarHu �1eber,

Cia LIda, requer licença para esrebelecer se com o ra
mo de Hotel. Oswaldo Bloedorn, requer licença pera
estebeleeer-se como motortsta autônomo. Alfredo Veael
requer licença pera esrebelecer-se com o ramo de Car�
pinleiro Autônomo.

.

Averba·se a baixa
Florisval Enke, re'quer baixa da responsabilidade

técnlce da firma Imcol Ltda. João Carlos Kleín, requer
baixa de aua illividades como Represeutante Aurõno
mo. Davio Albino Alquínt, requer baixa de sua etívt
dedes como Comercial Autônomo. Organização SO·
MAR Ltda, lendo encerrado SUlI attvtdadea requer bai
xa de seus tmpostoe.

Conceda-se Reserva de Ponto de Táxi
Norberto Aben, requer reserva de ponto de tiÍxi

no dia em que vagar ou abrir ponto novo. Osmar
Schmidl, requer reserva de vaga p/ PODlo de táxi.

Ao Diretor do DF fonecer declaração baseado
nos documentos apresentados

Gílberte Stiller, requer por certidão ai o reque
-renre esré exercendo anvtdedes rurais aesre Munic(pio.
Vilaon da Silva, requer por cerlidão que o requerente
eSlá exercendo etlvídadea rurais neste MUQ_icfpio.

requer ui;oa certidão negatíva. Guido Haut, requer
uma eertídão de eonstrução. Francisco Pansteín,
requer uma certídão de que está registrado oomo
pedreiro autônomo. Naelldo e SiLvia B. Darós, re

querem uma eertídão negativa. José e Carmen S.
SiemeiD�08�i, requerem uma certidão negativa.
Inácio Ríbeíro. requer uma certidão negatívs .. Os
mar José Vailatti, requer uma certidão negativa•

Helga Alves. requer uma certidão de construção.
Raul Dríesseu, requer por certidio si o requerente
é ou não devedor em relação a impostos. Domin
gos Oorreia, requer uma certidão de ecnstrueão.
Oom. e Ind Breithaupt S/A, requer por certidão sí
o requerente é ou não devedor de Impostos Muni·
oipail. Ouimiro Rlncaveskí, requer por certidão si
o requerente é ou não devedor 8 Fazenda Munici·
pal, Lueíno Beber, requer uma certidão da baixa
de flURl atividades. Reinaldo Chiochet, requer por
certíuão sí o requerente é ou não devedor • Fa
zenda Municipal. Met. Erwino Menegotti requer
por certidão si o requerente é ou não devedora
a Fazenda Municipal.

Co n c e d a-e e

Inetaladora II Com. de Materiail Elétriool
"Bws" Ltde, requer licença para estebelecer-se
cpm o ramo de Instalação e Comércio de Material
Elétrico, hidráulico de eonstrueão. Gilberto Hort
�equer licença para estabelec9r-se como técnic�
(Je. eoneertos de rádios (autOnomo). Mercedes da
Rosa, r.quer licsn9a para estabelec.r�s. com o ra
mo de bar. Sperandio OdorizlIii, requer licença pa
ra estabelecer 813 com o ramo de pensio e hospe
dagem. AITisio Junkei, requer licença para 8et8-
�el8cer-lle com o ramo de bar e gêneros almentl
cios. Serviços de D8stocal Pérola Ltda, Estabeleci
do cem com o ramo de Serviços de Destocas re

quer Alvará de Liceoça. lugo Lux, requer licença
para estabelecer-Is com o ramo de Comércio e

Representações. A Halles Seguradora S/A, requer
Alvará de Licença para instalação de uma Inspe�
toria. Francilco Panstein, requer licença para 8S
tabelecer-se �omo Pedreiro AutÔnomo. WHly Bor
chardt, requer licença para estabelecer Iile com o
ramo de Serraria. Hotel Oentral, requer Alvará de
Licença para estabelecer-se com () ramo de hotel.

Ao Diretor do DF. Fornecer Declaração Ba
seado no� Documentos Apresentados

. A�thur Blich, Alois Scherer, requer por cer�
tldio aI 08 requerentes eltio exercendo atividad••
rurais nllte ,Município

Deferido
a

Pedro Fernandea,' requer -Iiceuça para conslrução
de um mausoléu. Luiz S. Kraisch, requer licença para
colocação de dois mausoléus.

A r q u i-v e - s·e

Dedro Fernandes, requer a doa9ão de uma área
de lerra clã m2 localizada n9 cemitério Municipal.

Averba-se

. Ewaldo Zenke: lendo encerrado suas atividades
com o ramo de Serraria requer baixa.

Jaraguá do Sul, �õ de março de 1974

Portaria N. 06/74

Eugenio Strebe, Prefeito Municipal de Jaraglii
do Sul, Estado· de Santa Oatarina, no uso e exerci
cio de suas .atribuiçÕe8, tendo em vista o art. ' .•
da Lej n.O 170, de 8 de maio de 1967. Reloln;

Nome8r .

De acordo com o decreto nO 77/67 de 7 d.
julho de 1967, combinado cam o art. 8.·'do regula�
mento por este aprovado, fica nomeado o Sr_ GB
TULIO BARRETO DA SILVA, para exercer o (!ar� ,

fiO de Presidente da Comiasão Municipal de Espor
tes, a contar a pres8nte data até 03 de Julho d.
) 975, o que determina a Lei n.· 170, de 8 de maio de
1967, lIem Onus pllra o municipio.

Comunique 8e, Registre se II Publique.se
Palácio da Pref�itur8' Municipal de Jaragoi

do Sul, aOI 25 di8ll do mês de marc;:o de 1974.
Eugenio. Strebe, Prefeito Municipal

..

Desportista Jaraguaense " ,

compareça aos estádios

E.t.do de ,santa Catarln.

Prefeitura muniaipaI de �araguá do Sul
I

Requerimentos despachados pelo senhor Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul
A Vista da Informação Como Requer -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Falecimentos
CORREIO DO POVO

Histórias de um Rio
Militão Âugvsto (VI)

Itaupan,ltaipava ou Itaipuava - qualquer uma
desta8 trê8 pala'Yr8s tupí-guersní, traduzida, para nes
sa língua quer dizer pedra de rio corredor. SAo H
,eira8 corredeiras que' ligam um pOQO ao outro, ge
ralmente são de cioquenta 8 eem metros de com

primento. Já eram verdadeiro. trambolhos para 88

pequenas canoas dos nossoa Indios, que eles eha- I

mavam de ubá e até hoje continuam sendo lmpeeí
lho para OI nOS808 eanoetros de sábado à tarde ou

domingo, que sobem o rio oom dois ou três caní
ços e uma latinha com mínhoces. Na subida, ainda
que pese um pouco, vai ele puxando a canoa pela
oorrente onde é muito raio e remando onde lhe é
pO.liudvel até o poço de cillls. A)f e8colhe um bom
pesqueiro, joga a prOa da canoa para cima de uma

pedra, isca bem 08 aozói8 e começa a pescaria. À
tarde. quando o Rei Sol não castiga muito a pele'
ai lindas banbístes enchem o rio de alegria e be
leza tal, que chega a bulir com OB seosiveis nervos
do n6Sl0 peseador. Depois de olhar vári811 vuas pa
ra aquela eena poliorômica no poço de baixo, que
por sinal nlo é nenhum poço, é apenaB um baixio
raio oom uma média de um"metro de profundida
dft, onde aI banhistal pulam, gritam e riem, o DOI
so menino gall joga os eaníeoe para dentro da ca

noa e, em seguida retira um pouoo de água aeu
mulada no fundo dela, deixando 10mente 8 quantia
para OB peixinho, se concervarem vivos. Ai lIai con
fiante naquele provérbio velho que diz que rio abai
xo tods santo ajuda. Quando chega na itaipava
ele escolhe o oanal mail fundo, porque por ali
abaixo a corrida é boa. A primeira guinada no meio
da oorredeira descontrola-o, mal ele gruda Ie nall

bordaI da canoa e deixa eerrer à vontade. Por6m,
quando chega na. últimas pedral a canoa bate na

primeira e, depois de rodar, bate na segunda e é
•ll que o menino 8ft perde e nãs se agöfonta mail
porqne o choque é REIeo. AI! garotal banhistas, no
primeiro momento, ficam a.sustadas com. o desa.·
tre, mal quando o menino gall surge 8 tona, já com

tremendo grito, xingando al6 a mãe do río, elal
nlo contém uma gargalhllda geral que ecoa rio abai-
xo, fazendo com que outr08 banhistas olhem para
oim8

. para ver um.s canoa bal8nç�ndo 8uavemente
80br. ai mansal águal do rio' Itapocú 8 8lgu6m
Dadlando atraz 8. toda velocidade para. agarrá-la.
ISlo aoontece· nos nossos dias àl vésperal do oen

t",nário da fundaçAo do nOI.o Jaraguá.
Contlnua nq: próxima .dlção

iF=======================;j ·r_·

lunnz de §OllIlza
.&DVOG.&DO

Av. Franklin Roosevelt, 23 - Grupo.T303
. lDIIItFone 52-1894, - ZC-39 - Rio de Janeiro·GB.

Jaraguá -Veículos S.A.
COCMF n•• 84"365�/00l
Edital de Convocação

Assembléia Geral Ordinária
Sio CODvidadol OI lenhor.1 acionistall à com

pareoerem • A,sembléia Geral Ordinária a I.r rea

lizada no dia SO de abril de 1974, às 10,00 horal,
na 8ede locial elltabelecida ua avo Mal. Deodoro da
Fonceea, 930, em Jaraguá do Sul (SO), a fim da de
liba'rarem 80bre 8 eeguinte:

ORDEM DO DIA
1.0 - Exame, discussAo e deliberaçAo sobre o

Ba)anço Geral, demonstraçlo d.a Conta de Lucrol
e Perdas, Relatório da Diretoria, Parecer do Con·
lelho Fiscal e demais d0C1�ment08 referentes ao

exercfcio social encerra�o em 31 de dezembro de
1973; _

,

2.0 - Eleiçlo do Conselho Fiscal e . suplentes
e fixaçAo dOll seus respectivos honorários;

3.0 - Ratificação do cargo de Gerente Admi·
nistrativo e fixaçlo dos seU8 respectivos honorários;

4.0 - Outros as.untol de intere8se da Socie-'
dade.

AVISO
A diretoria desta Sociedade aviss a08 senho·

r81 acioni8tas que estão a sua diBposição na sede
locial, os documentos de que trata o artigo 99, do
decreto-lei n.o 2.627, de 26 de letembro de 1940. /

Jaraguá do Sul (SC), 14 de março de 1974
Rolli Bruch - Diretor Gerpnt.

, CPF n.O 009960419

Povo desenvolvida á Povo Limpo
Ajude a limpesa

\
da cidade

utilizando os coletores de lixo

SABADO

Estado di SIDtl CatlrlDI

Prefeitura Municipal da
JBrlB8d di 8ul

,Notioiamos com pesar o falecimento das se

guíntes pessoas:
Dia 10

Maria Verginia dOI�Santos Cristofolioi, nesta cidade,
com 38 anos

Dia 14
Janete Clair Lehnert, nesta cidade, com I) meses

Dia 16
Ernesto Schutze, nesta cidade. com 72 anos
Marcia Riegel. neera cidade com 3 mesel

-

Ivan Charle, TeIma, Delita oidade, com uma hora
Dia 17

Linda Sehünke Droeger, nesta cidade," com 40 anos
Guilherme Buttendort, oesta cidade éom 73 8nos

Dia 19.
Catharina Vierheller Siewerdt, nesta cidade, com
67 anCJI.

"Corr(lio do Povo" apreaente aOI enlutados a,
suai condolências.

Requerimentos Despachados pelo Senhor
Prefeito Municipal de Jaraguä do Sul

<Conceda-se- a Transferência
Paulo Papp JI�. requer rrsnsfertr sue afividlldes

de cobrador eurônomo para jardineiro aurônomo.

Conceda-se Mais Dois Horänos na \ Concessão da
Linha do Rio Cerro n.

Viação Canarinho LTOA, Solicite maia dois
horáriot\ Da concesão dlJ linha Rio Cerro II.

Conceda-se a Baixa
Alvino Marquardt, téndo encerrado sua arívldede

como mOlorisl1l de láxi requer csucelamento dos im
po.'os.

Altera-se
Marly Pfeih�ler Baumer, requer aller_ção do seu

.:

ramo de otividede de Agenle Autônomo de Mercado
de Cepilais pare Técnica em Contebtlrdede.

Como Requer
Confecções Ltsport LTDA, requer Alvará de Ll

cença, uma vez que. é sucessora d. Pirrft. AJidia Les-
-

amann.

Conceda·se a Licença Prêmio
elvira Aldrovaodi, requer licença premio corres

pendente ao decênio de 15/2/66 à 16/2fT".

Conceda-ce Ponto de Táxi

Osmar Bardin, lendo adquertde .o veículo do Sr .

Alvino Marquardt e querendo adquirir o ponto de lá
xi 'do referido veículo sito no POSlo Weege, requer
Alvará de Lteeaça.

Anota-se a Alteração
Oerhard Roeder, Solila a averbação da alterlJção

da Rilzão Socilll pl Roeder Comercilll LIda.

De conformidade Com a Lei n. 344 de
.

30/3/72
Art. 131, §6., conceda·se 60 Dias de Licença

Para Tratamento de Saúde.

Requer licençll pllra Irlllamenlo de slIúde por
lempo indeterminado.

CONTADOR

Fica Averbado na Ficha FuncionallPàra
Efeitos de Aposentadoria 2 (Dois Anos)!
Relativos a Licença Prêmio não Gozadas

Referente Julho de 45 a Julho 65, CFE An. 96
da Lei 344 de 30/3/72

Geny Costa de Oliveira Silv., requer àverb.çio
em eua ficha funcional pilra efeito de aposentadoria o

,erfodo d. dois 8n08 relaliv. as licenças premio di
reilo e não gozadas.

Jarllruá do Sul, 14 de mllrço de 1974

Nascimentos
Dia 10 )

Rub�ms. filho de Rudi (Hhira Dallmann) Meier
Dia 13 .

Giovani, filho de J08é Adernar (Lidia Garciaj Tren
tini'
NelltoD, filho de Alfonso (Renilda Fiegel) Schuen
ke

Dia 14
Eliane Marilene, filba de Walmor (Olindina Gonçal.
ves) CeruU •

Luia Robe_rto, filho de Valdir (Olandin�) S'cos
Blesir, filho de Bgon (Blfrida) Priebe

Dia 16 .

Joelma, filha de Herminio (Brunilda Maria) Lucioli
Dia 16

.

Bliane, filha de Willy (Edeltraud Ehlert) Meier
Dia lts

Odair Mello, filho de JoAo Mello (Cecilia Carlini)
Moura. •

Fabiana, filha de Valmor (Eli8a SteindeJ) D811agno·
lo
Cri8tiana, filha de Hilário (Vilma Belarmino) Sape
la

Dia 19
,Aparecida, filha de José Joio (Maria Anzini) Mar
tios
Jislene, filha d@ Valdemiro (Senhorinha) Volt
Gérrerson Celar, filho de Alirio \(Vsoda Angenna)
Floriani .

Ailton, filho de SebastiAo (Fatima Schneider) Fon-
�n�

.

Dia to
plt.tricia Jaoaina, filha d. Jorge Lorival (Neusa Pic
einini) Meier
Nelson, filho de Rudi (Reintraud Schubert) !-epi-
wisky ,

"08 cumprimentos desta folha".

ou prãtieo em contabilidade, oom conhe

cimentos, para ganhar entre 2 e 3 mil. Até.
mail. Cartas para "Contador", Caixa Postal, 19
nesta, com ourriculum, para marcar entre9ista.

Guarda';l& sigilo.

Hino à Jaraguá do Sul
Em ediçõea entertores aotlcíemoa os movimen

tos que se desenvolvem, no eentldo de dar ii JlIraguá
do Sul o seu Hino, uma premoção do ROlllry Club
de jararuá do Sul, onde o dr. Rudolfo Hufenueasler
salrou-se vencedor, DO que díz respeito à letra, estea
do em fale de conclusão a parle melódiclJ.

Publlcedo pelo "Correio do Povo" e outros jor
nais, a letra do Hino à jllraguá do Sul, correu muno
do e muitas forem llS apreciações. De São Paulo re·

cebemos, agora, de nosso coillborador RudoU Hirsch
feld, poela renomlldo, II Iradução do hino jaraguaen
Ie, fllzendo com que II nOSSll Cidade foase uma aas
poucas unidade6_municipais que lern o seu hino no
vernáculo e em lingua alemã. Pllrll os que dominem
aa duas tinguas, divulgamos o belo 'trabalho do ar.
RudoU Hirschfeld -e o hino de eUloria d. dr. Rudolfo
HufenuesQler:

Hino CI Jaraguá do Sul
enlre monIes te vejo engaslllda,
Maginando corrente prllleada.•.
Vibra um povo querendo progresso,
Crescimenlo, Irablliho e sucesso.

EatribUho

)araguá do Sul és Vibranle,
Não Haverá Quem ,fe Suplanle.

_
Teu póvo Alegre e Varonil
Tem Por Lema: Avante. Brard!:

De leus cempos aberlos em flor,
Da Indúslrla • Iodo o vapor
Brotdm rios de riqueza a sorrir.
Quando o di. de amanhã DOS surgir.
Teu brasão lem (, verde: é esperança•.•
O vermelho. eate povo que IIVllnça.
Ao .Iufar da bandeir. marchamos

.

Pela lerra que é nossa e que amemosl

Jaraguá do Sul

Zwischen gruenbewaldeter Berge Fuss,
Am klaren, silberglaenzebdem Fluss,
Da lebeI, dl'm Fortschrill zugewandt,
Ein Volk .m11 llrbeitafleisliger Hllod.

Aus �eifer Flur in" vollem Erlrag,
Aus der föbriken Hammerschlag.
Slroeml Reichtum, Mjllionen um Million',
Fue,... uns und die naechste Oenerjllion.

DöS Oruen der flagge uns Hoffnung I5chl!ffI, .

Rot \ zeugl von gesundem Blutes Kraft,
Bein wehen der Fahne gelobern wir.
Unsre Liebe schenken wir Heimllt, dir.

..

)araguá do Sul, einmalig schoen,
Moegsl du jahrtausende ooch bealeh'n.
Und brausend pflanze der Ruf aich forl:
Hoch lebe Brllsilien, hoch unier Orf.

RudoU Hirschfeld, São Pllulo
Uebersetsung öus dem Perlulliesischem des
Herrn Rodolfo Hufenuessler)

��� .........-. ............�-""{I�
Dp. Reinoldo MupaFa 1

ADTOG&DO II====�== ==�====

El:lcrlt6rlO 80 lado da Preteitllra
JARAGUÁ DO SUL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Assembléia Geral Ordinária
-Édital de €on�ocaÇãd li: '\

São convidados os senhores aoionistas 8 eom

parecerem a Assembléia Geral Ordínáría a ser
realizad� no dia 30 de abril de 1974, às 14 horas,

..
ns séde social estabelaeída na rua Presidente Bpí
täcío Pessoa 2�88, em Jaraguá no Sul, (SC) 8 fim
de deliberarem sobre 8 seguinte

.

ORDEM DO DIA

1.°) Exame, discussão .. delíberaeão sobre o

Balaneo Geral, demonstração da Conta de Lucros
• Perdas, Relatório da Diretoria, Parecer do Con
selho Fiscal e demaís documentos referentes ao

exercício encerrado em 31 de dezembro de' 1973:
2.°) Remuneração dOI Diretores:
8,°) Eleição do Conselho Fiscal e suplentes e

fixação dos seus respectísosi honorários:
'4.0) MOdificaQões dos Estatutos.80ciais:
5 0) Outros assuntos de Interesse da sociedade.

AVISO
, A díretoría desta Sociedade avisa OB seaborea

aeíonlatas que estão a SU8 disposição na séde so

eial, os documentos de' que trata o artigo 99, do
dsoreto-Ieí nO 2627 de 26 de setembro de 1940.-
r,

Jaraguá dI? Sul (S'C) 18 de 'Õlar90 'de 1974
Jamiro Wiest, Diretor

'.,

Serrl!ria install!da ne região de jllraguá do

Sul, preferentemente locellzade no próprio muni

cípio ou no de Corupá, devendo conter.

'SERRA FITA pera desdobramento de roree

com míoimo öté um metro de diâmetro;
OALPÚES pera secagem de madeire; .

, Páteo para estocagem de medeire em toras

e serrada;
BOA VIA OB ACESSO;
COM- CLIENTELA FORMADA OB QUEM,

ADQUIRIR A MADEIRA BIlUTA.

Ofertai por escriro pllra

MARlIAM·Empreeldlmentos I Servllos LId••
Rua Jacob Buck, 71 ,

,

JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA
Horárfo: Das 8,00 às 12.00 horas e Das
14,00 às 17,00 hOras.

.

Neves S.A.
I '

Indústria Catarinense dI Artefatos dI Madeira
Assembléia Geral,Ordinária

Convocação
Convidamos os senhores acionistas para, reuni

rem se em lIssembléia geral ordinária, na sede social,
à Rua Preso Epílácio Pessoa 2622, nesta cldllde, às
10,00 horas do doia ãO de abril �e 1974, parll delibera
rem o seguinl�:

.
"

: ORDEM DO DIA

P) - Exame, discusaão e vota�ão do balanço
geral, relatório da Diretorill, demonstração 'da conta

"Lucros e Perdas", 'parecer do Conselho Fisc.l e de
mlils documentos referentes, ao exercfc:io soe'ia'l 'eueer:'
rado em 31 de dezembro de 197ã.

2.°) - E,leição dll Diretoria e fixação de seua

pró-labores.
ã o) - �Ieição do Conselho Fiscal e Suplentes

e fixação de seus proventos.
4.°) - Outros asauntoa de interuslit da socteda

de.
AVISO

;-
Acham 'ae ii disposição dos senhores lIcionistas,

na sede. social, todos os documentos de que trata o

Irt 99, decreto 'lei 2627 de 26, 09. 1940

Jaragu6 do �ul, 16 de mllrço de 1974.
José Carfol Neves, Dir. Executivo

CPF: '006.281.789

I Indústrias Reunidas Jaragoá S.A.
.(

'A�mbléia GeraÍ Ordinária
.'

São convocados os Senhores Adonislas da In
dústrias Reanidêls 'JlIrllguá S.A, para a Asseml>léil!
Geral Ordinária, a realizlIr-se no dill �7 de abril de

1974. às, nove horas na sede SOCillf, à Rua Rudolfo
HufeDuessler,766, a fim de deliberarem sobre li seguinte,

ORDEM DO DIA

I - Aprovação do Balanço e Contlls do. exer-

cicio de 197ã. ,

'

II - Eleição do novo Conselho Piscai"
III - Assunlos 'de interesse da Sociedllde.
Nota Acham se à, disposição dos Senhores

Acionistas os documentos III que se refere o artigo,'
. 99, do decreto-lei n ° 2.627 dI.' 26 de setembro de 1940.

J�rllgulÍ do Sul, 21 de mllrço de 1974
Dietrich H, W Huftnuessler, Diretor Presideote

, .'."- ,""li. _ _� ._

.'
� < _

Complnhil Meihorallintos de )araiud do 811 filmz 'IrlOBol S.�. Ind. Com. I ßgriculturl
CGC/Mr n." 84430.636/001

Assembléia Geral Ordinária

Edital de Convocação

'CGG 0.° 84.436.377/001
Edital de Convocação

Aiseinbléia Geral Extraordinária

São convidados os senhores acionistas desta
sociedade, plIra, participarem 'dll" ASSEMBLÉIA GE
IlAL EXTRAORDll":IÁRIA a realizar·se DO \iia 30 de
abril de 1974, às 1,9,(Dezen'ove) hores, 'Da sede 1l.0'ci.I,
da Associação Comerçtel e lndustne! de Jaragu6 do
Sul, Iilo Dill Avenida Marechal Deodoro da Fonsecll -
Edlffclu Bernardino -: 2," andar, nesta cidade de Ja
ra2'uá do ôul, Estado de Si!Ot� Catarina; com li

-

ee

ruinte
.

ORDEM �O DIA.,
, ,

1.0 - Vertüceção da 8ub.crição d�s 119.000
(Cento e dezenove mil) ações ordinárias, conforme ou

rortzeção da assembléia geral exrreordlnérte de 20 de
dezembro de 1973. com o aumento do capital social
para Cr$800 OOO.Ob; ,

" _

2.· - Alterllção dos esreunoe soclets;
3,0 _ Aumento de capital social; '</', '

4 o - Aasuntoa Diversos .de Interesse eoclel.
jaraguá do Sul (SC), 23 de março de 1974'

.

Dr. Mario Sousa, Diretor Gerente

\

Edital de Cötlvt1eação ,,' fi

Assembléia Geral Ordinária
. Sio convidados 08 ôenhorea Acionistas, a' se

fazerem presentes' à Assembléia Geral Ordi.ária que
se relllizllr6 no dill 30 de ebrtl de 1974, às 18 (De
zoito) hores na sede social da AssocillÇão, Comerei,
121 e Industrial de Jara2'uá do Sul, silo na Avenida
Marechal Deodoro da Fonseca ediffcio Bernardino -

2 ° andar, nesta cidade de jararuli do Sul. Estado de
.sátita Catarina, a fim de deliberarem o seguinte:

ORDBM DO DIA

1.° -
- Exeme, discussão. e ..proveçêo do reletö

rio da diretoria, belenço geral, demonstrativo da con

ta Lucros e Perdas e parecer do conselho fiscal, re

ferente ao exercfcio social encerrado em 31 de dezem- -

bro de 1911. .'

2.° � Eleição do Conselho Administrlltivo
iS.o - Eleição do Conselho F.iSCli I

.

e Suplentes
4.° Assuntos diversos de interesse da sociadade.
jaraguá do Sul (S,C), 23 d. março de 1974 I

MarIo Sousa, Diretor Gerente

Pelo presente, Ficam convldedos os senhores

acionistas, a comparecerem à Assembléia Geral Ordi
nária a realizar se no dia 26 de' abril do Corrente

ano, às 16, horas, DB sede social em Rio do Cerro km
14, neste Município de JaraguiÍ do Sul, afim de deli
berarem sobre: a seguinte

EDITÄL'
MOTORISTA

O SAMAE está s6l1ecionando candidatos, do
8exo masculino, para o cargo acima.

EXIGl!NCIAS
Instrução Mínima - PrimArio Completo (OIJla••)
Idade: de 20 • 35 Iin08

Quites coui o Serviço Militar.
Carteira de Habilitação Profissional (Minimo de
um (1) ano)'

'

", -I � OFERECEM;OS
Ordenado Inicial - Cr$ 576,00
Semana de trabalho - t) dia8'
,Férias de 30 dias.

ENTREVISTAS,
Local: Escritório do Serviço' AutOnomo Munici-
pal de' Água e Esgoto. '

_
.

. Rua: Expedicionário AntOnio Carlos Ferreira-la3.
Data: a partir de 02 até 05 d9 correDte mê•.
Horário: da. 10,00: -às, 12,00 ti das 16,00 à"18,OO
'horas. \

.
1, I

Dr. Aro]do Schulz, AIUlessor

I >.
•

Edital de Abandono de Manor'
o Doutor Nalion de Souza Infald, Juiz ·de ·Di

reito da Comarca de Jaraguã do Sul, Estado de.
Santâ C'àtarina, Da forma da lei, eto. .

FAZ SABER 8 todos -os que o prsssnte editei,
com o prazo de trinta diaB; virem, ou dele aonhflci
mento tiverem ,8 iDtereSllar p0S,la,. que nessã 'Juizo
Clorr. Ileua trâmitAs legaill um processo de "ABAN
DONO 'DE MENOR", em que foi" nomeado curador
o advogado dr. Reinoldo Murara. refereute a uma

crian9" do st'!xo mail(\ulino, naJjcida no dia 11 de no

vembro dfil 1973, encontr!Jda 'flbanrfonllda 'é entre

gue a�1I ouidlldoil do HOSPITAL E MATERNIDA
DE SAO JOs1i:; désta cidade. - E para qúe obe'

gua a nodcia ao oonhecimento de todoR e quem in
iereuar pos'sa, foi expedido o competflnte' editeI
que serA afixado no logar de costumA, às rportllS
do Forum, e publicado duftS veZfll!! na imprenlll lo,
cal. Dado e puslldo nesta cidflde de JaraguA dó Sul,
fiOS vinte oito dia!! do mês de fevereiro do aDO de
mil notf!centos fi sf!t"ntll e quatro. - Ku. (a) Ama
deu Mahfod, 8sori,ão, O I'lbscra,i-

(8) Nelson de Souza Infeld, Juiz de Direito

ORDRM DO DIA

• ) >

• , 1'1' - ApJle$entllção. Dlscuesão e aprovação do

Balenço Geral e Contll de Lucres e Perdas do exer-

eícíc de 1973;
.

2.0 - eleição do Conselho �il!clll;
ã.O -, Assunlos de: interesse soelal,

jaraguá do Sul, 22 de março de 1974
1 Edtltraut B. Gumz, Diretora Presidente

CPP n." 066670969

Nota: - Achem-se à disposição dos senhorea

"cionisles, no escritório desta socledade anônima, os

documentos a 'que se refere o ertigo 99 do Decreto
Lei n." 2.627 I de 26 de setembro de 1940.

,

A DIIlETOIlIA

I

,

PODER JUDICIARIO
COMARCA DE JARAGUA DO SUL

Justiça Eleitoral
Tome-8e Cidadão. Alistando-se Elei

tor. Se completou 18 8n08, procure o Cartório
Eleitoral, no Forum da Comarca, munido de
um documento � três Iotos 3 por,., para
requerer o seu titulo eleitoral, das 9 àl 12 ho
rSI, e da. 14 às 17 horas.

Jaraguá do Sul, 20 de março de 1974
Cartório Eleitoral da 17.8 Zons

Proibição
Pelo prelente os pro,rietários'WERNER KAR

QUARDT e WALTER STEINKE, residentel em Rio
da Luz, neste 'município de Jaraguá do 8ul,: proi
bem terminl'lntem nte a entrada de pessoas estranha.
em 8U8S propritldades, com a finalidade de p"scar
o danificar bens, nlo nOI responsabilizando pelo que
possa acontecer.

Jaraguá d_o Sul, 15 de maroo de 1974

Werner Marqua"rdt
Walter Sttlinke

100 Aniversário da Revolução
Por JOSÉ CASTILHO PINTO

V'emos passar domingo, dia 31 o 10° aniversArio da
Ravoluçlo de março, vitoriosomovimento que baniu a subver

çlo eomuntsta • a corrupçAo deslavada que vinham" se alas
trando 1Issultadoramente por todo o BrasO. "

De modo aSlultador, repetimol, porque a· subvel'Qlo
bolehevIsta a tal ,p�nto, tinha chegado, que Qlultos liderei ver
melho. declaravam ábeltamente que j' estavam governando, fal
tando apenaI ,instalarem_'le na admln1straÇad. E a c'orruP910•
por sua vez, era de tal feitio; que da noite 'pan o dia apare
claru novol riCOI a oltentarem fortunal cuja origem, era del
conhecida ou comprovadamente irregular,' ,

B como apenso à ISlo tudo lutévamos oom uma lnDaçAo
desmedida; vivíamos em estado permanente'de graves pOlÍticatl;
presenclãvam()1 oomfolosextreml.ta. devld!tmeDte forjados; via
mos verbas enormes serem desdnadas para finl subversivos
e asslatiamos o de.prestiglo premeditado de muitas 'autorida
des civts e Dillitarel, tudo c()m o fim certb de gerir a oonfusãO,
a indlsclpHna e agltaçAo 'Ioclal. Era o emprego ezato da sur

rada mas eficaz técnica d., maqq1avel, que, aconlel4ava: "DI-
vidir para enfraquecer e do�ar". '

- ,

,

"

Felizmente velo o 31 dê março d� 1964 e com ele'a Re·
voluQllo salvadora que pôs lob ferro o fogo a subverillo e

,corrupçAo que entlo nos InfeHcltavam, c!)m Isto trazendo 'aol

bons braflflàiros nov.o Animo e renovadas esperanças num Bra-
10 mail justo e humano par� seus tllh,os e sobretudo m�
digno de conceito no leio dos demais povos do mundo; J

Hoje, quando estamos a completar 0"10° anlveisárlo da

revoluQAo de março, ai estA, para quem tem' olhos de ver, ra

inflaçlo controlada; a lubverçlo neutraHzada; a corrupçlo del
mantelada; o sistema educacional revigorado; o problemaí1abl
tacional amenizado e com 10luçAo garantida; o transporte ro

do-fer,ro ,Jnaritlmo regularizado; a produçlo nacional bruta au

mentada e com ela o desenvol'nmento e criaçlo de riquezas,
e, o principal, aI autoridades civis como mWtares'lievldàmen
te respeltadal e p'or assim dizer um governo de real respeito.
E todo isto apesar das profecias de mau agoqro, dos derrotil-
tas e outras carpldelral de Igual estallo. _

'

E ai está a razio porque hoje coiDo 1 ontem aplaudimos
a Revoluçlo de 31 de março de 1984, mesmo porque o noslO

combate a subverBAo. bolchevista e corrupçAo 'em t!)d"s a.

suas formal nlo nasceu com eIsa RevoluçAo, na data de
1946 (há 29 anos, portanto), conforme poder" ser' verificado
através da nossa coleçllo de mllharel de' esciItol dlvulgadoB
por 26 diferentes jomals, revistaI e radioemlssóra do ParanA e

8tà. Catarina. E vem dai, ainda, :'0 motivo porque hoje como

ontem voltamos a reafirmar nOBsa inteira, conl1anoa nessa Re

volu�o que �Itá completanilo lO .nos de 'vtgênola e recondu
zindo a DOll. 'Pátria' plÍra' ô caminho do dlretfo, da .honestidade'
da j\lstiç� t? do bem eltar do povo brasileiro.

JI!-ragué do 8� 3/03/74
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Jarauuaense . Iju�ou Irmão �o Sul
Numa iniciativa digna

dos metores eneemlos pos
siveis, tivemos em nossa

cidade o desenvolvimento
de uma campanba que vi
sou angariar'a-rande nú
mero de roupas usadas,
água mtaeral, generos ali
mentíetos e outros tipos
de ajuda, para minorar,
pelo menos em parle O·

eolrlmento do nosso Irmão
do sul.. principal!l'e.n'e os

atingidos e em grande nú
mero peles enchentes de
diu etraz, DI cldede de

Tubarão Oa noesoa lei
teres não desconhecem
que a situação no sul do
Estedc sé epreeenta-como
de celamtdade pública.
Além de Jaraguá do Sul,
ounes cidades do Vale do
II1IPOCU e de dtversea par
tu do estado USaram do
mesmo gesto ou seja, e

de auxiliar os milhares de
atingidos pelas cheias.
Mais uma vez o Jar.

guaense deu mostras de
amor e unlão pare com o

aeu próximo.

AMUNESC elege novo Presidente
. A AMUNESC reuníu-ae dia 22 dó eorrente em

Jaraguä do Sul, em atenção às habituais reuniõea
programadal Bntr. OI muníeípíoe formadorel da
AS80ciAção dos Municípi08 do Norte do E8tado de
Santa Catarina.

\ Na oportunidade, além das paleltra. do Pres.
do CREA da ]0·, Região, da Campanha da Alimen
taçAo Elcolar e da exposição do economi.ta Francis
Co Cyrilo Corrêa. verifict:lu·se a eleição da direto
ria da AMUNESC, sendo reconduzido o Preteíto
Eugênio Strebe, que reesbeu 9',VOtOI contra 5 da
dOI ao Prefeito Pedro Ivo de Joinville.

O mandato do presidente Eugênio Strebe lerá
de um ano e deverá trsdustr.se no desenvolvimen·
to de eflforços para uma melhor integraçlo das uni
dades munícípata no seu organismo maior. de onde
já despontam providências, no ssntído de conferir
aos moaicíplos asaessoramente na área de enge
nharia, como aliás já vem ocorrendo ne área ad
ministratin e contábil.

"Correio do Povo", apresenta ao Preteíto Eu
gênio Strebe os seus eumprímentos, com 08 votos
oe uma protíeua gestão.

Mário Tavares da Cunha Mello
Tabelião de Notas e Protestos em Geral

EDITAL
Pelo pre.ente Bdítal, ficam intimados pata pa·

..arem no prazo legal, os titulos que S8 acham em-
Cartório para protesto - os SenhoreI: . ®

Amides M. Martins, ORBE Organizaçõe8 Bre-
1118 Uda., Daniel MsgalhAes, Adilson Mf.londelõl, E8ta
belecido8 n8sta "idade e :Alvadir Gilgen, relidente
em Joinville (SO).

Jaraguá do Sul, 28 de março de 1974
. Hilário Alido Schiochet, Escrevente

Professor Paulo dos Reis
O Professor Paulo dos

Reis, do Senai de gOSSO

Estado, encontra-se des
dlio o inicio da semana,

em nosse cidade, minis
trando cursos de T W.I.·
primeira fale .junto· a
duas conceituada. índüs
tria8 do munteípío. Pela
parte da tarde na Indüs
trias Reunidas Jarà'guá

S.A. e a noite aos dire
tores 8 funcionários de
Breithaupt S A. O Ensi,
no Correto de um Tra
balho, é o curso desen
volvid!l com a participa
ção efetiva dos eolabc
.radores 'desta. organiza·
eões, que ssstm aumen
tam seus eonheeímentos
protíseteneís.

Comunhão
Carlos Arthur Hens

chel, filho de Arno (Trau
,Pua o distinto casal. di Penski) HeDschel, re

Rello (Norma Klitzke) sidente à Rua Mal. Deo
Schwarz, natlcau às 7.30 doro. nesta cidade, re
horas do dia 24 de mar- oeberá no dia 7 de abril
ço de 1974, no Hospibll de 1974, na residência
e Maternidade "Jaraguá" de s*,us pais, parentes,
um robuoto menino que amigos e convi<lados em

OI felizes papais vão regozjjo de sua Confir
batizar com o bonito no- mação, oferecendo aos

me de Paulo Robe:-to. convivas lauto almoço e

"Correio do Povo", apre oafé.
senta aOB distintos paia
e avós, OB .leU. cumpri- Inaugura".o de Restaurant.ementos. ,

Projeto de Lei do
Prefeito de. Coru pá
Um projeto de .leí de

autoria do prefeito Otto
Krn.rto Wfllber, d. Ooru
pá foi aprovedo pC!r una
nimidade Da última reu
nião da CAmara de Ve
readore. do vizinho mu

nicípio. 'I'rata-se daB Iní
eiativaB do governo mu

nicipal para assinatura
posterior de um convê
nio com o governo do
Estado, visltndo a eons

trução (o quanto antes)
da ponte de concreto
sobre o rio Ano Bom
que dará 8ce880 da eí
dade ao bairro do mes

mo nome. A atual ponte
não oferece aB melhores
condições de trafego. es
tando mesmo prestes a

cair de uma horà para
outra, dai o referido pre
jeto ter sido aprovado
em regime de urgência:

Paala Roberto Scbwars

R�ajuste das Tarifas do Transporte RodoYiário de C.rga
OI signll'iriol dá prelente, órgiol representativol dali emprelal de transporte

rodoviérfo de carga em todo o pais, levam ao conh�cimento do público e, em especial, de
todos OI usuários do sistema que, em face das moäfffcaçõea sofridal no custo operacio
nal do transporte rodoviário de cargas comuns no periodo compreendido entre 01/12/72 e

30/11/73, 'ai tabeiss de tarifai lerio reaj�ltadaB na base de 21,49% (vinte e um virgula
quarenta e nove por-cento) para todo o terrftói'lo nacional. Este reajuste foi autorizado pe
lo Conselho Inter-ministerial de Preçoa - CIP, através da Resoluçio n.o 12/74, do dia 6
de março do corrente anO, e tem sua vigênCia fixada a par,tJr do dia 07/03/74.

Neste realuste nio ·foram consideradas ai possiveis Implicações de ordem reglo·
nal ou de transporte especializados.

Aos lindlcatos e associações regionais representativol do transport. rodoviário d.
carga caberá a responsabUidade de . aplieaçio do percentual do reajulte mencionado, 10-
bre as tabelai de fretei em ·vigor em lual rellpectlval bases Hrritorlais.

.

Sio Paulo, 11 de março de 1974. .

As.oclação Nacional da. Empresal de Trasportes Rodoviirio de Carga NTC.·
Sindicato das·EmpreBas de Tranllporte Interestadual de Cargi. do Eltado de Sio Paulo.
Sindiéato dai Emprelal de Transporte de Carga· do Estado da Bahia.
Sindicato dai Empresas de Transporte de Carga do Estado de Minas Gerall.
Sindicat. das Empresas de Transporte de Carga do Estado da Guanabara.
Sindicato dali Empresas de Tranlporte Rodoviário do Estado do Parani.
Sindicato das Empresal de Transporte de carga no Estado do Rio Grande do Sul.
Sindicato da. Empresas de Velculol de Carga de Caxias do Sul.
Assoclaçio Profilslonal dai Emprelal de·Tranlporte Rodoviái'lo de Carga do Estado do
Ceará

..

.

Assoclaçio Profisllonal dai Empresas e Agências d� Transporte rodovlérfo de Carga do
Eltado do Pari. .

'.

Alsoelaçio Riograndense das Empresas de Tranlporte de Carga.
Alloclaçio Profisllonal das Empresas de Transportei Rodovláriol de Barra Mansa e Vol
ta Redonda.
ASlodaçio dai Empresal de Transportes de cargàs e comf8lárias de hete Rodo.viário do
Eltado de Pernambuco.
Alloclaçio Profi.slonal das Empresas de Tranlporte Rodoviário de Carga do E.tado·.do
Rio Grande do Nort..

.

Alsoclação dai Emprelas de Transporte Rodovlérfo de Carga de Joio PUloa.
Sindicato das Empresa. de Transporte Rodoviário de Blumenau;
Assoclaçio das Emprelas de Transporte de Carga de Juiz de I'ora.
ASlociaçio das Empresas de Tranlporte Rodoviário de Carga de Ca.plna Grande•.
Allodaçio dOI Transportadorea de Carga Rodoviária do Maranhão.
Alsoclaçio Profilslonal das Empresa. d. Transporte RodoVférfo. de Çarla do E.tado do
Plaui.

. ...

Alloc1açlio das ,J:mprelal de Sergipe. .
.

Alloclaçio de :lmprelal Rodoviária. de Carla.
-

de Alaloa•.

("O e.'lIdo de Slio PGulo" - 12 �/7�
e'p'olha d. São Peulo - 16/(174)

Repressão brutal
.

DO Peru
LIMA - A policia po

lítíea peruana dissolveu
a tiros uma ma'nifestação
pacifica de trabalhadores
em Lima matando um

operário .. baleando ou
troa quatro, um dos quaís
é um menino de 13 8DO!!.
Revoltado. com li bruta
lidade da repressão po
licial, os estudsntee de
Lima saíram às ruas e

apedrejaram um ediffcio
goveoamental, incendian
do um nículo ofioial que
estava estacionado nas

proximidades.
A policia efetuou um

grande número de prí
liõe. e os detídoe forem
eolaeados à <lisp08içAo
da Divisão de segurenea
äo Estado, órgão encar

regado de coordenar to.
dai as operações de re

pressão.

Fridolino Vicente 8

Senhora expediram con
vite8 para os atol inau
gurais de um novo res

taurante em n08sa cida
de. Às 10,30 horas de
hoje, dia 30 de mar90
de 1974,· terá lugar a

inauguração do "Bill
Restaurante", que se si
tuará DO 8ub-solo do
Edificio Berri, no núme ..
ro 104 da Rua Mal. Deo.
doro da FODseca,deven
do ser prestigiado pe
lall autoridades locais e

pelo liIeleto número de
habitues que costumam
fazer refeições pm res

taurantes.

. Agricultorl
Niio queremos saber se

...

voce é proprietário, _
ou

que voce planta
Ap(lSenle-se em 10 anos
Informações e Inacrições

na casa Danle à Av. Ge-
lúlio VJlrgas, 26 ou neste

redação.

'Vende-se
,

Apartamento com 100
m2 - No primeiro andar
do Edifício Piccolli - com

Garagem individuàl - 3
quart08 2 Balas fjdemaiB
Dependênoia•.
Ver ·Mm o zelador do
Ediffcio.

Centenário de ,Nossa
Senhora das Dores .1

Ir Fliljo Ro.ellto
Ja•••rla rI. - PR

1.
I

A Profecia de Simeão

I
Deus-Menino nasceu, e viera ao Mundo
Para salvar a pobre Humanidade.
Lava·r com água viva quem imundo,
Ligar a Terra com a Divindade.

II
Simeão Israelita, com bondade,
Toma O nos braços, o olhar profundo ...
Maria, vendo-o triste, a dor a invade,
E já antevê o Cristo moribundo.

m
.

Este Menino veio a esta Terra
Como elo do Oéu, mas prä ruína
Daqueles que lhe fazem crua guerra.

IV
Sombreou-se o semblante de Maria.
E um gládio de �or foi lhe cruel- sina,
Sempre lembrada aó som da Peotessía,
2. A Fuga para o Egito

I
Segue a Divioa-Mlle, rumo ao Egito,
O País das PirAmidel, distante.
São José, guarda,fnelito, aflito,
Impede que Jesus morra inda infante.

n
Noites frias, e areiu escaldantes
Não retardam OI pSISOS do burrico.
Em Belém, do tirano Rei mandante,
Se executa um cruel e estranho rito:

III
São tiradas dos braços as crianças.
Abismadal de dor. 81 mães vencidils,
Ãssi8tem eompungídes à matança.

IV
Novos anjos cortejam e Deus-Menino,
Bnquanto a r.tãe Santfssima, sofrida,
Contempla o Cristo-Nato, um peregrino.
3 Jes,us-Menlno-Mestre

1-
Dis.era )&,hvé: ide ao Templo orar!
Assim, José, Maria e o Menino
Seguiram em caravane olé ao Aliar.
Lugar de edoraeâe dos peregrinos.

.

II
Relomaram, lIPÓS, o seu destino,
Mas, à tarde, DJ hora de lIgrupar:
- ODde .e.,á Jesus, párvulo Rabino,
Da Sá FlImília é grande o ItU peDar.

1Il
Três dias de buscas, Irês noites de espera.
Doze anos,' Jesus a Lei explana
Para os doulores, plêiade severa.

IV
- Meu Filho, diz Mliria, por, que assim?!?
Três dias... - Miie, sabei, ii· lerra é insanlI ...
B NÃO DEVO OCUPAt:l-ME DE E.LOIM ?11

Continua na pr6xima edição
.

t
\

Ag.radecimento
e convite para culto

A Famflia de

Helena KopIIn Gnelpel,
pezarOS8, comunica o seu pa!!l!Iamento, ocor
rido às !7.30 bs do dia 16 de março de 1974,
quando contava 78 anos, ! meses e 8 dias.

. Por este intermédio deseja agradecer
a todos os parentes. amigos, vizinhos 8 co

nhecidos que a confortaram durante o difí
cil transe, que apresentaram exprelsões de
pesar, que enviaram flores e cor08S " que
acompanharam (J féretro até 8 última mo-

�dL
.

Agradeoem em especial ao Rev. PS8
tor Waldemar Reimann pelas palavras de IFé Cristã proferidas em Ossa e perant8 o

..

túmulo.
.

A extinta deixa o esposo, 3 filhol homen8
e duas mulheres, 17 netos e 15 billnsto.. '

Convite para cu Ito

Aproveitam a oportunidade para con

vidar para o culto em intensão de. sua Jllin'a,
8 ser celebrado no dia 31 do corrente, às
8.M horal na Igreja Evangelica Crilto, de
Schroeder. Por mais e8te ato de Fé CristA,
agradecem, .

Schroedel', março de 1974.
O. eólutadol:

- O esposó João Henrique Gneipel
Oscar Guilherme Gneipel e fámUia
Paulo Roberto Gneipel e famflia
Bertoldo Pommerening 8 famma
Pedro Schmitz e famUia
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