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I / ,

Autoridades Presentes
Prestigiando a realização do semi

nário, deverão se fazer presentes o dr.
Árnoldo C. ßoscerdtu, Diretor da. Dire
torte Regional do Sul, da F.undação Ser
viços de Saúde Pública e o Eng. Luiz
Ernesto de Almeida, Chefe da Divisão
de Engenharia da FSESP, ambos de
Curitiba PR., o Prefeito Municipal de
laraguá do Sul, Prof Eugênio Strebe e

o sr, losé Carlos Neves, Presidente da
Câmera Municipal de Vereadores.

. A Fundação Serviços de SaQde
Públicll, conhecida pela' sigla FSESP,
tem sua sede ne cidade parenaenae de
Curitiba e, na qualidade de Diretoria l2e
gronal do Sul, tem jurisdição sobre es

Estados do Pllrllne, Santa Cerartna e

Rio Grande do Sul.
Composição da Autarquia de

/ Jaraguá do Sul
O Seminário durará de 20 a 26 O Serviço Autônomo Municipal de

de maio de 1974, tendo nor local as Água e Esgoto de nösse cidade, conhe

dependêneías do Colégio' São, Luis 8 cido como SAMAE, tem a seguinte com

a p,articipação de aproximadamente posição: Eng. Roberto Fassanaro; Assee-
30 Técnicos· em Contabilidade das sor e Qufmico: dr. Arolde SchulZ; Che
Autarquias Municipais dos Eliltadolil do fe da Divisão Admtntsrrenve: Aeadêmt-

Paraná e Santa Catarina. co Osmar Gumz; Chefe de Extrdçäo de
- I 'Contas: Valdir Bortoltnt; Chefe da ôe-

A coordenação geral d08 tra·· çiio de Material: Alceu Pacffico; -Chefe
balhos foi confiada ao sr. Roberto da Seção Operação: Reinoldo Artur

, Yujio Yabiku (FSESP-DRSUL),' selecío- Müller; Chefe da Seção Menurenção:
nando-se para o desenvolvimento do Leopoldo Brüch; Chefe da Seção Pes
cronograma os seguintes orientadores: soai: ,Maria Teresa Stllld e Chefe da
Ari José Mikos, Ja�into Léo Breslilan, - Seção Hidrometros: Afonso Rosli.
Olivio Gabardo, Osnil Juvenal Silvei- O Abastecimento da Agua em
ra (FSESP-DRSUL) -' Alceu Ribeiro Jarag'i1á
da Costa, Celso Santos de Souza é Na entrevista que nos deu o dr.

, Osmar. Gumz (AUTARQUIAS). Aroldo Schulz, grande entusitlsla da Fun.
, Os objetivos a serem alcançados dação dos Serviços de. Saúde Pública,

-pelo seminário na cidade que lhe ser- informou que está previsto a c9nstrução
ve de modelo, moti"vo !je justo orgulho de um novo reservatório, para atender a
para 08 jaraguaenses que compõe o

_
con8t�nté demandll do precioso Lfqui·

� terceiro parque industrial e se 0010- do ii cidade, um dos. melhqres ·forneci·
oam entre 08 dez primeiros arreoa· dos film toda a Região. A constru�ão do

, dadores �e �GM no. Bst",:do que soma reservatório faz -parte de um plano de
197 mUDlciplOS, fOI cUldadosament.e longo alvance 'e será de custo elevado,
deBdo�rado num plano geral, que YI-

, gestionando junto da \municipalida,de pa-
, za a Implantaçio �o novo pla.no de ra obtenção da área de sua instalação.
cont88,. renovar. atitudes té�mcas 8 Disse-noB o informante da preo
e?nheclmentos h.gados à 'área contá- eupaQão constane. da autarquia no
bll das Auta,rqulas e, num plano'es- atendimcnto do número cada tez mais

peci!i�� que te� pór obj.etivos: a) - oresceme de uSlJários e que, de ime

P088lblht�r ? �nterc8mblO .e. a troc!i diato, para evitar colapso DO forneci
de e�perlênOlas, b) - permitIr a UDl- mento de água, foram realizados im
formlzação �e normas de traba�ho e portantes estudos,' que eoncluíram pe
c) - encaminhar para o cumpnmen- la viabilidade de um substancral au
to das exigências dOI Tribunais.. mento na capacidade die captação, lra-

De 20 a 24 do mês em ourso, Im- lamento e distribuiQão, que passará de
portantes temas serão, desenvolvidos 32 1. por segundo para 50 a 60 1. por
na formulaQão da Proposta OrQamen- segundo. Pará atender a esse8 e.tudos

lá�i8,. prazolil' de enc!l.min�amento li o SAMAE deverá adquirir um cllnjunto
Prefel�uras e seus re1lflcil\J.VOIiI, apre- de novas bombas de sucQão e rl3cal
Sen'laQ8o, de um novo" �lano de contas, que e um transformador, o que vai
produto da observaçao constaDte do permitir um abastecimento normal,
patrimônio, onde pontificam modifi, com es atuais instalaQões, de pelo ma

oações estruturais no Ativo TransHó· nos mais 10 anos, inoluída nesta pre
rio, no Ahnoxadfsdo e n81 rubrioas visão otimista ó próprio orescimento
da Receita e Despes8, Balancetes Men- da oidade. A informaQão sobre o for

'/, Bais, Demonstração da Execução Or- necimento de água nos próximos dez
Qamentária e ReconciliaQão de Bancos, anos é das mais alvissareiras, país, são
Implantação de Empenhos, a Verifi- frequentes',as preocupações de certoa

cação da SituaQão Mensal, o controla setores I!ociais, com relaQão &0 preoio
de Materiaia 8 Equipamentos, o Almo· lO líquido. .

... x.arifado e a reconcilia.Qão de Inventá- Este semànário saúda 88 ilustres
-

flOS, BalaDcetes MensaiS, Processamen- p�r.onalidad.B ,que aqui deverão se

to de CootaR, Bancol, Caixa e aasun· lazer presentes, dos téCDicos que aqui
tos ligados 8 arqlllivos de documentos deterão desenvolver o importante Se
oontAbeis, recursos humanos, 8ua se- minário e das autoridadel 10Gais, para
leQão e rodlzioB, a Supervisão Admi' as quais se oonstitui como município
nistrati,va e Auditorh Interna. modelo, em justo orgulho de um ór-

Nos diaa 24 e 25, dar se-! • ava- gão autárquioo bem estruturado e em

li8,�0 _

dos trabalhos' deaenvolvidoB, pleno funcionamento.
lUa apreaenta9ão 6 palestra dOI diri- Colhe Jaraguä do Sul mais uma

gentes. projeQão no cenário oatarinens8, pro-
Finalmente, ii 11 h. do dia 25 de duto de um labor fecundo e que 8e

maio de 1974./ ter! lugar O encerra- entrosa Com 08 dsmais órgãos da' oi
,mento! do importante oonclave, atrués dada, formando o elo desanvolvimen
de programaQão especialmente organi- tísta da cidade que acaba de comp�e-
Zilda. 'ar o 8811 40.0 ano de emancipação.

Na semana entrante realísarse-ä
tim nossa cidade um importante con

clave de técnicos Iígados à á�ea d�8
Autarquias Municipais. ,E, porque o

n08SO municipio é modelo nesse tipo
organizacional é que vem de ser es

colhido' para sediar
_

o semio8�io de
estudos e debates: O SAMAE - Ser
viço Autônomo Municipal de Água e

Esgoto de Jaraguá do Sul, segundo
palavras do dr, Arnoldo C. Bosear
din, diretor da Diretoria Regional Sul,
da Fundação Serviçol de Saúde PÚ
blica, mereceu Íi aua escolha para a

Reunião dos Técnicos em Contabilida
de, pela ótima coordenação admínís-

"trativa existente no órgão local, o

'que vale por umá elogtoss promoção
pública de seus oomponentes.

O Seminário

,Comem�orações dos 40 anos de instalação
da Comarca de Jaraguá do Sul·

Conforme notlcternos nG
edição ·anterior, desenvol
veram ae em grande brilho,
as festividades alusiva. à
peseegem do 40.· ano de
ínetelação da Comarca de

Jaraguá do Sul.
, Através de um bem ela
borado programa, tiverem
curso as festividades, com
o comparecimento de au

torídedee e povo, OQ Fa
rum local, lotando-o com

pletamente.
Pelas 19 horas do día

10 de maio. de 1974, teve
lugar a eompostçêo da
Mêsa diretora dos traba
lhos da .eção cívica, re

gistrando li imprenaa o

comparecimento das_se
guintes peraoneltdedes.
'Deéembergador Bugênio
Trompowski Taulots Filho
- PD. P,r'esideníe do Egré
gio Tribunal de Justiça do
Estedo de ôenra Ceterine,
o Des: Ruben Moritz da

.

Costa - DO, Corregedor
Geral da Justiça; o Des.
Euclides de Cerqueira Cín
tre - DO. Presidente da
Associação dos Magistra
dos Catarinenses; o Des.
Alves Pedrosa; o Des. Rid
Silva; o Des. Nelson Kon
rad; o dr. Ruy Olimpio de
Oliveira - DD.' Correge.
dor Geral do Minislério
Público, e Representante
da Exmo. Senhor Procu
rador Geral do Estado,
dr. José Daura; O Ten. Cél.
)adir de Carvalho - DO.
Comandant� do 6! o Ba
talhão de Inflllntaria. de
Joinville (antigo lã B.C.);
o Ten. Cél. Osmar Jacob
lIIen - DO. Sub Coman
danle do 62.· B.I.; o dr.
Nelson de SOUZli Infeld
- DO. Juiz de Direito da
Comarca de Jaraguá do
8ul; o dr. Olavo Wes·
ehen felder - DO. Juiz de
Direito da Comarca de
Guaramirim; o dr. José

-

.\Iberto Barbosa - DO.
Promotor Público da Co
marca de JaralluiÍ do Sul;
o Prof. ,Eugênia Strebe
- DO. PrefeHo Municipal
de Jaraguá do Sul: o sr,

OUo Ernesto Weber - DO.
Prefeito Municipal de Co·
rupá; o sr. Ludgero Te

.
.

\

passé - DO. prefeito Mn
nícípel de Schroeder; o

dr. Paulo Gonzaga Martins
da Silva - DO. Secreté
rio do Tribunal de Iusttçe;
o deputado estadual Oe
tacílío Pedro Ramos; Pe,
Elerner Scheid - Vigário
da Paróquia e O Pastor
Egberto Schwanz. da Co
muuldede Evengéllce Lu
terana de Jaraguá do Sill.
Após o Hino Nacional,

usaram ds palavra o dr.
Nelson de Souza Infeld,
pera se referir à efeméri
de, 'lembrando em sua

oreçêo a necessidade da
construção de um novo

Forum, para abrigar os

serviços da Comarca. Em
seguida usou da palavra
o dr. Ruy Olimpio dê
Oliveira que em inflama'
do discurso lembrou os

primordios da instalação
da Comarca, eorempo em'
que seu progenitor, na

quelldade de Secretário do
.

Interior e Jusli.ça - PIá·
cido Olimpio de Oliveira.
- do Governo Aristillano
Ramos. presidia os' átos
de sua in�talação. Final
menle, usou da palavra o

Exmo. Senhor,Deáembllr
gador Eugênio Trompows
ki Taulois Filho, referin
do se generosamente à fi
gurd do Juiz de Direita e

do Promotor, além dos·
Serven?uários da Justiça
que aqui eXercem os seus

cargos, na distribuição da
Jusliça ao seu povo.
Em seguida as autori

dades e demais presentes
deslocaram-se do Paço
Municipal para IIS "epen
ci'llS festivas do Restllu
rante Itajara, à Rua 62,
onde se realizou um ban
quete de 150 talheres. Ou
ra�te o tigape usaram dll
palavra o dr. NelsolJ de
Souza Infeld, DO. Juiz de
Direito da Comarca. o dr.
Mário Tavares da Cunha
Mello Que prestou espe
cial homenagem ao. Des.
Alyes Pedrosa, o dr. José
AlberIo Barbosa, em no

rne darPromotoria 'Pública,
o Ten. Cvl. Jadir de Car
valho. rOD. Comandante
do 62.0 B.I., congratulan-

I
do-se com a grata efemé-
ride, o dr, Murillo Barreto
de Azevedo,. em nome
dos advogados que mili
tam ne (lomàrca e. final
mente, o Des. Alves Pe.
drose que, em' improviso,
emocionado, agradecia as

homenagens,' referindo-se
a diversas personalidades
de seu releclonemenro,
durante os .40 lIDOS d.
tnsteleçêo da Comarca de
Jaraguá do Sul, destacan
do a personeltdede de
Waldemar Grubba e Ar.
thur Müller.

Durante o dia 10 de
maio de 1974, es ilustre.
personalldedes vindas da
capital e das cidades ví
zlnhes, realizaram diver
sas visitas � empresas .10'
cais, o que deixou um

saldo de impressão favo
rável do parque fabril que
aqui desenvolve suas ati
vidades, projetando nacto
nele internacionalmente a

cidade de jaraguá do Sul
li: contribuindo de

.

forma
decisiva no crescimento
do Estado de Santa Ca·
tarina entre os demais
Estados do Brasil, pelo
apuro de seus produto•.

Oradores enfocaram du
rante os festejos .:lo 40.0
I'Ino de instalação da Co·
marCIl' de JaragQá do Sul,
08 creacentes servi�os fo
renses, pleiteando a ele
vação da Comarcil para
a de 4.- Entrância, com o

que ficariam em plano de
igualdade, por merecimen
to, as' atividades "que se

desenvolvem nas á.relil8
executivll - legislativa «

judici6ria;
Veiculamo. com muito

,prazer 0111 an.seios da ele·
vação da Comarca de
ãa. parll 4". Entrância,
não sÓ pelo reconhecimen·
to do trabalho que desen
volve, como pelo posicio
namento da Cormarca que
sedia o 3.0 parque ludus
trial do Estodo e de com

ponente dos 10 municípios
qu� mais imposLQs arreca·

damo para oa cofres do
Estado' de Santa Catarina.

Cidade deverá ganhar'máis uma moderna
cancha r de! Futebol de Salão

/

Ji estA tudo pronto para lando em termos de centenA
que seja iniciada aI conatru- rio de Jaraguá do SUl, o que
çlo de mais uma moderna dev.erá acontecer em 1976,

, canéha de esportes que ser- quando muitas promoções es
virá para disputas de FutebOl portivas deverlo ser reaHza
de Sallo, Woley e Basquete. das. A moõerna cancha de as-
Estamos nos refirindo a fallz portes da conheCida organiza
iniciativa da Industrias Reu- çAo jaraguaense será construi
nidas Jaraguá S.A. que assim da ao lado da cantina,.ora em
colabora com o seu' numero· consuuçllo. Uma boa noticia
so quadro I de

-

colaboradores, sem duvida alguma, esta d_J
além é claro de poder propor- construçlo de mais uma pra
cionar melhor opçAo para ça ,de esportes para J.raguli
quando de programações es- do Sul, ae levarmos em consi
portivaa, num futuro bem prÓ-

./

deraçAo a importância' que o

ximo, e principalmente S8 la- próprio governo :r8de� da

_nos dias atuais as diép�tas
esportivas.
De outra parte a Equipe d.

futebol de campo da AAIR,
vai dar combate amanhA' as
8.80 horas na praça de espor
tes,Erwino Menegottf. a boa
equipe de Irmlos Emmendöer
fero O técnico Geraldo José
deverá escalal' a_força máxi
ma para o prélio de amanha,
tentando ,r.epetir as boas atua
ções da equipe que conseguiu
ao lado de lIeu adversário de
amanhã o 8.0 lugar no torneio
asalano de 12' de Maio.
l

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Aniversários

Dia 20

._ A garola Simar.,
filha de Waller e Walério
Mah.ke;

.

- o sr. Arlur Ge,aer,
em Corupá;
- o sr. Orlando An

dreala;
- .6 sra, Edile Amorim;

em Joinville; ,

- a garola Rosely Ma
ria Gesser, em Concórdia;
- a garola Irllcema

Reis, em Corupá;
- II sra, Hilda Gneipel,

em Schroeder II;
- o sr. Governador

Colombo Machado Salles;
- a gorota DtlDiele

Mario, filho do Sr. Alci
vandro e Moria Salele

. Bspezim,

Dia 21

- A sra. 'Tereza Bür
ger;
- II jovem Maria Ro

aeH Teixeira, em Joinville;
- o sr. Hilberl Rowe,

nesla;
- a ara. Ana Maes;
- o sr. Osmar Borlo·

lini;
- o Ir. Norberlo 'Nac

kerhage.

Dia 22

- A sra. Silvia, espo
sa do Sr. Heins BIosfeld;
- o gorOIO Marcos

H.roldo Rialow;
- o garoto Waldemiro

Ponticelli, em Garibaldi;
- a sra, Silvia Ivone

K. Kaiser, Direlora da
Bscola Jaraguá,

Dia 23

- O sr, Braulio Bruhns,
em Joinvillei
,
_ a sra, Adele Podl

Klilzke. Estrada Nova.

Dia 24

- O ar. Prancisco Pe
droni, em Curitiba - PR;
-- a sra. Frida ,Jassen

Mey, em Joinville;'
o jovem .

Paulo
.

Gruetzmachér,' nesta';

DO POVO

Registro' Civil
Aurea Mülle. Grubba, Oficial
do Registro. Civil do I. Dis
trito da (lomaroa de Jaragu'
do Bul. Estado de Santa

. Catarina, Braln�
F8z Saber que oomparece
ram no cartótio exibindo os
documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casar-se

edital n. 8..480 de 8/6/74
Htlerto Prancteco Wagn�r e

Pascoa ôtrlngerí

Edital n. 8484 de .13/6/74
José Marcos Pedro"i e
Ana Marie Baruffi

(

Ele. 'brasileiro, solleiro,
carpinteiro, nascido em.

Jar,aguá do Sul, domicilia·
do e reSidente em Vila
Lenzi. nesle dislrilo, filho
de Paulo Pedrolli e Olilia
Stinghen Pedrolli.
Ela, brasileira, solteira,

� servenle, nascida em Mas
saranduba. nesle Eslado,
domiciliada e residenle em

Vila NovII, nesle diSlrilo,
filha de Frederico Bllrruffi
e Jósefina Baruffi.

Edilal n. 848õ de 13/5/74
�ebastião Pedri e
Mllrla Groasl

Ele, brasileiro, aolleiro,

'S'ABADO

gllS, nesta cidade, filha de
Miguel Schwartz e Alice
Ayroso ôchweriz.

Edilal o. 8.488 de 14/5/14
Eoo Imroth e

Lorinda Bloedorn

Ele. brasileiro, soltetro,
lavrador, nascido em Ja
raguá

'

do Sul, domicilia
do e residente em Rio da
Luz I. neste dletrlto, filho
de Victor Imroth e Hedwig
Glese Imroth.
Ela, braetletre, sonetra,

belcontste, nascida em

leregué do Sul, domici
"ado e restdenfe em Rio
Cerro I. neste distrilo, filha
de Wigand Bloedorn e
Irene Gielow ßloedom..

Bdital n. 8.489 de 16,6/74
Pedro Sansão e

Iandtra Barbosa

Ele, brasileiro, soltetro,
operário, nascido em Ja
ragulÍ do Sul, domteilte
do e residente em lere
guá Esquerdo. neste dis
trlro, filho de Geraldo
Sansão e Maria Corres.
Ela, brestletre, soltelre,

do ler, nascida em lera
gUlÍ do Sul, domlelltada
e restdeute em )aragu6
Esquerdo. neste distrilo,
filha de Herminio Barbosa
e Anila Rosa Barbosa.

B para que chegae ao co
nhecimento de todos mandei
passar o presente edital que
8er' pubHcado pela imprensa
e em cartório onde 8er'
afixado durante 15 dfas. Se
alguém souber de algum im
pedimento aeu.e-o para lOS
fins legais.
AUREA MüLLER GRUBBA

Oficial

buiz Hienen 5.A.
Indústria e Comércio de Bebidas

G:GCMF 84,429 844/001
Edital de Convooação "

Assembléia Geral Ordinária,
São convidbdos os Senhores Acionislils desla

1I0ciedade. para ii Assembléia Gertli OrdinlÍrie, que..
lerlÍ realizada em data de i9 d� Maio de 1974, n.
lede social, ii Av. Mal. Deêdoro, 657, em JaragulÍ do
Sul (SC), ils 15 horas, -para deliberarem sObre a se

�uinte
ORDEM DO DIA

1.0) Exame, discussão.:e aprovação do ,relatório
da direloria, demonstração da conla de lucros e per
daI, balanço geral � parecer do Conselho Fiscal.'

2.0) Eleição do Conselho Fiscal
, .0) Assuolos Diverllos
NOTA: - Acham se à disposição dos Senhores

AtiooistlJS os documentos de que traiam o Artigo 99
do «jecreto lei 2627 de 26/09/40.

JaragulÍ do �ul, 29 de abril de 1974.
'

GAB. LeasménD - Dir. CornI. CPF 019557999

Edital de Convocação
Assembléia Geral Extraordinária

Ficam convidados os Senhores Acionistas da
Luiz J(ienen S/A. Ind e Com de Bebidas. para a

Assembléia Geral EXlraordináda a realizar se no dia
29 de Maio de 1974. às 17 horas, em sua séde social,
à Av Mal. Deodoro, 657, em Jaraiu"á do Sul (SC).
para deliberarem 8�bre a seguinle ,

' \

, ORDEM DO DIA

1 o) Aume[Jlo' do Capital Social, medianie o
, aproveitamento, do Fundo de Reserva Especial em Cr$·

, 289000,00, Fundo Especial Aumento de Copitol da Cor.
reção do Ativo Imobilizado em Cr$. 151.000.00
aherando o Capital de Cr$ 385000,00 para Cr$

. 8�6.000,OO. r

20) Alteração Parcial doe Estatulos
3.°) AssunlOS de interesse da SOCiedade

Járaguá do Sul, 2�, de Abril de 1974
G.A E. Leasmann - Dir. Corni. CPF 019557999

"Junta

III. c:' Exército

5.aRM/De - 5. a Del Sm
do Serviço Militar, de Jaraguä do Sul-SC"

I
-
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Ministério do Exércitomtllrer, nascido em lere
gUlÍ do Sul, dornlcllladc e

residente em Iolnvrlle, nes
re Bstado� ,filho de Alber
to Pedri e Merílde Pedri.
Ela, brasileira, soltetre,

arendenre, nascida em

São Bento do Sul, neste
, Estado. domiCiliada e re

aidente em Fracisco de
Paula, nesre distrito, filha
de Afonso Grossl e Irma
Grossl.

.

Edital n. 8.486 de 13/6/74
Ele, brasileiro, soheíre,

torneiro. nascido em Trem- José Jacinto dos Santos e

budo Central, neste Esta- Léria Terestnhe Ro:.o

do, domiciliado e realden . Ele, brasileiro, solteiro,
te ne Rua Jorge Czernie operérlo, nascido' em

wlcz, nesta cidade, filho Praia. Grande, neare Eala
de FraDcisco Wagner e do, domiciliado e restdee
Maria Wagner. te ne Rua Amonto Ayro-

k Ela, brasileira, eolreíra, so. nesta cidade, filho de
Fa.zem anos oje .

dustrlé id Amonto Manoel doa S-n-10 ustriaria, nascI a em ... � u

.

- 'A sra. Vva. Edwtrgea, Luiz Alves. neste Estado, tos e Rila Jacinto dos
Voigl, nesta cidade; domiciliada e residenie ne Santos.

.

- a ara. Cordí, esposa Rua�Joinville, nesta cída Ela, brasileira, solteira,
do �r. Wilaon Baggens- de, filha de GUilherme tnduetríérle, nascida em

tose; StriDgari e Serafina .ôrrtn- JaragulÍ do Sul, domici
- o . menins Alzeno gari. liada e residente nG Rua

Mannrich, em Areleute SC. Antonio Airoso, nesta
Edítal n. 8481 de 9/5/74 cidade, filha de RobertoFazem anos amanhã Lorival Tiasi e . Roso e Rosalina Rosa.

- Sr. Alvaro Tomesel- Ivone Pedro"i Edital a. 8.487 de 13/b/74ll; '. Ele, breslleíro, solteiro, Guarher Boss e'
,- o sr. Renalo Ribeiro; lavrador, nascido em Ja- Marina Schwartz
- IS erta. Imgard Mül- 'd Q I d I d

I C'·
.

ragua' o uU, omiel ia o
BI"', bra-ileiro, soltel'ro,er, em orupa,

. 'e residente em Nereu Ril- ... .,.

- o sr. Harry CaroH·
mos, nesle dislrilo, filho engenheiro qufmico, nal'l-

no Pruet, Comerciante; J T S cido em Jara�uá do Sul,
1:)' F d'

de oão· issi c enlino
dom,'cl'II'-do e r"''',·dente- o sr. L.rWIDO o I; f'errazza Tiasi. U _� ...

- a jovem Helena, Ela, braaileira, lolteira, c,m luzana.Sao. Paulo,
filha de Guslavo Alpers- do lar. nalcida em São filho de Ew�ld HelBz BOIS
laedl, em Irapocuzinho; Benlo do .5ul, neste Esla- .

e de Caroh,na. Hes. �o.ss.
� o sr. Reno Schwarlz. do, domiciliada e residen- E.I�, bras,lenll.••�o.le,ra,

Ie em Nereu Ramos, ne$- a�x,har de eSCrll�)flO,. nas
Ie distrito, filho de Carlos c'da. �!", Jarllg�a d? Sul.
Pedrolli e Cecilia Carra- domIcilIada e r�s,dent.
eho Pedro"i' 110 Rua Av. Getuho Var-

�:;::Inn'�u:2 �:h!�:l7: r;;p:;:�-;;:::�
Margot Adelia Grubba ,

iEle. bralileiro, solteiro, ) II �DTOGA.DO II .

comerciário, nascido em

r'
..

Joinville, ne"te Estad'o,
'

domiciliado e residente na
Escrit6rio 8Q lado da Prefeitura

Rua Presidente' Epit6cio L JARAGUÁ DO SUL �Pessoa, nesta cidade, fi·
.

. .

lho de Ner50n Mario Leh .......... -�.,....,..,.,._, ....-...._

mann e �achel Machado
Lehmann .

Ela, brasileira. solIeirlI,
servenliária da jus iça, nas
cida em Jaraguá do Sul,
domiciliadd e relidente Da

Rua Arthur Müller, nesta

cidade; filha' de Bernardo
WerDer Grubba Júnior' e

Aurea Müller Grubba.

Bdital n, 8.483 de 13/5/74-
Minoru Wajima e /

Dalma Selai'

Ele, brasileiro, solleiro,
projetisla. nascido em

Araçatuba-São Paulo, do
miciliado' e resideDlrt na

RUlI 'Fritz Bartei, nesta ci,
dade, filho de Shiguenobu
Wajima e Sem Wajima.
Ela, brasileira, solleira,

induslri6ria, pascida' em

Jaraguli do Sul, domicilia
da e residenle na Rua
Miguel Salai, nesla cidade,
filha de 'José Salai e Cris
lina' Leilholdl Salai.

'"A V I S O"
A Junta do Serviço Militar de

.

Jôraguá do Sul
lev. GO conhecimento dos jovens pertencentes às clas
ses de 1953. 1954 e 1966 que ainda não renrarem
seus respectivos Certificados Militar, que oe mesmo.
serão entregues, em ôolenídede Cívlce. no próximo
dia 30 de maio do cerreute ano, às 08,00 horas nd
sede de lucra Militor desta Cidade.

Avi�a. outroaeím, que para tel solenidade os re

clptendértoe deverão ee fazer presentes munídos do
Certificado da: Alistamenlo e éom traje social comple
to (pale ó e gravala).

Atenção: Os que ainda estiverem em débito
com o ôervtço Militar, deverão regularizar rel situe
ç60 com a máxima urgência. Bob pena de multas
previstas no REGULAMENTO DA LEI DO SERVI
ÇO MILITAR (R.L.S.M.).

OBS - Para qualquer esclarecimento a respeito
da NOIl: acima, os tnteressedoe devem dirigir- se ii
JUDta Militar de JaragolÍ db Sul. com sede na Prefei
ture Municipal.

JarllgulÍ do Sul (SC), 08 de maio de 1974.

OSORIO KLEIN,' Secretário da JSM II

Manoel F. da Costa S.A. . Iod. e Com.
C.G c. CMF) 84 431 816/0001

Assembléia Geral Ordinária,
Edital de Convocação

Pelo presente ficam convidados OI srs. acio
nistas d@sta sociedade para se reunirem em As·
sembléia Geral Ordinâria a realizar-se no dia 02
de junho de 1974, às 9 horas, na sede social à
Estrada Itapocuzinho, Jaraguá do Sul-SC. a fim de
deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA
Lo - Exame, disculIsão e votação do relató

rio da diretoria, balanço geral, parecer do con
selho fiscal e contas 'ref�rentes ao exercício de
1973.

2.° - Eleição da Diretoria
3.° - Eleição do Conselho Fillcal e seus su-

plentel
'

4,° - Assuntos de interesse 80eial,
Jaraguá do Sul. 08 de maio de 1974.

Manoel F. da Costa - Diretor' Presidente
CPF: 104021369

AVISO: Acbam-se à disposição dos srs. acio
nistas, no ßllcritório da 1I0ciedade, 08 documentos
a que se refere o art. 99 do deoreto-Iei n.O 2.627, •

de 26 de setembro de 1940,

Nascimenlos
Dia 01
Evaldo Jo.ê, filho de Moacir (AD@sia Maria)

Ropelato
Dia 02

Sandro Luiz, filho de Alfredo Fisoher (Maria) Fran·
cexi

Dia 08
Marcia, filha de Waldemar CAlida) Garcia
Milton CSllar, filho de Alfredo Oller (Terezinha Pe·
drotti) Sbin

15ia 04
Marcio Antonio, filho de Otávio (Herminia An'a) Fi,
dIa

Dia 06
Andrea Luci8n8, filha de Moacir Antonio (Lilian8
Müller) Schmitt

Dia 07
Edelcia, filha de Alberto (EU Rahn) Hsnem_ann
EUete, filha de Mauro (Edite Cattoni) Petry
Adil8on, filho de Adalino (Ermelina) MaumaDn

Dia 08
,

Marcia. filha de Valdemiro (Veronica Koepp) Ram�
thun

.

Dia 09 ,.
..

Ivanete Maria,'filha de Irio José (Adelina Baader)
Gorges

Dia 11
logolore Frida. filha de Harold (Frida) Erdmann
logo Emilio, filho de Harltld (Frida) Erdmsnn

Dia 12

I1'.arcisio. filho de Wal�emar (ldair Dallecaurt) Vol-
pl
Hudiney, filho de Rudialdo (Maria de Lourdes) d.
Sou�a
Juvenal, filho de José (Ana Licia) Pahoeski

Dia 13
Andrea, filha de Thomaz Cesar (Sara Elisa) Fruet

'-'Os cumprimelol delta folha"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO ,DO POVO

naE�tado •• Santi Catarina

Pref8itura Municipal da
, ')oraoud �I' Sul ,

Requerimentos Despachados Pelo Senhor
Prefeito Municipal de Jaraguä do Sul

Conoeda-se

Av e r b a vs e a B a i x a

Herbert Roweder, requer. baixa do seu Alvará
de Licença. Toribio Reitz, r�guer baixa do seu.

Alnrá de Licença. Dalila Buhr, requer baixa de
luas atividadel com o ramo de representante autô
noma.

Como Reqúer
Ouilow & Cia Ltda, Comunioa que a 80ciedade aS

IiiUmiu o ativo e passivo da firma singular de Nor
berto I. Guilow, e solicita li devida notação na fi-

\. oha.

Conceda-se a Reserva de Vaga
Paulo Schmidt, requer reserva de uma vaga

em qualquer dos pontos de táxi. Aristides Vegini
requer reserva de v8ga para estabelecer-se com

ponto de táxi. Werner \rieger, 'requer um ponto
de táxi para trabalhar com seu automóvel.

Conceda-se a Transferência

Aristides Vegin�, 'requer t!"anllferência do Pon
to de Táxi da' Praça Paul Harris pl Rua Angelo
Schiochet. Domingos Correia. requer transferência
do Ponto de táxi da Rua Angelo Piazera pl Praça
Paul Barri8.

Conoeda·se o Ponto solioitado

Arno Kocb, requer estabelecer se no Ponto de
táxi da Rua Angelo Piazera que se acha ngo em

funçAo da baixa pelo Sr. Aristides Vegini.
Jaraguá do Sul, 14 de maio de 1974.

General eGIassume ,na

,Stalin e Mao.
por, I{'ruchev

NOVA YORK - "Mao Tsétuilg e Josef
Stalin trataram as pessoas como simples
móveis, utilizalldo,:,se' delas para atender Beus

propósitos durante cArto tempo, porém subs
tituindo·as por outras quando tinham atin

gindo seue objetivos". A afirmaçãQ é, atri
buida a Nikita Kruohev em Sllas controyer·

J tidas memorias, das quais a revista Time pú
blica um resumo, em seu número desta Ie-

mana.
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BistõriCls de um rio
MHitão Augusto (12)

Quando se conta a história de
um rio ao sr. Militäo, Augusto

Apreensão Espanha

Ante uma pergunta minha mãe esboçou um

lete sorrteo e como quem pergunta me ralou;
Onde �li1l1a gentil iam buscar coisas que pudes

sem alimentar emoiçäo não sei, pois aqui não ti
nha nada, absolutamente nada de valor tirado da
qui mesmo. A vida aqui, podia se dizer que ei'à so

mente trabalhar, comer e dormir. Algum tereo ou

Guilow & Cill Ltda, requer Alvará de Llcen- novena que se resava a noite. Era em C8S11 de al
ça na exploração do ramo de comércio à varejo d. g_uém. rezado por um capelão ímp-oetsado, na maio
secos e molhados, fazendall, ferragens, bar, roupa. ria era rpzado 14 em oasa 8 o capelão era / o meu

feitas e aíetrodoméatícos. Heinz Doring, requer lí- pai, também havia algum fandango de barracão, a

eenea para estabelecer-se como motorista autôno- bebida era bebida de oreto, cschaça bem quente
mo. Alcides Gonzaga, requer Iíeenea psra estabe- com bastante açuoar e, para algumas mulheres bota- ,

Iecer-se com o ramo de Bar 8 Petiscaria.' Adolfo fam bastante Agua.
Valle, estabelecido com o comércio de seC08 8 Aqui coma em qualquer lugar, ,inha gente e

molhados (Mer. Municipal) requer Alv. de lícença.Curt saia gente e com o decorrer do tempo ia crescc!lidO,
Borkner, !equer licença para estabelecer se com o vagarosamente. Rio à cima raramente vinha, alguém,
ramo de Padaria 8 Confeitaria sito a Rua 83. Al- porém g,o sul vieram alguns italianos e logo alräs
fredo Lenke, requer licenya para �st�b� lecer-se alemães puxando algumas rezes para eriação e leí
com o ramo de bar: 'I'erezínha de OI!veJrIl Werner. te. Uma das ooisas curiosa que chegou-se à comeu

requer .A!vará de Líaenea para funclO��mento da
......

tar foi que enquanto Jaraguá eontava somente com

uma Ofl?lDa de eonaertos de carros Kíliano �e.try, o. pOUCOI habitantes que vÍeram com o coronel não
requer Iícenea para esta.belecer-s.e com as a�lvlda- apareceram os bugres selvagens, mas assim que
des de' egrrmensor. Adéha S. KleID, requer licença eomeçou chegar gente do sul ao lado de Blumenau

p!lra estabelecer se com o ramo de Oficina de bí- . OB selvagens também Ie manifestaram nas imedia'
eícletas,

/
çõss, � possÍVel que eles notaram a passagem des-

Defer i d O
seB colonos atrués das selvas que não era tão per
to. pois do vale do rio HliljRf até o vale do rio Ita-

Marmoraria Hsas, requer Ilcençs para colocar pocú é bastante loii'ge, creio que OB primeiros colo'
um mausoléu na sepultura d9 Ricardo Voigt. R'oif A. nos levaram viriol dias para abrir caminho de 14
Ballock, requer licença para eonstruír um mauso- até aqui.

/

léu ne sepultura d .... Gerhard W. Balleck. Luiz S.•
Kraíseh, requer licença para construir três mau- Minha mãe contou também que es primeiro.
801'UIL. colonos que subiram pelo Itajai à cima tiveram que

enfrentarem 'AriàB investidas duses selvagens que
habituam nas margens do rio. Tão darae foram
eSBSS investidae que 08 colonos estavam se vendo
mal e só puderam continuar depois que v&io prote
ção mandada pelo governo.

Minha mãe narrou ainda uma história interes
sante. oom referênoia aOB colonos e' OB bugra. do
vaIs do alto Itajai.

Essa aiud� que o governo mandou para pro
teger OB colonos era uma única pelSOI; toduia
grande conhecedo!'_ dos costumes de vida e de ação
dos bugres, tanto nas lutas como no dulocamento,
de forma qUB pOdia comandar uma pequena coluna
arranjada ali mesmo entr'e' 08 oolonol e depois d'.
apresentarem sa virias homem! armados, es_colhea
apenas alguns para uma8 batidas, afim de reconhe
oer as matu II a quantidade dos guerreiro•.

Saudações! /

Lendo sua trOnica p,ublicado no "Correio do Po
vo", vejo que há complelo desconhecimenlo da per-·
sonalidade de Bmilio Carlos Jourdan, Quando o des
lino levou-Q a Jaraguá do Sul. ele era civil, pois, li·
oha pedido demissão do exércilo, era 1.0 tenente, e

não coronel. Quanlo a que se deixou alguma dfvida é
dificil após IBnlOI! aoos esclarecer falos que se'pBssa
rBm. POliO lhe afiançar que deixou na colonia que
fundou, lodos os seus haveres, Ioda a sua boa von

tade, 'inleligência, Irq_çado d� plan las para a estrada
de ferro e oulros melhorBmentos, como o' ca,nal, o en-

O general-de-divisão .Luiz Serff Sellmann genho para a fdbricação de alcool, açúcar, ele. cujo
tomou posse, no cargo de/ vice presidente da Iransporte de maquinária deve ter sido. naquela épo
Comissão Geral de Investigações, em cerimônia co, uma epopéia; levBr tudo por rios caudalosos e

realizada no gabinete do ministro da Justiça a encachoeirados, mata indevasaavel, já pensou? Quan-

qual compareceram apenas funcionârios do ga-
to> à sua vida mi!itilr, leia o livro de Frei Aurélio, no

cBpflUlo "jourdan na Guerra do Paraguai"; quanlo à
binete. Em nome do governo Armando Falcão vida civil, 5erif1 dificil para mim agora, aos 90 anos,

agradeoeu a colabor�ção _
do general Obino La- I,

pesquisar o quanlo fez' para ó Brasil. Sei que es Iu

cerda Alvares, que exercia o oargo. dou e enviou para a Europa eSludos sobre as I'ique-

O general Serff Sellmann foi um dos pro�
aBS minerais do Brasil. Foi agrlJciado pelo Visconde
lie Rio Branco, com o IflUlo de Sócio efelivo da Socie

movidos em 31 de março deste ano e coman- dade Auxiliadora dB Indústria NacionBI, !,or serviços
dou a Artilharia Divisionâria da III Divisão de prestados parI! a prosperidade do País. fez um ,esbo

Infantaria e da I Divisão de Infantaria. ço histórico dI! questão das Missões, em que foi en-

carregado dos trabalhos gráficos. O Itamaraty. tem

provas do que eslOU dizendo. Logo após sua morte,
em Agoslo de 19'00, minha mãe, recebeu cartas de

pessoas tJmigls, do JartJguá, para que ela mandasse
Beu filho mais ve!ho,� enlão collÍ 19 Bnos, pOie, esta

vam depredando e levando todo o material de enge
nharia, etc., o que não foi possfvel por absoluta falta
de recursos. Na época -houve um lJmigo, clltatinensfl,
o' dr. Hercflio Luz, que procurou-nos para um pequeno
auxílio, que inuito BOS sesibilixou. Quanto à sua ideo

logia era um republicano fi muito concorreu para •

vilória da revolução Admirava o Imperador D' Pedro
II e 6 ele dedicou o seu grande trabalho - o AlIas

, Hislórico da Guerra do Paraguai", que alé hoje é
consultado nas escolas militares.

Termino agradecendo a, aua paCiênCia em me

ler e ouvir. Queira desculpar qualquer deslise, poia, a

minha inteção é só eaclarecer. Muito grata, ass.

Helena Jourdan Buiz. Rio de lanelro, em 11 de
Maio de 1914.

MADRID - Os últimos acontecimentos regislra
doa em Porruge! - Irm do Regime eutocrenco de
Marcelo Caetano, libertação dos presos políneoe, dis,
solução da polfcia secreto, abolição da censura à im

prensa e prazo para a convocação de eleições livres
e dtreres - Eslá causando profunde preocupação em

Madrid. Ernbora o r g-ime do generalisaimo Franco
lenho reconhecido ontem a JUDIa de Salvação Neeto
nel, centenas de pessoas foram presas desde sexta

feirll em Madrid e no interior do peís, acusadas de
preparar "atos terroristas" pare o próximo díe 1.0 de
maio, "Os ventos da rebelião portuguese - dis•• um

diplomata - estão soprando em, dtreção G Bspenhe
e seu avanço é irreversivel".

VENDEDOR MOTORISTA
Tem colocação na

BEBIDAs MAX W ILHELM S/A.

GEADA�
Eno Theodoro'Wanke

MO.f{lda em frio e leveza,
a fad" noturna vinha
vibrava em forno " varinha
ne criação da beleza.

Em tudo se viII o sêlo
do encentemenro... Os telhedos
madrugavam enfeitados
de escamas brancas de gêlo.

Arrebentava o arrebol
em céu azul. e mudara
ii cidade; Ere mets clera
envolta em geada e soll

E era milagre e harmonia
o júbilo da brancura
comOVidamente pura
nas coisas dando bom dia!

E com que goslo eu empuuho
a pena; e renovo li minha
saudade da fadazinha
com seua bruxedos de lunho!

Motorista, não 1�IBPID�a de Educacão
tivlca

O haslamento da
Bandeira e o canto
do Hino Nacional söo

. obrigatórios, uma vez
por semana, em Iodos
os eslabelecimentos

, de qnalquer gráu de
ensino, públicoa ou

_ parl\culares.

faça' do seu

Carro uma arma.
•

()

A vitima pode
'ser você.

Váttic2UDlO �eSlI101eIllite vnsita
CIDADE DO VATICANO - Monsenhor Fede-

,rico Alessandrini, ports-Toz d& Santa Sé, desmen- '

tiu a notícia de que a viagem do cardeal Giuseppe
Siri a Moscou e Leningrado terá o objetiTo de pre
parar & visita do Papa à União Soviética.

"Esta versão nio tem fundamento" - decla-
,rou Ales8andrini, referindo-se a uma' informaçAo
do jornal conbrands, presidente do Secre-servador
Roma. Dom 'Giuseppe Siri, arcebispo de Genova
viajará esta semana à União Soviética para viii�
tar 8S igrejss e santuários daquele pais. "Trata 88

de uma viagem exclusiTamente tUTÍstica" - afir
mou um porta-voz da Curia de Genõva. Em 1971 o

cardeal holandês Johannes WiIlebrsnds, preside�te
do Secretartado para a União dOll Cristãos visiton
Mosoou.

. ,

Colonização Alemã:
-

festa
�ITERÖI - Os festejos do seBqüicen·

tenário da imigração alemã no iBrasil fa
.

ram em Nova Friburgo, com o hdsteamen
.
to dai bandeiras brasileira e da Ale_manha,
e apresentação dos hinos nacionais dos dois

países, seguindo-se queimas de fogos e lan
çamento de selo comemorativo da data pe·
la Empresa de Correios e Telégrafos.

_ O embaixador da República Federal da
Alemanha, Sr. Orst Roeding, é esperado pa
ra as solenidades, devendo chegar acampa

/ nhado de ssu adido cultural.
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O F,utebol d,e Salão
,

movimenta' - a cidade

Chave "B"
Flamengo
Bandeirantes
Guarani
A.A. Jaraguá Veículos

Como já anunelamoa acima, a La rodada 88-

rá desenrolada na tarde de hoje, eom início às
14,00 hs., sendo que a 2.a rodada será disputada
amanhã pela manhã, com inicio às 8,00 hs, Os jo
gQ8 serão se.mpre aos sábados à tarde, e domingos
pela manhã. Espera-se bom comparecimento dos
amante. do esporte salonisfa' desta oidade.
�

JAIME

ASSEe � A�Yoc8cia 8 Contabili�a�l'

Max Roberto Bornholdt

Ildo Domingos Var�aB
Advogado

ContJabi1id�de

(, I

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

Reccnheeímenrc
. é Desnecesséríc

Escritório

A COME'RCIAL
ADVOCACIA - CO.'ABILIDADE - SEGUROS

sob a direção, do economista Ci contador:

Eugênio Vitor Schmöckel

CP.F 00435li229
'

Rua I (Mal. Deodoro> 122/130
Fone 2023 - çx. Postal, 19

Jaraguá do Sill Santa Catárlna

Recursos fiscais e administrativos - Contabllldade
Serviço de marcas e patentes - Jotocóplas

Leglslaçlo trabalhista e INPS --: Seguros em geral
., Serviços aéreos V�g .

.

Desde 1944· à serviço do progresso de JaJ;'aguá do BuI

FACIT

/,
.

industriaisS,C: Micro-regiões
Fernando Marcondes de Màttos

Quase a metade do produto Industrial' catarmense pro
vém das micros-regiões 9010nlal de JolnvUle (24,7%1 e Coloni
al de Blumenau (22,4%).

Em sequêncIA, as micros regiões mais importantes silo: .

Colonial do Rio do Peixe (9,9%), Campos de Lages (9,1%>, Car
bonífera (9,0%), Planalto de <lanoinhas (6,2%), Campos <Ie Cu
ritibanos (4,1%), e Colonial do Oeste Catarlnense (3,7%), as

quais, juntanrénte com as duas maia lJilporta�tes somam 89%
do produto, respondendo as demais 8 micros-regiões pelos
restantes11%.,.

r

.

A produçio da Colonial de JolnytUe se. concentra quase
que totalmente em JoinvWe (87%) é Jal'Bguá do Sul (11%).

Na Colonial de Blumenau dois municípios Ie destacam:
.

Blumenau (65%> e Brusque (16%). .

<

Na Colonial do Rio do Peixe, quatro -municípiOS que compõem
83% do produto Industrial, devem ser relacíonados: 'Concórdla
(%5%', Caçador (18%), JoaQaba (12%) e Videira (8%). Os restan
tes 27% do produto distribuem-se pelos outros 26 municípios
que integram a micro-regllo.

.

,. . A micro-régUlo Campos de Lagea eoncentra 79% do
seu produto industrial nc município de Lages. ,(

Quatro municípios na míero-regtão Carbonífera respon
dem por 76% do valor de sua transformaQlo industrial: Criciú
ma (48%), Tubario (14%), Lauro Muller (8%) e Siderópolll
(6%).

No Planalto de Canolnhas os municípios de Silo Bento
do Sul (SO%), Rio Negrinho (17%), Canolnhas (leOJo> e Mafra
(15%> compõem preponderantemente o produto industrial da
mtceo-regíäo.

"

r A míero-regtão' Campos de CurUlbanos apresenta-se com
três munícípíos em primeiro plano: Curitibanos (34%>, Campos
Novos (34%> e Santa Cecma (16%).
Finalmente, a Colonial do Oeste uatarinense tem s/maior polo
lJ;1dustrlal em Chapecó (%9%>, seguindo-lhe Abelardo Luz
(ISO/o>. Os restantes 58°/. distribuem-se pelos outros 32 muni-
cípios que formam a míero-regíäo, ,

,

Duas considerações preclsam(ser feitas àmargem de todos
esses números.

- A primeira, a de que Blumenau, e de restos seus' muni
cípios periférico, que com Blumenau guardam as mesma. ca
racterísticas índustríaís, . vem perdendo representatividade ao

longo dos anos, em face da senswel prevalência dos ramos tra
dicionais, e entre eles o textil, que sabemos não tem o dina
mismo do,s ramos voltados para a prodnçao de bens Interme-

_ diários e bens de capital, e por isso mesmo chamados de dinâ
micos. Os ramos tradicionais tendem a crescer. relativamente
menos do que a renda global, em decorrência -de sua bo.lxa
elasticidade-renda, ao contrário do que acontece com os ra

mos dinâmicos, que oaracterizam por exemplo, o parque fabril
de Jolnville e por-Isso fazem do d6senvolvlmento dessa reglao

. o mals íntenso do Bstado,
.

Há menos de duas décadas atris Blumena'\l superava a

rprodução d� JolnvUle. E hoj. o que se vê, como eensequêneía
exclusiva das estruturas apontadas, e o produto Industrial do
muníeípío de Joinvllle ultrapassar em 50% o de Blumenau.

Em 1965 no trabalho "T,ranaformaoões e Tendências do
Parque Industrial Catarlnense" que realizamos para o Conse
lho, de ,DesenvolYimento do Extremo-Sul, previmos esssa des
favorável evolução para Blumenau. Na oeastão, apontamos a
Imperiosa necessidade, que hDje ra�iflcamos, das áreas tradi
cionais, de Incorporarem ramos dinâmicos aos seus parques
Industríaís, sem o que a tendência para o enfraquecimento de
veria persistir.

A outra conslderaçlo Importante a fazer, é a de que
novos polos industriais de expressivo valor começam a ser
vistos el!1 outras regiões do Estado. .�

Fábricas de azUlejos e pisos se Instalsram no Sill do
Estado,e vão fazer dessa região o maior centro cerâmico do
País. Uma vez reallzado_ o projeto carboquimico previsto para

I I essa região, que inclui uma pequena siderúrgica, o Sul Cata
rlnense se afirmarã deflnitlvamente'como uma das pOderosaB
alavancas de desenvolvimento do Estado.

Nl> Oeste, os frigortficos e os abatedouros de suínos e
aves. criam uma estrutura agroindustrial que empolga pela
sua organlzaQllo e modernismo. As fábricas para a produçllo
de farelo e óleo de soja silo o mais recente acontecimento
dessa. explosiva Região desenvolvlmentlsta. E de se desejar
que JoaQaba, que tem Imensa vocaçlo para a mecânica, se
transforme,no grande fornecedor dos Implementos agrícolas
reclsmados pelo Oeste e pelo Estado: /"",

As serrarias dos Planaltos de Lages ti de Curitibanos -
símbolo de uma atividade depredatória - cedem lugar para

I

a8 gigantelcas e modernal fábricas de papel. A estrutura .ru
dlmentar e primitiva .é substituída, então, por um parque ma-
nufaturelro de alta expressA0 tecnológica.

'

I
No Planalto de Canolnhas as serrarias reduzem também

a expresslo de sua intensidade; o formA0 e o martelo, enrl
�quecendo a atividade mad,elrelra, começam a responder por
'um extraordlnirlo parque, produtor de móveis para todo o País
e para o Exterior. I

.

Sim. O desenvolvimento Jndustrial do Estado é 'um fato
que vem marcando e ilustrando a no!!sa ht,tórla econômica.

I

Máquinas de escrever, somadoras,
calculadoras mecânicas e eletrônicas.
máquinas ße contabilidade e duplica
dores a aleool (manual, elétrico e

automâtieo),
Planos espeCiais de financiamentos

Revendedor- para a região

: Söcie�a�8 Gráfica AYeni�a tt�a.
Consulte"nos, pessoalmente ou pelos

telefones: 2069 ou 2243

E M P R E S Á R lOS; J U'R IST A. S

( Com início marcado para àB 14,00 hl. de hoje
tendo oomo local I,-,:S eanchaa do C. A. Baependi,
terá início maís um interessante' torneio de Fute- BRASíLIA - O Ministro Golbery do
bol de Salão. O mesmo contará. com a partioipação Couto e Silva enviou circular a' to
de 8 equipes e. estará sendo patrocinado pelo Ban- dos OB órgáos federals destacando a reco-deirantes e pela A. A Eduardo Mann. d

-

d P íd
, A -referida dísputa Ioí denominada de Torneio' men. açao O �esl, ante da Repúblca no

,

de Futebol de Salão Rudolfo Horongoso, numa ho-: ; sentido de que sej a observada a norma re

menagem à este grande. de8portista já falecido, o ferente à dispensa de reconhecimento' de
/

mesmo era pai do I)OS80 colega Irineu Horongoso.· firma em documentos 'produzidos no País.'
� Tres lindos troféus estarão em disputa. sendo ....----.------.......----------...

.

eRtregues aos clubes que se classificarem em 1.°.
%.0 e 3,0 lugar respectivamente. A equipe que con

/ 'quistar o .título receberá o troféu ofertado .pelo sr,
Audi Oorrea. I

As 8 equipes !)artieipantes foram divididas em

duas ehaves, a saber:
.

'Chave "A"
A. A. Eduardo Mann
A. A.' Estofados MaílDes

<, ..A. A. Mari�ol
A. A H. Rístow

a VAR.lG sente-se honrada pelo que pode fazer pelos seus neo

gócios e passeio!J. VARIG está presente em toda parte do
mundo, beneficie-se dos· seus serviços.

Peça informações à VARIG -.

Av. Mal. Deodorb da Fonseca, 122/130":_ Fqne 202ã
I , jaraguii do Sul -

_ 5C. .

VARIG VARIGViage VARIG

em geral., especialmenle I'

r Gaita e Acordeões '

..

Completo sorlimenlo com 8 a 120 baixos
,Bandoneon

Pianos: -Fritz Dobbert"
Grande Variedade de modelos

. Harmônios «Bohn»
Ó�GÃOS �TUßULA�ES E ELETRÔNICOS

Guitaras e Amplificadores
Instrumentos para Orquestras. Bandas e

Conjuntos Modernos: ,

Violinos . ...,. Violões .-- ßdndolins!oi: Banjo.
Flautas - Clarinetas - Pistons -:- Saxofones
Trombones - Baixos e Baterias completas'
Pandeiros - Chocalhos - Maracas e Afuchês

. Método. - Cordas e Palhetas
/

Instrumentos p/ Fanfarras: Bombos - Tambores - Prato. e Cornetlls
.

.

Pára Músicos Profissionais forneço também Instrumentos Estran-· �

geiros: VioliDOS" Flautas e Clarinetas, tipo «Boehm», Dístons, Trombone�
-

-

Saxofones, bem como Bocais e Boquilhas estrllngeiras.
Para maiore� informações, é:�:u"-sultem a \.

lIPEOIC10 "LYRl" MUSI�lL DE PAULO KOBS
RUll Jorge Lacerda. 242 -

São Bento do Sul
Caixa Postal, 39

�ant� Catarina

Ecos dos 4() anos

de instalação do
Munie.pio

Ê para mim umll grauM
de satisfaçöo receber o

seu rico "Correio dó Po
vo", como "inal de geDe
rou amizade. Gostei par�
ticularmeote de 'rever "es·
ta simpática cidade de
jllraguá como o I periódi
co ii desenhou;' em rápi
dlls pinceladas, no dia
dos seus quarenta aDOS

de autonomia polfticll.
justas aspirações. 'mara
vilhosas realizações e

palpitante dinâmica, 'eis
como antes, também hdfe
as carracterfsticas da "Pé·
rola do Itapocú·'.
Que lIS bençãcis do Al

tísaimo não' cessem de
orvalhar os trabalhós da
que'la terrll, onde' li fé no

poder de. Deus e na cllpa '

Cidade do homem soube
r

criar Ião lindo centro de
progresso e bem eslllrl

Ass, Irmã Elizabeth.
80.000 - Curitiba - Pr.

"Correio do Povo"

um Jornal

a Serviço do Povo

Vende-se
Vende st duas casas de

madeira n� Rua Rudolfo
Hufe�üssler.
Tr'atflr; na Rua Coron�1

Proc6pio Gome. de! Oli
veira, 166.fundos.

,
,

;. )

Falsificava as� guias
de apos�nladoria

do INPS
PORTO ALEGRE - A PoHcia Federal estií no ..

encalço do ferrovilÍriO aposenrado João Bartz,
.

que
fingindo se de. advogado, falsificou nos últimos séis
meSes JlIiÍharu de guias dolNP� para fins de apo-
sentadoria,

, /

Até agora s6 foram identificadas 60 pessoas, que
lesa,ra!fl aquele 6rgão federal' em mais de Crs 40 mil,
utilizando�se des guias falsas. -

(João' BlIrtz tirha montado um escritório de re-

presentações em Porto AlegrE e providenciava toda
a documenlllção necesi5lÍria para aposentadorills,
principalmente de moradores dOI interior do estado.
Ele falsificava o tempo de' serviço e lIbmentava o Sll

lárió dos inter.essados, que lhe pagdvam umó porce.n
tagem proporCionai llO valor da llposentlldoria. Os
saláriOS variavam de Cr$ 300,00 li Cr$ 1 200,00 e',
até élgortl, a Polfcia Federal cORsegUlu ,identificar
cioqüenla dos milhares de aposentlIdos favorecidos
ilegalmente.

/ .
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Certifique-se

Estado de Santa Catarina

Prejeitura . Ilhmícípcl de !laraauá do Sul
J'

.

DECRETO '·N. (J02/fl.4' Sul, a08 30 dias tio mês de abril de 1974. eoustruír um muro em frente sua propriedade. Al-

Abre Crédito Especial Eugenio Strebs, .Prefeito Municipal miro Jagelski, requer licença para construir uma

Eugenio Strebe, Prefeito -Municipal de Jara- O presente decreto foi regis&rado e publicado C8S8 residencial. Eleutério Bodemberg, requer Ii-

gué do Sul, Estado de Santa Oatartna, .no uso e mista diretoria de Expediente. Educação e Assis' cença para construir uma casa residencial. Alirio

exercício de suas etríbuíções e de conformidade tência Sccial, aos 31 dias do mês de abril de 1974. Vieira do Pradl, requer licença psra construir

com a Lei Municipal n.s 487, de 23 de abril de
.

Waldemiro Bartei, Diretor uma easa residencial. Conrado Baratte, requer lí-

1974, Decreta:
eença para construir um muro em frente sua resí-

Art. 1.0 __ Fica aberto um Orédito Especial
dência. Pedro J. Garcia, requer licença para cons-

no valor de Cr$ 30.000,00 (trinta mil cruzeíros),
LEI N.? 487 t�uir um muro de alvenaria. Silvio Ewald, requer

destioado a titulo de subvenção para a Merenda .
Abre· Crédito Especial Iícença para construir uma cerca de madeira. Mil-

Escolar, por conta do excesso de arrecadação do Eugenio Estrebe, Prefeito Municipal de Jara- da Buettgen, requer licença pi demolir e recons-

corrente exercício. guá do Sul, Estado de Santa Catarina, no 'uso e t�uir sua casa residencial. José Pedro Zoz, requer

Art.. 2.0 _ Este decreto entrará em vigor na exercício de suas atribuições. hc�nça .para construir um puehado de sua casa

data de sua publicação, revogadea as disposições Faço saber a todos. os habitantes deste Muni- res.ldenClal. Leo Gorges, requer licença para cons-

em contrário. cípío, que a Câmara Municipal aprovou e eu san- mnr ull! raneho de madeíra Lino Marcarini, requer

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá eiono a seguinte leí: construír um rancho, Leandro Marcarini, requer

do Sul, aos 23 dias do mês de abril de 1974. {\rt.1.° Fica oChefe do Poder Executivo autorizado a licença para construir um rancho. Lauro Volk

Eugenio Strebe, Prefeito Municipal abrir um crédito Especíal no valer de Cr$ 30.000,00 mann, requer licença para construir uma casa re

O presente decreto foi registrado e publicado (Trinta mil cruzeíros), destinados a titulo de sub- sídencíal Marcelioo Zangheltní, requer licença
Desta Diretoria de Expediente, Educação e Assis- venção para a Merenda Escolar, por conta do ex- pera coostruir um puchado de madeira. Francisco

têneía Social, aOI 23 días do mês de abril de 1974. cesso da arrecadação do corrente exercício. Rosa, r�quer licença para construir um' raocho.

Waldemiro Bartel. Diretor Art 2." - Esta lei entrará em vigor na data Flares Baratte, requer licença para construir uma

de sua puplleaçâo, revogadas as disposições em C8S8 residencial. José Siemeinteoski, requer licen
contrário.

. ça para construir uma casa residencial Eugênio
Palácio da Prefeitura Municipal de Jb.ragui Fischer, requer licença para construir uma casa

do Sul, aos 2ß dlas do mês de abril de 1914. residencial. Marisol S/A, requer licença para colo-
. Eugenio Str:ebe, Prefeito Municipal eaçäo de placa de propaganda em terreno do Sr .

A presente lei foi registrada e publicada nes Blasio.Mannes. ,Maria Kath, requer licença pera
ta Díretoría de Expediente, Bouceção e ASlistência construl� um muro de alvenaria. S'l_Ivador Siqueira,
Social. aos 23 días do mês de abril de 1974." requer licença para reformar sua caia residencial.

Waldemiro Bartel, Diretor Dúicio F. Lenzi, requer licença psra construir um

galpão, Vigando Bublitz, requer licença para fazer
uma reforma em su& varanda. João Leandro, re
quer licença para eonstrulr um raneho de madeira.

DECRETO N. 303/74
Eugenio Strebe, Prefeilo Municlpel de Jaraguá_

.
do Sul, Estado de �anla Cateríne, no uso e exercício
de SUllS atribuições, e de conformidade com a Lei
Municipal nO 484, de 23 de abril de 1974, Decreta.

Arl 1.0 - Ficll IS U P I e m e n I a d li li d o I a ç fi o
4 2.LO-32/100, no valer de 340.000,00 (Trezemos e

quarenta mil cruzetros),
''', Arf. 2.° - Para atender a suplementeção ,

cons-

tente do arugo anterior os recureos ficarãó assim dls-
trtbutdos:

-

§ 1.° - Por conta da redução parelal das se-

guinres doteções do erçemento vigente:
.

31.3 O· ! 1/37 60000.00
;;,25.0 23/43 200.000,00
T o I ti I Cr$. 250000.00

Requerimentos Despachados Pelo Senhor
Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul

A vista da Informação como Requer
logo Falgatter, requer licença para construir

uma casa residencial. Alirio Floriani, requer li
cença para construir uma casa residencial. Alpidio
Braz da Cunha, requer lieen9a para construir uma

§ 2.0 _ Por conta do exesso de llrrecadação do casll residencial. Jair Franke, requer vistoria e ha-

corrente exercício o sal�o de Cr$ 90000,00 (Novenl8 bite-se. Ulrico Müller, requer vistoria e habite·se.

mil cruzeiros).
José Köller, requer licença pil.ra construir uma ca-

Arl, 3.0 _ Esle decrclo ulrará em vigor na da Ia " relidencial. Heinrich Gefiert, requer licença

la de sua publicação, revogada. aa disposições em para construir uma casa residencial Faustino Za

contrário. pela, requer licença para. construir um rancho de

Palácio do!! Prefeitura Municipal d� Jaraguá do madeira. Elmar Ehlert, requer vistoria e habite-se.

Sul, aos 23 dias do mês de'abril de 1974. Nelson Fodi, requer licença para construir um

Eugenio SIrebe, Prefeito Municipal abrigo. Rensto E, Trapp•.requer licença para cons

O prasenle decrelo foi regislrado c publicado truir um muto defronte sua cllsa residenciaL Ame.

nesla Direlorill d. Expediente, Educação e Aasisttcill rico 'Bertoldi, requer vistoria e habite-Ie. Angelo

Social, aos 23 dillS do mb de abril de 1974. Pradi, requer licença para d.molir e reconstruir

Waldemiro BarleI, Direlor parte de sua casa residencial. João da Silva, re�

quer vistoriJl e habite·se. Modestino Junckes, requer
licença para oonstruir uma casa residencial. Dul
cio T. Lenzi, requer licença para fazer uma rs·

Abre Crédito Suplementar __ forma em sua casa residencial Ademir Gezuino,

Eugenio Strebe, Prefeito Municipal de JaraluA requer licença para construir um rancho de ma

•
do Sul, EI'ado de Santa Catarina, ·no:ullo e exer- deira. Rsulino Glatz, requer vistoria e habite-s•.

_ oíció de suss atribuições, Dem'eta: I João Afonso BerDs, requer vistoria e habite se.
I Fabiano Rengel, .

requer licença para construir
Art. 1.° - Fitam suplementadaa, por conta' do uma casa residencial. João Gonçalves de Jesus,

excesso de arrecadação do oorrente exercício, no requer vistoria e habite, se. ho Junckes, requer
valor de Cr$ 286.500,00 (DuzentOll e oitenta e seis
mil e quinhentos oruzeiros), as seguin.tes dota"ões .

vistoria e habite-se. Asta Güths, requer licença
Y para fazer uma reforma em sua casa residencial.

do orQàmento vigente: Walter Neitzel, requer licença para construir uma

3 1 3 0-11/08 15.000,00 oasa residencial. Antenor Lesoowicz, requer licen-

3 1 4 O -12/09 5000.00 ça para construir uma casa residenoial. Ademar .

3120-08/19 5.000.00 Menegotti, requer licença para construir um muro

4; 1 30-27/27 1000.00 dt>fronte sua casa residencial. Vitor Jantsch, re-
SI 20-06/33 3000.00 quer vistoria e habite-se. Luiz Vo!pi, requer lioen-

3231-18/40 92.000,00 ça para construir uma casa residência!. Ademar
31 2 0·-06/52 ,.- 1000,00 Wagenkntfcht, requer vistoria e habite-se. Irma
3 1 2 O - 09/55 1.000,00 Bompâni, requer lieença para construir uma casa

3130-11/57 '3.000.00 residencial. VenAncio Surdi, requer licença para
3 1 4 0-12/58 2.000,00 construir uma easa residencial. Orestes Bortolini,
:I 1 20-09/69 13.000,00 requtlr licença para construir um galpão. Condi·

3130-10/70 1000.00 mentos Bretzke Ltda, requer alinhamento ti nive-

S 1 3 0-11/71 15000,00 lamento para a elaboração do projeto de cons

3 1 2 0-06/88 11 000.00 trução para futura ampliação fabril. Paulo Demo,
3 1 2 0-09/86 12000.00 requer lic�nça para cODstruir um raDcho. Willian
41 40-30/99 3000,00 Ramthum, requer vistoria e habite-se. Angelo Pis-

3 1 3 0-11/108 8000,00 nezer, requer licença para construir uoi. casa re-

31 2 0-06/122 15000,00 sidencial. Valdir Fiamoncini, requer licença para
3140-12/127 5.000.00 construir um rancho. Antonio G. Alves, requer
3150-12/129 15.000,00 Tistoria e habite-se. Pedro Nahs, requer licença
3 i 1 1-03/137 50000 para construir uma casa residencial. Júlio Bruch,
3 1 20";"'06/157 2 OOO,GO requer licença para construir uma casa residen-

3130-11/161 15.000.00 cial. Cl)n8trutora Imcol Ltda. requer rebaixamento

3 1 40-12/200 3.000.00 do meio fio pllra construção dt" um abrigo. Ind. de

li 1 1 1- 03/211 3.000.00 Máquinas Kreis Ltda requer lieença para oonl

S 1 3 O 11/231 5.000.00 truir uma garagem. Férdinsndo Piske, requer vil
.3 1 1 1-03/235 4.000,00 toria e habite-Ile. Irene Kreutzfeld, requer licença
3 1 2 0-08/239 2 000.00 para. construir uma ca.a residencial. Mario Luiz

31 30-11/242 3000.00 P3scualini, requer licença para construir uma cala

3 1 20-09/256 1.000.00 residegcial. José' Diemon, requer licença para
3 1 S 0-11/258 2.000,00 construir uma cerc'a em frente sua propriedade.
3 1 2 0-09/270 10000,00 Mário José Bertoli, requer licença para con8t�uir
41 40-29/277 1000000 uma oa.a residencial. Paulo Scos, requer licença

para construir uma casa residencial., Norberto
Knasel, requer licença para eonstruir uma gara
gem. Arnoldo Manoel Ramos, requer licença para
/ .onstruirl uma casa residencial. Valdem8r Simon,
requer licença para con8truir muro defronte Bua

propriedade. Gildo Scaburi, requer licença para

DECRETO N. 304/74

Tot a 1 Cr$ 286.50000

Art. 2.° '- O presente decreto entrará em .i

lor na data de sua publicsQão, revogada. 8fiI dilpo
lições em oontrArio.

Pal6cio da PrefeiUira Muaioipal de JaraguA do

Leocídia V. Gartl, requer por oertidAo ai a re

quereote é ou não dnedora a Fazenda Municipal.
Franoisco Soheuer, requer uma oertidão de impol
tos l10bre lerviços qualquer natureza. Antônio Pe
reira, requer por oertidão li Beu pai foi sepultado
no Cemitério Municipal. José • Júlia p, Adriano, re
querem uma oertidão nlgatln. Ademar H. de Oli
veira e Virginis Furtado, req.oerem uma certidão'
negativa. MArio Luiz. Inês Teruinha Palqualini,
requerem uma certidão' negativa. Bruno Ziel!Idorf,
requel.' uma oertidão negativa. Anita B. e Heinz
Todt, requerem uma certidão negativa. Heinz Dö·
rina, requer por ,certidão li o requerente é ou não
d�.e.or 8 Fazenda Municipal. Aoumuladore. Sanson
Ltda, requerem uma oertidão de oonstruoão. Paulo
da Rooha. requer uma certidão de construção. Ro·
land H. Dornbusch, requer uma certidão constando
08 n.os dos talões a data da baixa do leu comér
cio em 1946 Sind. Trab ..nlls Iods. da Constr. do

Mobíl4Ario, re�uer por certidßo uma relaQão com en

der8Qos das fuma! oadutradsa nelsa Prefeitara in
tegradas do 3.° Grupo da Confederação Nacional
da Indústria. Leonel R. Schwinsky, requer por 8er"

.tidio li o reqllerente é 00 não dllgedor It Fazenda
Municipal. Alfredo Horst, requer por certidão si o

requerente possui ou possuía algum ramo de Neg6-
cio. Marcatto S/A, reg.uer uma certidão negati'a. Do-

. rival Fodi, requer uma certidão si. o requerente é
oa não devedor a Fazeuda Municipal. SU.io de .

Góes, requer uma oertidão ntgati.a. Ingo Schumano,
requer por oertidão OI anos e 08 meses que foram
pa gOI OI impostos da Firma Ingo SchumaoD com o

ramo de aoougile. Pedro Manoel da Cruz, requer
uma certidão negativa. Adernar Marquardt, requer
uma cert�dão d. construção. Dalila Buhr. requer
uma o.rtIdão da baixa de su'as atividades. MOAcir
J. RopelaUo, requer por certidão si 880 irmão Val
dir foi lepultado no Cemitério Municipal. Com. e Repr.
de Máquinas Agríeolas Ltda, reqller por oertidão li
a requerente é ou não devedora a F. Municipal. Lilia
Sisbert. requer por oertidão si o requerente é ou

não devedor a Fazenda Municipal. Geraldo Merkie,
requer uma certidão de construolo..... lfr.dO Horst.
\ reqller uma certidão da b8ixa de suas atividade••
Curt 8all8e, requer por certidão a data da baixa de
8U8S atividade •. A�ois Klosowski, requer por c8rti
dão que leu terreno é aprovado pela Municipalida
de pl con!ltrução de sua r8li1idênci8. Aloisio KloBows
ki, requer uma oertidão negativa. PauJo Jaime Ro
oha, requlr uma certidão de ler o logradouro sito
a Rua' aprondo pela Municipalidade. Paulo Jai
me Kooha, requer uma certidão negaiiu.

I

Dr. Francisco Antonio Piccione
JH:l!.o'1:CO - c.lIIilt..JN:. 1'7

(C.P.F,) M.o 00'38'379

,Cirar.ia 8 CIíDica d. AduUOI e Oriauças
,Partos - DoenQal de Senhoras

HOSPITAL JESÚS DE N.A.ZARt '"' flORUPÃ
-

.

Residência: Dr. Nereu Ramol, 411
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recebemos em cima da mais um "niver", agraA��N�O�L�V�I����U�R�A�G�U�Á�D�O�S�U�L���A�N�T�A�O�A�T�A�R�m�A�)��������h�8�d�O�1�8�D�E�M�A�ID�D�E�H�7�4=��=�N�.�2��=� h����c�� deceraD���p�
tes, para participarmos fidalguia do gesto. com
das solenidades do 85.0 os cumprimentos ao Pre
aniversário do muníeípío feito Cláudio Gouvea
de Itaperuna (em pleno Gaulart (9 o Presidente
Regime -Monárquico. ins da Câmara, Dirceu Schu
talou-se ali a la. CAma- wartz. pela passagem de
ra com mlioria Repu- tão longeva data de
blícana], no Itaperuna emeneípsção e a certe
Tênis Clube, do banque- za do- absoluto SUC61!!SO
te no Ilha Cysne Clube da lIa. Exposição Agro
EI da Ha, Exposição Agro- Pecuária, realizada de �
Pecuária. a 12 de maio de 1974.
Infelizmente não nos Para o dia 19 do cor-

foi possível, como seria rente, em Raposo, estãn
de nosso desejo, parttel- eía míneral, a tradíeío
par de tão importante. nal procissão de Oarros
atos, pois, laçol muito de Bois e, em julho, o
afetivos nos ligam a boa Festival do Cascudo.
gente itaperunense. Cumprimentos por tão
Besta-nos, com um Importantes movimentos

grande abraço na Dra, soeíaís.

A

Reinvidicação em favor do
Corpo de Bombeiros

\

o dep. Oetacíllo Pedro Ramos,' esforçado re

presentante da região do Itapocu na Assembléia
Legislativa, acaba de solicitar ao Governador 00-
lombo Machado SaIles, Um Convênio de Manutenção
entre o Estado de Santa Catarina e o Corpo de
Bombeiros Voluntirios de Jaraguá do Sul.

Por oportuno, trauserevemoe abaixo o teor
o mencionado oficio:

"Senhor Governador.
Honra-me encaminhar a Vossa Excelência,

aolíeítaeão no sentido de que seja realizado um
Convenlo de Manulenção entre o Estado de Santa Cata
rina e o Corpo de Bombeiros Voluntários de Jara
guá do Sul.

Deputado Octacilio Pedro Rdmos

Departamento de trânsito
iniciou _B [ I T l'

o comandante do Departamento de Trânsito,
João Carlos, comandou

.

desde a última quarta
feira, uma blitz contra os motoristas faltosos
�principalmente aqueles que! dirigem· seus veicu·
los automotores

'

sem documetação necessária e

com outras irregularidades. .

Uma inioiativa válida sem sombra de dúvi·
das. A policia, e o departamento de trânsito em

ação conjunta, dentro das paroas possibilidades,
que deve ser oompreendidas por todos 08 jaragua
enses, tentam a solução de problemas para nosso

trânsito. De outra parte, os abusos·por parte de
maus motoristas continuam no periodo noturno
principalmente quando da programação de mu·

sical no centro da cidade.
(

Com escapamentos abertos e em alta velo
cidade, p,erturbam o descanso merecido daqueles
que _

na segunda feira pela manhã retornam ao

trabalho diário ap6s um merecido desoanso DO
final de semana.

de lIereu
�

Ramos

Sob a presidência do uread'or Sr, José Oarlos
Ne'oi, 8stete reunida no dia 11 do ocrreute àR ,in
t. horas, 8 Câmara Municipal de Jaraguá do Sul. -

Na presente sessão eonaiderada ordinária, eom
pareceram todos oe Srs, ediP que compõe a Egrégia
Câmara.

Entre Oll maia dívarsoe aseuutce, foi apreciado
pelo plenário as seguintes propcsições:

Do vereador Sr. João Vegini solicitando a

eouetrução de um pontilhão sobre o ribeirão que
divisa 08 muníeípíos de Jaraguá do Sul e Guina
mirim na Ieealidade de Ilha da Figueira.

Pau a eoncretisação desta obra esclareceu o
citado. edil que manteve entendimentoa com seu co
lega do Legielativo Guaramirenae, ao qual tomarâ

�

a idêntica medida junto \80 Chefe do Podar Execu·
/ tivo daquela cidade.

Outra proposição do mesme vereador reívín
dicando aos poderes públicos que se proceda 08
trabalhos de patrolamento e posteríor maeadamt
zação na Rua 113 Alagoas, via pública esta lateral
da Rua José Theódoro Ribeiro. '

Do vereador Sr. Waldemar Rocha, moçAo so-
'licitando ao Prefeito Eugenio Strebe que dentro dai
probabilidades autorize a execução dos trabalhos
,concernentes a implantaçio de ilumin8ção pública
em todas as via8 públicas existentes no "Lotea- .1

mentõ Nossa Senhora Aparecida" (Bairro Água
Verde), laterais da SC-36, neste munioipio.

Da mesma forma o edil Heinz Bartel Tem de
reivindicar ao Sr. Prefeito Municipal que a muni
cipalidade proceda com urgência 08 trabalhos de
reforma d& um pontilhA0 existente 1I0bre o ribeirão
aurora imediações da Firma Roeder Comercial, na
localidade de }lia Cerro II, sendo que o mesmo
encontra-se em precárias condições de tráfego.

O verea!lõr Sr. Odair Vailatti através de sua
indicação, propõe qua a municipalidade realize com
brevidade a instalação de iluminação pública na
rua Jal}uário . Ayroso, conhecida como, sendo (Es-
trada Jaraguá El'lquerdo).

Finalmente, o edil Mário Antonio Planinllcheck
nesta cidade, com 78 em sua moção solicit6 que o Sr. Prefeito Munici-

pal que autorize sejam executadas obras de pro
longamento da rua João PlaDimlCheck, esta até al
Canç&f a �strada Jaraguá Esquerdo, possibilitando
um melhor 8cesso aos veiculos.

Os Projetos de Ler sm pauta encaminhados ao

legislativo pelo Chefe do Poder Executivo, foram
considerados eomo sendo matéria de delibera'ção,
devendo ali! mesmos serem encaminhados para as
comissões a fim de recebarein os respectiv08 pa-·'
receres. \

O PreBidente José Carla .. N�vel ao encerrar
________________________

' li S8SS"O, convocou os Srs. edis para outra no dia �

20 às "inte horas.
Sala das 8esl!lões; 13 de maio de 1974_

Scbroeder é destaque
"Correio do Povo"

no

.

ÉLlO SOUZÀ'
Secretário Executivo

A scltcítaçäo é feita devido aos problemas de
manutenção da referida Corporação, que é manti
da

. exclusivamente através de contribuições da
Indústria e Comércio e subvenção anual da Pre
feitura Municipal d. Jaraguá do Sul.

As eontrtbuíções, em que pese a regularidade
de eeus pagamentos, não satisfazem as necesslda-
d8S da Organização. Advindo em consequência um
acentuado desiquiUbrio financeiro, gerando natu
ralmente déficits mensais insanáveis.

A Corporação, presidida pelo industrial Ir.
Edmundo Klosowski, atende não somente o Muni-
eípío de J�raguá do Sul, eomo tamhém aos Muni-

. Logo após a circula-
i· d C á S- h d G

. .

M
- ção da edição de 11 de.

c pios e orupa, c oe er, uarammm e assa·
maio de 1974, constata-randuba.
mos terem saído com

00- Governo do Bsrado de SaDta Catarina, em incorreções algumas tna-
31 de agosto de 1973, foi entregue uma subvenção dI! ses e omissão de persoCr$ 75000,00 pere aquisição de unr carro tanque, cu naltdade que ajudaram a
lo custo total com os vänos equipamento. alcançou a construir Jaraguá do
some de Cr$ 192000.00, dlferençe meís uma vez co- Sul.
berra com contribuições da Indú.srrio e Comércio de ASiim é que, xquandoJaraguá do Sul 8ssinalávamos os nossoa

O que deseja a Corporação em stntese, é que 55 anos de exístêneía, na
seja autorizado por Vo'ssa Excelência um convênio nos última página, no clichê
moldes em que foi celebrado eom o Corpo de Bom- da redação do "Correio
beiras Volunrários de Joinville, com o ESlado � :5an. do 'favo", entre 1921 e
ta Cararinill participando com uma· con.r:buiçiio men- 1923, a foto tirada foi
.al eq_uivalenre a trinra (�O) vêzea o maior salário-mf em Rodolpbo G. Emmen
nimo vigente em nolSso Estado, formula que traria, dörfer e a propriedadepelo menos remporáriamenre, o deäejado equilfbrio fi- da edificação era de
nanceiro deare pretigiosa Organização. duas filhas de Hermann

Com o arendimenro des.a solicitiição, jaragu6 do Vogel, agricultor resi'denSul, e Municfpios circunvizinhos, teriio ainda mais te eio Itapocuzinho e não
motivo para reconhecer ludo o que rem feito por es Ia de Fritz Vogel, como
regiiio do Esrado o seu dinâmico c operoso Governo. havlaamos ali anotado.

Aproveiro a oportunidade parla reafirmar e Vossa, E por fall1,r em Rodol·
Excelência os protesros de elevada ear.ima e distinto pho Guilberme Emmen
apreço. dörfer, com "ph" e "ö"

Cordialmente

_ O prefeito Ludgero Tapasse, Informou
no decorrer da semana que hoje finda, que
as frentes de trabalho da munícipalidade do
vizinho município continuam desenvolveu-
-do atividades, na recuperação -de leitoa dá
estradas, e bem como junto a pontes, pon·'
tilhões e pontes penceis em todo o interior.
Como lOS leitores não desconhecem as chu
vas caídas há meses atrás com certa' inten
sidade, vieram a prejudicar sensivelmente
a administração municipal.

_ De outra parte o Sindicato dos Tra
balhadores Rurais de Schroeder, vem de re
ceber a 6 do- corrente, um ambulatório Mé
dico, que está sendo dirigido pelo Dr. José
de Farias. Sendo que o sindicato que conta
com mais de 400 associados, presta atendi
mento as terças' e quintas feiras atendimen
to odontológico e com bom comp-arecimento.

em seu nome e sobreno
me, esquecemos de
nomeá-lo, quando Iazía
mos alusão aos serven
tuários da Justiça. na

primeira página.· Hoje
fazemos o reparo, para
dizer que o sr. Emmen
dörfer eJ'a Intérprete da
Comarca de Jaraguá do
Sul. de 17 de setembro
de 1936 ate 12 de março
de 197!, quando aposen
teu-se.
Finalmente, temos uma

retificação quanto à na
turalidade do Des ßubs
tituto . Nelson Konrad,
que demos como sendo
do Rio Grande do Sul,
quando, na verdáde.- é
de Cuiabá, Mato Grosso.
Os reparos acima com.:.

pletam a edição de' 11
de maio de 1974, pelol
quais apresentamos ai
nossas desc'ulpas.

.

Falecimentos
Noticiamos com pesar o falecimento das S9'

guintes pessoas:
Dia 09

Alexandre José Fernandes,
anos

Via 10
Mara Rubia Demarchi, nesta oidade, com 01 mês

Dia 11
Roberso� Bellegante, nesta cidade, com 10 dias

Dia 13
Lena Ricardo MineI, nesta cidade, com 02 dias
Mareio WeiIler; nl}sta cidad�; com 01 mês

"Correio do Povo" apresenta a08 eolutados suas
condolências

Mário Tavares da Cúnha-Mello,
Tabelião de Notas e Protestos em Geral

E D I.T A L
Pelo presente

1

Edital, ficam intimados para 'pa
gar no prazo legal. o titulo que S8 aêha em
cartório para protesto a firma ORBE - OrgaDi·
zações Breme Ltda., estabelecida nesta cidsde.

Jaraguá do Sul, 16 de maiQ -.8 1,974;
Ligia Maria Eichinger Siewerdt, .icrnente

A.DVOGADO

Av. Franklin Roosevelt,' 23 - Grupo 303
) ,

Fone 52-1894 - ZC-39 - Rio de Janeird·GB.
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