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Elemenlo da ·COHAB·
esteve em Jaraguá do Sul
Na tarde da última ter

ça feira o Sr. Edson Sch
mldt, alto funcionário da
Compenhla de Habitação
'po Estado de Santa Ca
tarina, esteve em nosse

cidade palestrando com o

prefeito municipal Euiê
nto Slrebe e com repte
eentanree das Oonstruro
ras jarolluá-Serla li Au
tõnomoe, tretende da quea-

v tão da construção das
primeiras casos populerea
para jllroguá do Sul. Na

� ocasião foram discutidos.
diversos eseuatos, quando
o dírlgente da COHAB-SC
'Colocou os presentes a

reuatão li par doa pillno8
do órgão governllmenlal,
1I1ém de ouvir dOI presen
les perguntas li cêrce dos
planos de construção das
dilas emprêsas e dutôno
mos e delalhar a estes lu
do quanto foi posslvel.
Afirmou que o valor dlls
construções é um flltor

Importente ellada II ques
Ião de que pllra o ínreres
aado possuir. sua. casa
própria pelo sistema Ha
bitacional do órgão que
preslde, além de possuir
terreno próprio deverá per
ceber de um a seis salá
rios míatmcs. Programa
Idenneo ealá sendo leva
do s efeito em outros i6
muniefpios cetertnenaes.

Afirmou na oportuntde-:
de que esrudoa deverão'
ser efetuedos II respeito
da melhor possibilidade,
lato por parte doa cena

trutores para uma polflica
eücaz de edtllceções ':e
casas. Esllli deverão ser

todas de alvenaria. Afir
mou "inda o dirigenle da

.

eOHAB �C que devido-a
construçâo das primeiras
casas, deverá aumenlar
consideravelmente o nú
mero de puaolls inlerea
slldas, posteriormenle, em

construir lua eese própria
1I0 notar que as prímetrss
foram edificadas.
Poatertormente li reuaíão

levada li efeito na prefel
tura, no penodo norurne,
lIinda de terço feira o Sr.
Bdlon ôchmtdr esteve reu

nido com oa lutereaaedoa
ne construção das casa.,
populares em noaslI cida
de cujo número de clessr
Ilcedoa olinge a 108, que
preencheram os formulá
rios dtetríbuídoe pela pre-
feitura.

-

Estes 108 intereisados
na construção das casas

populares, ouviram as

explanações do Sr. Ed
Ion Schmidt a respeito
de prestações, financia
mentos, emprêstímos,
construções, etc. enfim
todos os Slluntos liga
dos a esta queatão. Tal
encontro teve como lo-
calo salão nobre Santos

Dumont do Grupo Esco
lar Albano Kanzler. Nes
te encontro também. 8S
teve presente o prefeito
Sr. Eugenio Itrebt;.

Acreditam os elsmen
tOI da prefeitura .muní
eípal que dos classifica
dos somente umas 60
peasoaa efetivamente aio
da mostram-se realmea
te interessadas na cons

trução de sua cala po
pular. Assim lendo,' o

proplema da falta d.
moradia em nossa cida
de deverá perdurar por
miais algum tempo tendo
sm vista, que nos pri
meiros movimentos mui
tal pesloas demonstre
vam interesse na eons

trução da sua casa pró
pria, e agcra depois d.
estudol, lomente umsl
60 a 65 mostram-ss dil·
postas a efetivamente
possuir 8ua casa própria.

A'MU,NESC
-

A AMUNESC - Asso
cillção dos Municípios do
Norle do Eslado de San
Ia Calarins, reuoiu-8e, on
lern, na Prefeitu'ra Munici
pal de Rio Negrinho, com
infc.Jo às 9.30 horos. N.
oporlunidllde, pre.ididll pe
lo seu presidente, Prof.
Eugenio Slrebe - prefei-.
lO Municipal de jlluiguli
do Sul, foram IrlltÍldos os

seguinles 'assunlOS: Pri-

reuniu-se
meira parte ii clirgo da
Coordenadoria de Ddesa
Civil (CEDEC); Segunda
parle, assunlo reillcionado
com o Tribunlll de Con
ta. do Eslado assuntos
"dminillradorea da AMU
NESC. A r�uniiío COtltou
com a presenço do Secre
tário Técnico, ...:.. Prof.
Sergio Alexandre de Oli
veira.

VIII FAMose
.
Na tarde de hoje le

rá aberta ao público a
8& FAMOSC - Feira de
Amostrai de Santa Cata
rina, do prédio da Ex
poville, a margem da
BR-10I, em JOinville, e

que se extenderá até o

dia 28 de julho de 1974.
Exposições de orquí

deas, de numismática,
apresentaçõe8 de bandas
de música, consertos
sinfÔnico. e outras atra-

-

ções de cunho cultural,
Qonstituirão o programa
festivo da inauguração
da Feira.

Jaraguá do Sul est'
representada por um bom
número de indústrial 10-
oais, confirmando li nOI

sa posição de 3.0 Par
que Indu8trial de Santa
Catarina e um dos 10
maiorel

.

arrecadores de
10M no Estado.

Faleceu Franz

Hesselmann
Edição de
25 dê Julho

Noticia telegráfica re·

cllbida na última 5 a fei- Conforme já anuncia

ra, informa ter falecido mos anteriormente, não
•

em Londrina, Norte. do Circulará no próximo dia

Paraná. o Ir. Franz Hes- 20 do oorente o "Cor

8elmann, nos80 assinante reio do Povo", face
_

à

de longa data. F r a n z expediçlio de uma edi·
Hesstilmann era oSllado çAo festiva especial de
Com dona Alzira ti pos- 25 d,e Julho de 1�74, que
suia vários empreendi- aSldoalará a passagem
mentos, entre ele"!l do 9S'0 ano de fundação
afamado Franz Hotel, SI .

de Jaragná do Sul e quê
tuado na Rua Duque de neste áno conta com as
Caxias.

.

comemoraéões do Ses·
Aos enlutado, as ex- quicentenário da Ch!'ga

pressõàl de pesar desta (ls dos Primeiros Imi-
rólha.

-

grantes Alemães.

Moviroento de Jovens Em-aús
Jaraguá do Sul, por,

inl6lrmédio de adequadss
instalaçõel; levsntadas
na localidade de Nereu
Ramos, t�ve a primazia
de sediar pela primeira
vez ",m Santa Catarina,
o curso para Jovens,
movimento fundado pe
lo Padre e ex Senador

Cala.zans.
Além de Jaraguá do

Sul ser a primeira cida-
, de catarinense a patro
cinar o curso de Jovens
Emaús, o nosso EAtado
palsa a ser o 4" da f(lt
deraçfio a desenvolver
o movimento.

(

PEDRO HDK
Vitima !!Ie pertinaz en

fermidade f a I e c e U em

Curitiba, às 9,45 horss do
dia 5 do corrente, o ci
rurgião dentista Pedro
Huk. Formado pela Fa
culdade de Odontologia
-da Uninrsidade do Pa
raná, além da profissão
que exercia r"gularmen
te ainda ocupava a' IiU

plência da Cadeira de
Proten da Faculdade de
Odontologia, I!a Univer
sidade Federal do' Para
ná. O extinto era casado'
com' Elly Helena Sinnec
ker Huk e deixa 08 le

guintes filhos: Randolt
Alberto Huk, curslndo
medicina em Cordoba -

Argt'ntinaj William Rufi·
no Huk, acadêmico de
economia na Universida
de Católica. de Curitibaj
Leonard Fernando Huk,
cursando o 2.· c(Jh�gi!il e
Pedro Augusto Huk, cur
sande o 4 o ano primário.
O seu d-;saparecimen

to consternou grande par
te da cidade de Curitiba,
onde era muito relaci.o:
nado. O fert'tro 8aiu de
sua residência, à Rua
Francisco Rocha, 1.561,
em Curitba, sendo dado
à sepultura, no j'lzigo da
famllilt, no Cemitério Mu
nicipal da Água Verde.

"Correio do Povo" que
teve em Pedro' Huk um

loal amigo de toda a vi
da, apresenta à don a

Elly e 88US 4 filhos 8 de
mais parentes. as senti
das condolências pelo
lutuoso acontecimento.

Honrosa
Visita

Em gozo de merecidas
férias, Esleve em nOlsa

cidade o sr. Manfredo
Gehring, revendo velhos
amigos. Manfredo e ilua
guaense de naacimenlo,
filho do Pastor Korl (MlIr-
-gareie) Gehring-. ql)e du
rllnle longos anos serviu
a Comunidade Evangélicd
LUlerana da jllraguá do
Sul, e desenvolve aeus
eSlUdos em Porlo A.egre,
no vizinho ESlado do Rio
Grande do Sul, onde tra
balha na Câmllfo de Co
mercIO Teulo-Brosileir,a.
Denlro de mais alguns
mêses, o. ·sr. ryJoofredo
Gehring deverá transferir
se para São Paulo, capi
tal, oode reaidem alual
menle os seus progenilo
res. Agrlldece_mos a ,hon
roso visita que DOS fez
em nossa. redllção.

C N B B defende jovens
#

-

e deputados concordam

Jornal de Brasilla 21/6/74

e urgente a convocação dOI jovens a vida pú
blica, a fim de que a Nação não envelheça pelo falia
de reaoveção de valores e lideranças afirmou, on lern,
o opoetclontsta Nadyr ROIseUi um dos deputados -

entre representeares da Arena e do MDB - que -eplan
diram considerando auspiciosa ii tese que propõe o

engaíememo dos jovens no debate dos problema. na

ctonete, defendida num prolero de poeloral dl! Confe
rência Necronel dós Bispos do Brolil e em conterên
cía proíerlda pelo professor Tercíslc Padilhll,. no

forum de Ciência e Cultura, promovido pell! Llnt
verstdade federal do Rio de Ienetro

O vlce-líder d. Arenl! Vilmor Dellenhol, declarou
que a inlegr"ção do jovem, em Ioda a plenitude, na

vide nactonel, é uma decorrência da própria realidl!d.
sociológiclJ sendo verdade pare qualquer pafa do mun

do - muito mais pare o Bralil onde as faixai elárla.
epresenrem senlrvel COllclDlração ne população de me

DOS idade".
- No Brasil, que' experlmentou, nl última década,

um eensível desenvolvimenlo econômico e uma abertura
consíderével no setor educactonel, o jovem, como be
neftclérto deale processo, reúne condições de conheci
meato e inelláVfll aplidão pllra os processo. produtlvo,
social e polflicó

_

Salientando que "é untverselmeme aceito o maíor
Alivismo do moço", ecreseentou o více-líder arenist.
que "livre ele de condicionamenlo ideológico Docivo,
deve ser eslimulado ao exome doa problemas comu

nitários, regionaís ou �acionai.".
O enfoque descomprometído e livre de precoo

ceitos, prÓl'rio do jovem,
.

assegura lhe potencialidades
e criatividade que devem ser estimulados. E81a aliá.,
a posição do GovernQ que eSlimula • pllrliciplÇão dos
universillirios DO proje!o RondoD.

Acenluou Da'JIanhol que reconhecendo na juvenlu
de "verdadeiro lormento do processo aocilll, pretende
o Governo ouvi-Ia e permilir-Ihlt a livre expressão;
base de um corr.porlamento político independenle, e

crilldor".

Cursos de Arte e Cultura .Física
Conforme já anuncia

mOli em· edição anterior,
o Clube Atlético Baepen
di, em convênio com o

prof. Carlos DiaJí Tafur,
formade na Colombia e

com especialização no

México. Espanha, deTe
rá iniciar a partir de 2
de agosto oursol mati
nai., vespertinos e no

turnos de iniciação de
Hata Yoga, ginástica eu·
retin, ginástica integral
feminina musioada, bal
let moderno, expressãe

corporal e recrea�ão.
para juvenis, infantol •
adultos.

. AI inscriçõel reali
.

zam-se no Clube Atléti
co Baepend� à pr(>çol
módicos de Cr$ 35,00
meneai•.

Todos OI curio. fo
ram preparados, consi
derados todolos aspee
t08 Fisioo-p"ieológieol
que integram o Mundo
Moderno do Sexo Femi
nino.

J\. IOa. Copa
Mundial de Fulebol
No dia 7 do corrente

teve final a X Copa Mun
dial de Futebol. realiza
da na AlemanhIS, em diil
puta da Copa denomina·
da da .FIFA, em substi
tuição da Copa Jules Ri
met. conquistada defini
tivsmente ptllo Brasil,
em 1970. A nossa sele
Ção qUA .. n8.o foi bem
nesta copa, assim mes

mo alcançou um honroso
4 o lugar, numa advertên
cia oe que o fntebol
brasileiro. cheio de pas
lI!Ies e dribliugs, precisa
evoluir, acompaBhllndo a

técnica a agressividade

a velocidade dos eela
cionados europeus.

Os 4 finalista. fo
ram os seguintes; 10 lu
gar -- Alemanha; 2.0 lu
gar - Holanda; 3.0 lu
gar - PolÔnia e 4.0 lu-
gar - Brasil.

_

Em 1978 realizar-se-á
a Xl C9pa, com liede na
_Argentina, quando a Fi
fa eltará sob a presidên
cia do brasileiro J'ean
Marie Fs.tin Godefroid
Hllvelange, ou melhor,
Julio Hl1velange, como é
popularmente conheci
do.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Aurea MülleI Grubba, ODcial
do Registro Civil do I. Dis
trito da (:omarca de Jaraguá
do Sul, Esta!lo de' Sànta

Catarina, Brasil.
Faz Saber que comparece
ram no cartório exibindo os
documentos exigidos pela lei

, 'afim '-de se habWtarem pará
casar-se

"CORRflO 00 POVO"
fundação: flrtur Muller':' 1919

CGCMF 8'-486.591/001
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Dirétor
,

Eurênio Vitor Scbmöckel

ASSINATURA:
Anual Cr$ 25,00
Semestre " Cri 18,00
Avulso • • • • Cr$. 0,50
Número atrasado Cri 0,60

f:NDERtÇO:
Caixa POltai, 19

Rua i, n.· 130 - Fone: 2023
Jaraguã do Sul - S. Catariaa

Bdillil n, 8 6�1 de 6/7/74
Luiz Schmilz e

Maria Delcí F��lin
Cópia recebida do car

tório Regislro Civil de
Guraremrrrm, neste Eslado.

• BI" brasileiro, solretro,
motortste, nascldo em Gue
rammm, neste Esredo,
domiciliado e residente
em Gueremlrlm, nesre Es
tado, filho de Leopoldo
Schm!tz e de.Anastecta
Guesser Schmitz.
Ele, brasileira, solteira,

do lar, nascida em Mes
serendube, neste Estado,
domiciliada e resídente
nesta cidade, filha' de An
tonio Forlio e Geralda
forlin.

Aniversários

Fiseram - anos dia 11
- Osr. Odilon de Oli

veira Motta;
- It. srta. Mariane Gí

rolla Leier.
Fazem anos hofe
- A' srta. Marina Gi

rolla Leier;
- 1'Ir EroU Funke;
- o sr. Eugenio Soa-

res, em Oorupá;
- o sr. Gunther Rae- Ele, breslletro, eolteíro,

der, Oorupä; ,induatriário, nascido em

- á srta. Leonora Bos- Rio do Sul, neste Bsredo,
hammer; domiciliado e residente
- a srta. Luzia De- em lotnvllle, neste Bstado,

marchi, em Itapocuzinho filho de' Daniel Mosca e

- a garota Mariza de de Clara Mosca.
Lourdaa Morbis; Bla, brasileira, solreira,
-- a sra. Sflvia Klein; iodustri�ri6, nascida em

- o sr. Alfredo Oes. Luiz Alves, Desie· Bstado,
tereich em Barra do

- domiciliada- e resideole,
Rio Ce�ro' na· Rua Tubarão, nesta cl
- a srt�. Regina Lo- dade!. filha ,de �f�nso

pe.; MartlDl e NaIr Marfim.
o menioo Fausto Luiz

Bngelmann. Bdital n. 8553 de 9/7/74
Waldemar Greuel e

. ,6.oa Fiamoncini

Bditlll n, 8562 de 8/7/74
Abel Mosca e

Maria V.nira Marfini

Fasem anos amanhã
O Br. Bruno Paulo Os

car Mahnke
o sr. Roberto Grand

berg;
_

..
o sr. Viotor Viergutz;
a 8rta. Norma Oeft; .

a srta. LeDi Prest�Di.
Dia 15

.

Ble, brasileiro, .solleirq.
eper�rio, nascido em Ja
rllguä d'o Sul, domicUiado
e residente em Barra do
Rio Cerro, nesle distrito,
filho de Artur Greuel e de
Bma Steinert Greuel.·
Ela, brasileirill, solleira,

.,._ -do lar, nascida em Rodeio,
neste B8111do, domitiliada
e residente Dl! Rua Bolí
via, nesta. cidade, filha
de Alberto Fiamoncini e

Agnese Fiamoncini.

A. sra. Amália, esposa
do sr. Bertoldo Gumz
a sra. Ana R. Scheuer
a 'sra. Viúva Wolski.

Dia 17 E para que chegae ao co
nhecimento de todos maade!
passar o presente edital que
ser' publicado pela imprensa
e em CI�rtórlo onde seré
afixado durante 111 dlaB, Se
alguém louber de algum im
pedimento cuase-o para os -

fins legais.
Anto- AURBA MüLLER GRUBBA

O sr. Pedro Rangel;
a sra. Lori Splitter

Mundstock;
'0 sr. Láuro Koehler.
a srta. Ellen· Silvia

Prodöhl:
o jovem Jaime

oio Bortolinil

Dia 18
OUciaI

o sr, Eugenio GBscho,
em Jaragua'zinho
1)ia 19

O sr. Osnir Meyer.

Leia e assine
este

, .

SemanallO

.

Máquinas .de esorever, somadoras,
calouladoras mecâ.nicas e eletrônicas,
máquinas de contabilidade e duplioa

.

dores a· alcool (mamial; elétrico e

automático)_

Planos especiais de financiamentos
Revendedor -·para a região

Sociedade _ Gráfica. Avenida Ltda�
, . '

Consulte-nos, r pessoalmente ou pelos
� '1 •

r �

._

leleloa8s: 206.9 ou 2243

'Senso humorde
Um milionário gaíato, dos' que satirizam 8 Ti

da até o último instante, comoe prevenir a importân
cia da pontuação, no que escrevemos, dirigiu o 1Je-

guinte testamento:
_

"Deixo a minha Icrtuna para o meu irmão nio
para meu sobrtnho jalÍlais' para meu advogado
nada para os pobres" Na hora da partilha, estabe
leceu-se a confusão entre os herdeiros. E cada
qual defendeu. o "seu" O írmão do falecido, tradu
ziu: "Deixo a minha Iortuna para o meu irmão, não
pare o meu sobrinho jamais para meu advogado
Dada para os pobr s"

,

O sobríuho: "deixo a minha fortuna para meu
irmão não paas o meu sobrinho jamais para o meu

advogado nada parti os pobres.
O advogado: Deixo a minha Iortuna par. o

meu irmão' não para o meu sobrinho jamais para
o meu advogado nada para os pobres.

.

O Juiz apelou para o "advogado do diabo,",
que decidiu o embróglio: "Deixo, a minha Iortuna
para o meu irmão não para o meu sobrínho jamais
para o meu advogado, nada para os. pobres." ,

CARLOS ,GOMES
No dia 11 de Julho de 1974, transcorreu mai.

um entveraérío de nasctmento de Carlos' Gomes,
imortal .compositor do "Guerany". Casualmente temos
em mãos a edição n.· 841, do "Correio do Povo", de
1 t de Julho de 1936. Na época eri! dtreior deste se

manário Honoreto Tomelin e se strueve 'nl Avenida
da Independência. SegundG se lê, o artigo de fundo
tinha por finalidade a exaltação do primeiro cenrené
rio de nesctmento de Antonio Carlos Gomes, nesctdo
em Campinas, Estado' de São Paulo, filho de Manuel
Gomes, "velho regente de orchesrre daquele centro
peulísre.' .

João Crespo, laragueense por adoção, senelbrlt
zildo com o aconlecimeDto, deixou sua veia poética
deslizar DO papel e compôs o que vamol!! reproduzir
abáixo:

,

Carlos Gomes
Um dia, num rQcanto humilde, uma vontade
Surgiu. Era um rapaz que l!l1imenrava um mundo
De el!!perançal!!. �. Subir, sonhando, .lIO céu profundo
Da arte; mais Iindal

B foi. AbI descrever quetr. há de
A dor que andou com ele e explodindo um segundo
Por entre aclamações, ...na eXlrangeira Cidade?
Venceu, legando"á Pálria um 80nho de verdade,
Louros I ... - que chegam tarde na genio'moribundo ...

- Quem lhe deu o poder de orchestrar a emoção
.Brava do Guarany? B as rubras louçanias
Do dventureiro amor resumir na cHnção?

Deusl Qne � dexlra lhe pÔ, a batuta allaneira
Para que, num milagre, enchesse de harmoniiÍs
O céu e o coração da Pátria Brasileira.

Julho de 1936 '-- João Crespo
. Hoje, ou,_melhor, no dia 11 de julho de 1974, ao

se completarem os 138 ilnos de seu nascimento, não
maia estii entre nós João Crespo, parll reeditar tão
bela página poélica.

.

Comunida�e EYa�uálic_ lutarana
CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Ordinária

São convocados os membros votaptes da� paró
quias Apóstolo Pedro e Apóstolo Paulo dll Comuni
dade Bvangélicli LUlerana de Jaraguá do Sul, para
reunirem-se em Assemllléia Geral Ordin�ria, qu� terá
lugar no Salão Comunal à Rua Prof II Bslhéria Lenzi
Friedrich, 78. nó próximo dia 28 .de julho de 1974, com
infcio às 08,30 horas em primeira convocação, ou às
09,00 hora. em segunda' convocação, com a seguinte

Ordem do' Dia
t· - Leilura e apreciação do

.

relatório dos Srs.
- Pastores; ,

2 - Leitura, discussão e aprovação das cODlas
, dàs paróquias relalivas ao eXltrcfcio éncer-

rado em 30/06/74;
,

3 � Bleição dos Presbitérios;
4 - Assuntos diversos .

Jaraguã do Sul, 03 de julho de 1974

Gerhart Eggert - Preso da Pr. Apóstolo Pedro
Carlos Brandenburg _..... Preso da Pr. Apó31ol0 Paulo

A.DVOGA.DO
Av. Franklin Roosevelt, 23 - Grupo_ 303

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

Informativo . Acaresc
Agricultores de Jaraguá do Sul Conseguem
Maior Rendim�nto aa Cultura do Arroz

Com um rendtmenro médio de 4 M8 quilos por
hectare verificou ae em 6 lavouras demonsrreuves de
arroz na. comuníâedes de Jaraguá do Sul na saf-ta
73/74

Quando as lavouras conduzidas segundo o Sis
tema rotineiro utilizado na região, a produtlvtdede
das lavoures não passava de 2900 quilos por I hecta
re.

Ao quase duplicar o rendímento de suas planta
ções, oe agricul,lores tiveram - um

.

lucro médio bem
supertor com 08 obtidos nas lavouras tradrcíonets

, As técntcas que proporCionaram tal resultado fo
ram acompanhadas, em todas as teses da cultura por
mets de 100 agrtcultoree das comunldedes de Jarllguá
do Sul'

, Todos os proprietários das lavouras demonstre
ríves receberam orientações iéentces do serviço de
Exteação Rural (ACARBSC), desde o preparo da ter
re, uao de sememe selecionada, tratamento de semen

te, adubação de meuutenção e cobertura, combate aos
ínçoe e pragas e ponto de colheita até a comerciali-
zação do produto.' .

Bng.o Ägr.o Bdio Nagel, Extenelonlsta da ACAREôC

o Melhor 'Possível
Mensagem de Ma//och:

Se você não puder ser um pinheiro ,DO eume da
. montanha,

Seja u'a erva. no vale -. mas seja .

a melhor ervazinha à beira do riacho;
Seja um arbusto, .8 nio puder ser árvore.
Não podemos todos aer capitães; temOR que ser

exército;
Para todos há na Terra ,alguma coiss
Há muito ·trabalho a fazer e poucos trabalhadores
e a tarefa a escolher é a mais próxima.

.
Se você não puder ler a estrada real,
seja· então o atalho.
Não podendo ser o Sol, seja u'a Jistrela.
Em grandeza não é que S8 ganha ou perde.
- Seja o melhor possivel, aquilo que você é.

Extraido do livro CURRICULUM fundação
Getúlio Vargas"

JAN./MAR. J972 - Vol. 11 - Pago �2

Colégio "São Luis"
Empossado o novo Diretor do Curso Científico

Nomeado por decreto de S. Exia. o sr. Gover
nador do Estado, tomou posse do Cargo, em 9/7/74
em ato celebrado na sede I da 5.11 Coordenadoria
Regionol de Ensino (Joinville), o' nosso assíduo
colaborador para Assunto!. de· Demografia, o Pro
fessot: e advogado, Irmão Marcilio Casarotto.-

Por se tratar. de um Curso altamente seletivo
de valorelil intelectuais, o Irmão Marcilio astá dan
do ênfase acentuada 808 preparativos de eoncur
so Vestibulares para o Ensino Universitário.

O mesmo Professor está à disposição da nos-

8.a Faculdade para uma ou duas Cadeiras, assim
que a mesma receba autorização de funcionamen
to.

Eoos da Festa Juftina
A Associação de Pahl e Mestres do ColégiQ

"São Luis" externa SUb alegria pelo �xito alcança
do na Festa Junina de 29 pp;' aproveita os présti
mos nunca desmentidos da noss8 Coluna Jornal1sti
ca para agradecer penhoradamente a todas 8S pes
S08S que tronxeram SUIl colaboração para o bri
lhantismo desta l_a promoç�o da nos!!,a APM.

Escritório

A COMERCIAL
• "0

ADVOCACIA - CO.'ABILlOAOE· - SEGUROS
sob a direção do economista e cõntador:

Eugênio Vitor Schmöcket
CPF 004354229

Rua I (Mal. Deodoro) 122/180
Fone %023 - ex. Postal, 19

,i Jaragué do Sul Santa, Catarina
Recursos fiscais e administrativos - ContabWdade

:Serviço de marcas e patentes - fotocópias
.

. Legtslaç40 trabalhista .e IN PS
.

- Seguros ..
em 'geral

, _

.

Serviços aéreos Varig
., .

.
.

Desde 1�4� � �ery1ço do. p,��gre'!.s� de Jarllguá do 8u�

I,
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CORREIO DO POVO

A Quinta Delegacia do Serviço Militar
de nossa cidade está alertando aos retarda
tários, que 'todos os nascidos no anode
1956 e que ainda não efetuaram o seu alis
tamento militar para que procurem o mais
tardar até o dia 20 próximo aquela Repar
tição anexa a municipalidade, para efeito
de regularização de sua situação perante a

justiça militar. O prazo para alistamento
militar terminou no último dia 30 de Junho,
mas como foi bastante grande o número
de elementos da classe que deixaram de fa
zer o alistamento é que resolveu o Tenente
Bahia responsável pelo órgão, permitir que
até o próximo dia 20 exista a posaibilida
de destes elementos vierem a se alistar, Ca
BO decorrido este prazo ainda o cidadão da
classe de 56 não tenha efetuado o seu alís-

, tamento será considerado refratário, estan
do assim .sujeito as penalidades previstas
na Lei do Serviço Militar.

Otai-r Hecker
Jaraguá

virá a

segundana
O prefeito de São Bento do Sul, Osval

do Ziperer êsteve na última segunda feira
em Jaraguá do Sul, oportunidade em que
até altas horas dá noite palestrou com o

prefeito Eugenio Strebe de nossa cidade,
quando ficou acertada a realização da im
portante encontro na próxima segunda fei-

, ra às 11 horas da manhã no gabinete do
poder executivo local, quando além do fu
turo senador, que assumírã no Senado F.
deral a cadeira de Antonio Carlos Konder
Reis indicado Governador do Estado, esta
rão presentes líderes do município e elemen
tos da Aliança Renovadora Nacional.

Serão discutidos importantes assuntos,
quando se definirá a política a ser adotada
por Otair Becker, que como senador, defen
derá por certo os interesses da região nor

te do . Estado. No encontro .eetarão presen
tes prefeitos, vereadores e políticos de di
versas regiões onde os nomes de Konder
Reis e Otair Beoker receberam sulfrágios
quando das últimas eleições para o senado,

Posto de identificação de
Jaraguá relata atividades
o responsável pelos trabalhos de expedição

'e revalidação de Carteiras de Indentidades no

município de Iaraguá do Sul, apresentou' relato
de atividades do Posto de Identificação, cujo
orgão funoiona junto ao prédio do Mercado Mu
nicipal, onde antigamente se situava o Departa
mento de Trânsito.

Nos primeiros seis meses deste ano o Pos·
to de Indentificação destil cidade expediu um

total de 2 mil 843 carteiras novas e um total
de 69, revalidações, assim especificadas.
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho

312 carteiras novas e 8 revalidações
516:1t »e 7 »

665:1t »e8 »

540:lt »e 14 »

441 » :It e 22 :It

368:1t »e 10 :It

Sem dúvida alguma a instalação do. Posto
de Identificação de Jaraguá do Sul, foi um presioso
tento alcançado pelo prefeito Eugenio Strebe, visto
os grandes benefícios que está trazendo para a

nossa população, que assim não preoisa onerar

tempo e dinheiro para conseguir uma Carteira
de Identidade o 'que só era possível, até meados
de Novembro do ano passado, em Joinville.
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ABER EMSI
Gesessen hat er zwar -der eine Hieb
Den íeh Dir in der Zeitung schrieb
.Doch weil Du-fürder Dich an mir reibst
Und weiterhin BO Sachen von mir schreibst
So kommt der patente, aufrechte Mann
Mit neuen Knittelversen an

Ich möchte mich mal selber gerne sehen
Wenn Ich vor Wut nicht kann mehr grade Stehen
Nee, Emsi, so etwas mach Ich nicht
Da wird man hässlich nur im Angesicht
Lass Deine Ansgte ganz und gar beiseite
verlebe Deine Tage mit recht Viel Freude
Schmiede Deine Reime Nuverdrossen
à\te voll Genuss hilb ich sie genossen
Dess sie auch unsern Eugen sehr ergötzen
Erkennst Du, dasll er ste in sein Blatt lässt setzen

Von wegen Loch und ausgelavfen
Daae Ich níeht hätte Alles können saufen?
à\enn Ich das Glas mit Wein führte an den Mund
So rutschte Alles, Alles mir durch den Schlund
Wer mag der Schelm gewesen sein
Der nach mir trank den Rest von Wein?

Muss das jetzt auch noch sein
Dass Du Dich machst von selbat so Klein?
Wozu hast Du denn Deinen Mund?
Ihn zu gebrauchen zu jeder Stundt
Dass es mir kann so wohl gefallen
Und auch den vtelen Andern Allen
Von wegen ích ein JornaUst?

,

Der Ich verzapf nur grossen Mist?'
Wie können Locken wohl zu Berge steha
Zumal sie garnicht mehr zu sehn?

Kommt Euch das Leben nicht sehr teuer
Wenn Ihr mich haben wollt zu neuer Feier?
Um hinterher dann noch zu lesen
Was Alles dabei 1011 gewesen? ,

Doch füg ich mich ins Schicksal still
Weil Emst es nun so haben wUl
Ich werde dankbar mich Euch zeigen
Wenn das versprochne Fest wird steigen
Und als dem Alteren von uns beiden Alten
Darfst du gern hierin das letzte,Wort behalten

Corupá, Juli 1974
HeIlmuth

-

Junta do Serviço Militar D,ia 16 do�o�rente se conhece-
"

. ra a previsan da safra 73/74Alerta OS· Retardatarlos o prefeito munlc.pel Eugenio Strebe informou no
início desta semena que, às 14 horas do próximo die
16, tendo como local dependências da prefelrura, se
rií reeltzedo importante encontro contando com a pre
sença do Dr. Paulo Pelussc, engenheiro agrônomo do
mtnlsrérto da arricultura, além de elementos dos es
crtrönos local e regional do Aceresc sediados em nos
sa cidade, comerctenres atacadistas de cereais e pro
dutos àgrícolas, egrícultoree llderes que serão selecio
nados pela Aeeresc, representantes do ôtndrcero dos
Trabalhadores Rurais e sindicato Rural, Cooperativa
lralere, li única extsiente no munícfpío, e os Bancos
da cidade que mantém as carteira. de crédito agrf
coles.

Segundo o chefe do executivo' jaraguaense, o
assunto prinoipal que motivará o encontro será 8

previsão da safra 73/74 em todo o 'município de JIl
raguá do Sul. Os produros que merecerão desta
que no encontro serão o Arroz, principal da
região, Cebola, Feijão, Batatinha entre outros,

A prefeitura [araguaense está ultimando 08

preparativos para o encontro que contará com a

presença do Dr. Pelusso autoridade reconhecida
em questões ligadas ao ministério da agricultura.

.Palécimenlos
Noticiamos com pesar o falecimento das se-

guintes pessoas:
'

'

Dia 05
Emílio Henrique Julio Baumann, nesta cidade, com
64 anos

Gilberto Bsrner, nesta cidade, com 19 diaa
Dia 06

Rosemeri Wundtke, nesta cidade, com 03 meses
Dia 07

Ema KrügAr Steinert, nesta cidade, com 67 Bnoa

Vergilio Vinsi Neto, nesta cidade, com 02 meses
Edineia Senegaglia, nesta cidade, com 03 meses
Eliete Magali Fernandes, nesta cidade, com 05 me-
188

Fellppe Wolf, nesta cidade, com 43 anos
"Correio do Povo" apresenta aos enlutadoa

suas coadolêneías.

Nascimenlos
Dia 5 de junho

Viviane Carla, filha de Antonio Carlos Otawano
(Norma Heiden) ROBa

'

Dia 9
Jorge Luís, filho de J08é (Tereza Clara) da Silva

Dia 14
'

Rosemeire, filha de Emilio (Ana) Derettí
Dia 26

Mareio, filho de Eduardo (Hulda Spredemann) Mar-
quardt

'

Dia 27
Luclane, filha de Edelberto (Isolda Krogel) Lange.

Dia 29
Marcos', filho de José Celso Mello Salgado (Olga
Krutzeh)

Dia So
Paulo Cesar, filho de Leopoldo (ViJma Heiden)
Unlauf

Dia 2 de julho
Sirlei Jair, filho de Albano (Olindína Stein) Ne
gherbon
Rafael Marlon, filho de Nelson (Leníta Lange) Franz

Dia 3
Alexandre, filho de Dorival (Helena Maria) Galizi
Marcia Regina, filha de Alfo!lsO (Odete Feder) 80-,
bieranski
Ivan Oarlos, filho de Hilário (Otília Agostini) Sardi
Marcelo Cley, filho de Clécio Olavo (Ivone Fedat
to) Bastos
Monica Maria, filha de Frsnoisoo (Adelína Schenu)
Fodi

�

Dia 5
Denlse, filha de Braz (Ivone Walz) Moreira

Dia6
Taciana, filha de Hilário (Berta Klann) Tecilla
Cristiane Guilhermina, filha de Alvaro (Verginia

'

TamboF'i) Padri
"Os cumprimentos desta folha".

-

Motorista, �ão, Vende-se'

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

EDITAL
Pelo presente Edital, ficam intimados para

pagarem no prazo legal, os títulos que se acham
em cartório para protesto os Senhores:

_ Donaldç 'Borges, Mario Jacobi, Nivaldo Ju
venal Lenzi e Norberto Wendorff, todos residen
tes nesta cidade.

Jaraguá do Sul, 11 de julho de 1974
Guislene Müller, PI Escrevente

Escreve Leitor

faça do seu

Uma caso de malerial e
terreno e demais benfeiro
rias.

Ver e tratar à Rua Join'
ville, 1649.

'

o
�ecebemos carta do sr. Werner Poll, Caixa

Postal, 12, de Oorupä, reclamando o não recebi
mento do nosso semanário, desde Junho, quando
iniciou a sua assinatura. Tratando-se de uma se

gunda reclamação do mesmo signatário, levamos a
efeito -eompleto levantamento da sítuaçãe , e cons
tatamos que a assinatura foi regularmente 'registra
da e a, expedição se processa normalmente pela
Sociedade Gráfica Avenida. Resta, nos, pois, apelar
á EBCT - Empresa Brasileira de Correio e Telé
grafo, que distribui o nosso semanário, afim de
constatae alguma anormalidade' na e n t r e g a do
"Correio do Povo", ao sr. Werner Poll, na l'izinha
cidade de Oorupä, Pela colaboração, o nosso une
lhor agradecimento.

'

Rotary ,Club
Conselho

Empossa
Diretor

Carro uma arma.

- '

A vítima pode
f'Correio do Povo�'

um Jornal

a Serviço do Povo

. O Rotary Club de laregué do öul, empossou na

úllima Da feira, em reunião festiva, o novo Conselho
Diretor pera o ano rotérlo 1974/1975, nas dependên
cias do Restaurllule Ilajara Com a presença das aUlo
ridaoes locais e de delegações de Joinville, Joinville-Sul,
Guaramirim e São Benlo do Sul, teve lugar li posse
o Conselho Direlor, consriluído dos seguintes: Presi
dente - Wa!demar BEHLlNG; Vice: Eugenio Viror
SCHMÖCKEL; 1 ° Secretário: ROLLI Bruch; 2.0 Se�
crelário: BRUNO Breilhaupr; 1.° Tesoureiro. Walde.
mllr Rocha; 2.° Tesoureiro: MILTON Kholbach; 1.�
Prolocolo: ILDO Domingos Vdrgas; 2 ° Prolocola:
Jusé Alberto BARBOSA; Diretor .IA" Alfredo aUEN·
THERj Direlor "B" NORBERTO Emmendoerfer; Di�
relor "C": MAX Roberto Boruholdt e Diretor "D":
MARIO Tavares da Cunhi! Mello.

'

Na oportunidade USllram da palavra o vice�pre·
freito João Lúcio da COSIa, em nome do Prefeito Mu
nicipal; o vereador: José Carlos Neves, Presidenle da
Câmara Municipal; o sr. Aldo Piazera, em nome dos
Lios Clubes de Jaraguií e Cidade Induslrldl; o acadê
mico de dlreilo Arno Enke. em nome das delegações
dos ROlarys Clubes, procedendo·se ainda a eprrega, a
cada delega,.:ão, de um exemplar do 1.0 Livro de Ja
rag:uii, oferla da municipaJrdade, muito bem recebido
pelos presenles.�er você.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Prefeitura muniaipal de �araguá do Sul
Aprova o Plano Rodoviário

Eugenio Strebe, P, efeito Monicipal de Jarago! do 801, Estado de San
ta Catarina, no uso e exercício de soas atriboiQões.

F800 saber a todos os habitante. deste Monicípio, qoe a Câmara Muni-.

cipal aprovou e eu seneiouo a seguinte lei: .

,
. Art. 1.0 - FiCI aprovado o Plano Rodoviário Municipal qua é eoastí

tuído de um (l) mapa Rodoviário Monicipal, num total de 100 (cem) Rodovi81
Monicipais asaim distribuídas:
RM - 001 - Final. rua Roberto Ziemann à Divisa de Campo AlegreRM - 002 - Estrda I,araj- RM 1- a dentro

.

RM - 003 - Estrada Tatu - RM 1 até a Divisa Município Sehroe-
der

.

RM - 004: - Estrada Alchini - RM 5 a dentro
RU - 005 - Estrada Maffezzoli - RM 1 ã RM 11
RM - 006 - Estrada Bela Vista - RM 5 8 dentro de OorupãRM - 007 - Estrada Funil III " IV RM 11 e RM 10 a dentro
RM - 008 - Estrada das Flores - RM 1 a dentro
RM - 009 - E�tradas Funil I e II - RM 11 a dentro
RM - 010 - Estrada Três Rios do Norte - RM 1 a Disisa RM 11 e 12
RM - 011 - Estrada Santo Antonio RM 5 a lto,roDoamento RU 10 e 12
RU - 012 - Estrada Behwara - RM 1 a Entroueamento RM 10 e 11
RM - 013 - Estrada Serra Agudinholl e Braço RM 1 8 dentro
RM - 014: - Estrada Schbert - RM 12 cruza RM 1 a dentro
RM - 015 - Estráda T, ês Rios do Sol - Roa Presidente EpiticioPessoa a RM 21
RM - 016 - Estrada Ponte Psnsil e Ponte Baixa a Schroeder -

Partida RM 17
RM - 017 - Estrada Itapoouzinho - RM 1 a SC 32
RM - 1'118 - Estrada Sacht - RM 17 II dentro
RM -- 019 - Estrada Lange - RM 17 a dentro
RM - 020 - Estrada Leesmann - RM 17 a dentro
RM - 021 - E.trada Nova - Boa Presidente Epiticio Pessoa a

Nsrsu Ramos
RM - 022 - Estrada Três Rios - RM !lI a dentro
RM - 023 - Estrada Braço Ribeirão (Jualo. - 8C 36 a dentro
RM - 024: - Estrada Ribeirão Oasalo - SC 36 a RM 62
RM - 025 - Estrada Ilha dos Monos - RM'21 cruza SC 36 a dentro
RM - 026 - Estrada Terezinha - RM 21 croza SC 36 e volta RM 21
RM - 027 - Estrada Praueieee de Paula - Perímetro Urbano a

RM 38 Dívisa
RM - 028 - Estrada Ribeirão das Pedras rr RM 27 a dentro
RM - 029 - Estrada Ribeirão Oaecata - RI( 65 a deDtro
�M - 030 - Estrada Km. 84: - Tifa - RM 2'7 a dentro
RM - 031 - Estrada Santo Antonio a Ponte Nereu Ramoe RM 11

até Ponte Baixa Nereu
.

RM - 032 - Elltrada Rappe - RM 77 a dentro
RM - 038 - Estrada Jar8guá Km. 99 - RM 39 a RM 38
RM - 034: - Eltrada Pasanello - RU 33 a dentro>
RM - 035 - Estrada Martins - RM 39 a RM 36 9 Braço
RM - 036 - Estrada Vila Staín - RM 39 a KM 27 sõ Urbana
RM - 037 - Estrada Garibaldi - Barra do Rio Cerro a Di,ila

RM 27 Km 84:
,RM - 038 - Estrada Saibreira - RM 37 a dentro
Rir{ - 039 - Estrada -Jaraguä Esquerdo a Barra - RM 33 até Pe-

rímetro Urbano
RM - 040 - Estrada Lino Piazera � RM 30 li dentro
RM - 04:1 - Estrada Roa Ponte Psnsil - 8<9 32 a RM 39
RM - 042 - Estrada Braço Pedras Braneas - RM 43 a deatro
RM - 043 - Estrada Pedraa Brancal - Perímetro Urbano Barra a

dentro
RM - 044 - Estrada Kroelto - SC 32 a dentro
RM - 04:5 - Estrada Mathias 1 - SC 32 a dentro
RM - 046 - Estrada Mathiaa 11 - 8C 32 a dentro
RM - 047 - Estrada Rtbeir ão Alma - SC 32 a Divisa Musarandubll
RM - 048 - Estrada Javali 11 - RM 4:7 a RM 49
RM - 049 - Bstrada Jav&Ji I - RM 48 a Dletaa Msssarandoba
RM - 050 - Estrada Koepp - SC 32 a RM 51
RM - 051 - Estrada Aurora - SO 32 a Divisa Blumenau
RM - 052 - Estrada Ilha da Figueira ...,. Perímero Urbano a Di,j.a

Guaramirim
RU: - 053 - Estrada Trimm e Braeos - RM 52 • Dieísa de Guara-

mirim
RM - 054: - Estrada Cordeiros � RM 52 a Ca beceira
RM - 055 - Estrada Domingos Rosa - RM 52 a Cabeceira
RM - U56 - Estrada Canal TV - RM 55 a Oabeeeire

.

RM - 057 - Estrada Ágoas Olaras e Brsço - RM 52 a Cabeceira
RM -.058 - Estrada Ribeirão Molha - Perímetro Urbano a. Oaba-

caíra
RM ....;.. 059 - Estrada Joinville - SC 32 a Divisa de Guaramirim
RM - 060 - Estrada Boa Vista - RM 55 a Csbeeeira
RM - 061 - Estrada Ribeirão Molha - RM 58 a Divisa de Massa-

randuha
.

RM - 062 - Estrada Faosta - RM 66 a 67 a Divisa OorupãRM - 063 - Estrada Cacilda e Braço - RM 62 a Divisa OorupãRM. - 064 - Estrrda Wendelino - RM 62 a Cabeceira
RM _ 065- - Estrada Hung.aros - RM 24 a RM 27 .

RM - 066 - Estrada Jaraguä Alto - RM 67 e 62 a RM 27
RM - 067 - Estrada Germano. RM 66 p 62 a RM 27
RM - 068 - Estrada Rio Jararaca - RM 94: e Divisa OorupäRM -- 069 - Estrada Lehnart - RM 94 em duas direções Paralelas
RM - 070 - E�trada Ribeirão Grande da Luz - RM 71 EI 72 a RM

72
RM - 071 - Estrade Rio da Luz - RM 77 a .RM 72
RM - 072 - Estrarta Rideirão Grande da Loz - RM 71 II RM 67

com 1 brRço
Rvt - 073 - E�tr8da Geissler - RM 77 a dentro
RM - 074 - Estrada MACUOO Grsnda. - RM 77 II dentro
RM - 075 - Estrada Rio da Luz Direito - RM 76 a RM _74
RM - 076 - Estrada Rio Cerro E-qoerdo - RM 77 a RM 78 0018

dois acessos a SC 32
RM - 077 - Estrada RIO da Lnz - Pprímetro U bano até RM 74
RM � 078 - Estrada BrRço União e 1 Braoo - RM 75 a 8C 32 ..

RM - 079 - Estrada Garibsldi - RM 94: a Divisa de Rio dos Ce-

LEI N. 504

-

41,10
2,70

1,70
2,60
11,50
7,40
7.00
2,40
3,00
8.00
7,00
3,50
1,60
2.60

0,60
10.30
s.so
0,98
0.80

19.50
450
3,00
1.00

3.00
s.so
650
350
4.00
380
520
10.00
5,10

250
.2.50

5,80
9,00
4,60

dros 8.80RM - 080 - Estrada Urbainski - RM 79 a dentro 1,30RM - 081 - Estrada Blank - RU 75 fundos 5.00RM - -082 - Estrada Bruch - RM 83 a fundoa 3.00RM - 083 - Estrada Rio Cerro (Antiga Estadual) RM 78 ao iníeío
� �RM - 084: - Estrada Macuco Pequeno e Rio da Lux Vit6ria RM 86
e volta 14,00RM - 085 - Estrada Rio da Luz Alto - RM 74: e 75 a Divisa Po-
merode 1370RM - 086 - Estradu da Prata e Hoffmann - RM 85 a 85 7,00RM - 087 -- E.trada Mato Preto - RM 86 a dentro 2,00RM - 088 - Estrada Rio da Luz Aho - RM 85 a Divisa de Pome-
rode �,30RM - 089 - Estrada Rio Cerro Esquerdo - RM 88 a SO 32 l!.50RM - 090 - Estrada Ribeirão Preto - SC 32 a Projetada RM 92 4.50RM - 091 - Estrada Serra Preta SO 32 a dentro 4:,00RM - 092 - Estrada Alto Rio Cerro SC 32 a dentro 5.00RM - 093 - IEltrada Canudos. - SC 32 - Entra a Pomerode a den-

6,60
4,20
7,50
1,50

6,00

tro
. RM - 094 - Estrada Garfbaldí - RM 67 a RM 95
RM - 095 - E.trada Corina - RM 94: a Divisa CoropáRM - 096 - Estrada Kitzberger - RM 100 8 dentro
RM - 097 - Estrada Jaragoazinho - RM 95 1 dentro com 2 ra-

maia a Divlea Cedros
.

RM - 098 - Estrada Garibaldi (final) - RM 79 - Divisa Osdros
RM - 099 - Estrada Rodrigues - RM 94 a Divisa OorupäRM - 100 - Estrada Policarpo - RM 100 a dentro Perto Divisa

Gusramirim 0,80
Art. 2 o - Esta lei entrará em vigor na data de aua publicseâe, refoga-du 88 disposições em couu ário. '

.

- Paläcío da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 801 26 dia. do mi.
de [unho de 11174:.

7.00
4,00
4,00

6,00
4:,00
5,00
7,80
3,70
4:,00

Eugenio Strebe, Prefeito MunicipalA presente 18i foi rsgistrada e publioada nesta Díretoría de Expediente,Educação 8 Assistência Social, aos 26 dias do mAI de junho de 1974.
WBldemiro Baetel, Direlcr

Camplnba de EduclCão
Cfvlca

O hastemento da
ßendelre e o canto
do Hino Neeíonel sêo
obrigatórios, uma vez
por semana, em rodos
os estabelecimentos
de qnelquer gr6u de
ensino, públicos ou

partlcularea,

0.85
·3.00
4:.50
1.00
2,60
3.10

r;,::;:��;:-;;;:;;,
� II ADVOGADO [I

. J
J El!lcrit6rio ao lado da Prefeitura i
L�'��__�I

------------------�
4:,80
1,40

E M P R E S Á R lOS, T U R IST A S2.00
1.60
0,02
2.00 a VARIG sente-sé honrada pelo que pode fazer pelos seus ne··

gõcios e passeios. VARIG está presente em toda parte do
mundo, beneficie-se dos seus serviços.

Peça informações à VARIG
Av. MAI. Deodoro da Fonseca, 122/130 - Fone 202ã

Jorallu6 do Sul - �C

Viage . VARIG VARIG· VARIG

5,00
UJO
2,50
1.50
7.10
7.00
7,00
2,30
7.(0

5.70

860
1,50
3.80
300
4:.00

em geral, especíelmente
Gaita e Acordeões

Completo aorumento com 8 a 120 baixos
Bandoneon

Pianos: «Fritz Dobbert»
Grande Variedade de modelos

Harmônios "Bohnlt
ORGÃOS TUBULARES E ELETRÔNICOS

Guitaras e AmplHicadores
Instrumentos pera Orquestras. Ballldas e

Conjuntos Modernos:
Violinos - VIOlões - Bandolins e Banjos
Flautas - Clarinetas - Distons - ôexofonea
Trombones - Baixos e Baterias completas
Pendelres -: Chocalhos - Mareces e Afuchês

Método. - Cordas e Dalhetol
Instrumentos p/ Fanfarras: Bombos - Tambores - Preroa e Cornetas
Daro Músicos Profissionais forneço também Instrumentos Estran
geiros: Violinos. Flaulas e Clarinetas. tipo «Boehm», DIstons. Trombones

Saxofones, bem como Bocets e Boqurlhes estrangeiras.
Para malares informações, consultem e.

4: .4:0
1,30
3.00

940
300
600
7.00 (XPEOIÇAO "LYn l" MUSICAL DE PAULO lOBS

Roa Jorge Lacerda. 242 - Caixa DoslaI. 39
São Bento do Sul - Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Eslado de Saata Catarina·

Prefeitura .

Municipal de Jaraguá do Sul
LEI N. 505

Abre Crédilo �uplemeolar.
" Eugenio ôtrebe, Prefeiro Municipal de Jaraguá

do Sul, ESlado de Sanla Cetartna .. no uso e exerci
de suas etnbutções.

Foço Saber li Iodos os hebírentee des Ie Municí
pio que li Câmera Municipal aprovou e eu secíono
e seguinte lei:

Arl. 1.0 - Fica o Chefe do Poder Executlvo au

lorizado " abrir um crédilO suplememer na imporrân
ela de Cr$ 120.000,00 (Cento e vinle mil cruzetros),
nas seguímes doteções do orçamento vlgenle.
3.1.30-1110 16000.00
3.1.2.0-1306 5000.00
31.30-1309 10000,00
3.1.10-1403 3.000,00
3 1.2 0-ID08 3.000.00
4.1.40-1621 6000,00
3.1.1.0-1902 16000,00
3.1.1 0-1903 S.OOO.OO
3.1.1 O - 20m; 3000.00
312.0-2208 500000
3 1.2.0-2306 2.000,00
3 1.20-2308 20000,00
3.Lã 0--2310 20000,00
3 1.3.0-2609 10.000,00
Tolal e-s, 120.000,00

Arl. 2 o - Para atender a suplementeçêo cous-

tente do arligo 1.°, fica o chefe do Poder Executlvo
autorizado II utilizar oa seguiDlea recursos:

I - Cr$ 68.280,00 (Ctnquenra e oiro mil, du
zentos II oitenta cruzetros] por conta do exeeeseo de
arrecadação do eorrente exercício.

_11 - Cr$ 61 720,00 (,seasenla e Ulll mil, sete

eentos e vinte cruzetros], por couta da redução par
cial das seguintes dotações do orçernento vigenre:

ã. 1.1 0- I 001 6.670.00
4.1.40-1012 0000,00
�.1.1.0-1 102 11} 000,00
31.1.0 - 1'302 4000,00
32.6.0- 1516 6.000.00
3.1.2.0-2106 6000.00
4.130-2316 6000,00
3.1.1.0-2601 7.1�O,OO
4.1.30-261� 6000,00
4.1.40-2614 0.00000
Total e-s. 61.720.00

Arl. 2.° - Esta lei enlrará em vigor na data de
aua publicaçäo, revogadas aa dispoaiçõea em cGntrá-
rio.

"

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do
Sul, lOS 26 diaa do mês de junho de 1974.

Eugenio SIrebe, Prefeiro Municipal
A presenle lei foi regislrlldtl « publicada nesla

Direloria de Expedienle, Educação e Assislêncill ,so-
cial, lIOS 26 dids do mia de junho de 1974, _

Waldemiro Barlei, Direlor

. LEI N. 506
Autoriza o Chefe do Poder Executivo & doar

área de terra ao Governo do Estado.
Eugenio Strebe, Prefeito Munioipal d" Jaraguá

do Sul, Estado de San�a Catarina, no uso e exer

cicio de sua8 atribuiçõe8.
Faço 8aber a todos 08 habitante8 deste Muni

cipio, que a Câmara Munioipal aprovou e eu 8an·

ciono a seguinté lei:··
.

Art. 1.· - Fica o Chefe do Poder Executivo
autorizado a doar ao Governo do Estado - Secre.
taria de Educação, uma área de terra contendo
8.000 m2., na localidsde de Estrada Nova, conforme
registro n.O 4.977, do Registro de Imóveis, de Má
rio Tavare8 da Cunha Mello.

. Art. 2.° ....:. Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas &s di8poliçõea em

contrário.
Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá

do Sul, a08 26 dias do mês de junho de 1974
Eugenio Strebe, Prefeito Municipal

A prelenle lId foi registrada ti publicada nes

ta Diretoria de Expediente, Educação EI Assistên
cia Social, aos 26 dia8 do mês de junho de 1974

Waldemiro Bartei, Diretor

LEI N. 507
Dispõe sobra denominação de via pública.
Eugenio Strebe, Prefeito Municipal dtl Jarsguá

do Sul, Estado de Santa ,Catarina, no uso tt exerci
cio de suas atribuiçõe8. .

Faço Saber a todos os habitante. deste Muni

cipio, que 8 Gâmara Municipal sproYou e eu san

ciono 8 seguinte lei.
Art. 1.. - Ficll denominado LENO NICOLUZ

ZI, a rUIl 214 nesta cidade.
Art. 2 o Esta lei entrará em vigor na dlita de

Sua publicação, revogadas as dhlpusições em con

trário .

Palácio da Pref�itura Municipal doe Jaraguá
do Sul. aos 26 dias do mê" de junho de 1974.

Eugenio Streb�, Prefeito Municipal
A presente lei f'li rt'gistrada f!' publicada nes

ta Diretoria de Expedient!:', EdUoação e AllllilltêDcia '

Social, aos 26 dil:UJ do mês de junho de 1974:
Wald�miro Bart",l, Diretor

. PORTARIA N. 14/74
Eugenio Strebe, Prefeito Municipal de Jaraguá

do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e exer
cicio de suas atribuições, Resolve:

Oeueeder 90 (noventa) dtss de licença psra
tratamento de saúde. a EDY RAHN MILNITZ, ocu
pante do cargo de Professore do Quadro Único do
Município, de acordo com o artigo 131 § 6. da
Leí n.O 344, de ao de março de 1972, a 'contar de
17 de junho de !974.

Comunique-se, Regístre-ae e Publique-se.
Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá

do Sul, ao. 05 dlas do mês de julho de 1974
I Eugenio Strebe, Prefeito Mnnicipal

DECRETO N. 307
Abre crédito ôuplememar.
Eugenio Strebe, Prefeito Municipal de Jaraguá

do Sul, Eerado de SaDta Calarina DO uso e exercí-
cio de suu etrlbu'ções, Decreta:

' .

..
Arl. t ° - FicCl euplemenrada ti importância de

Cr$ 167.150,00 (Cento e sesaeute e sele mil, eento e

ctnqüenra cruzeíros) por conta do excesso de arrecade
çäo do correnre exercício, IS segulntea doreções do
orçamento vigente
31 3 O 1110
32161113
3 1 1 O 1301
3110 .1402
ã1301409
ã2101611
ã 1 2 O 2%07
31ãO 2210
31202306
ã 1 3 O 2310
41402318
ã 1 i a 2405
41 ã O 2016
ToIlli e-s.

á.OOO,OO
15.000,00
10000,00
30.000,00
10000,00
20.000,00
20.000,00
15.000,00
16.000,00
16.000,00
6.000,00
7.000,00
2.1bo.oo

167.160,00
Arl. 2.° - Este decreto entraré em vlgor ne dI

ta de aOIl publtceeão, revogadas as disposições em

contrário
Palácio da Prefeitura Municipal de JlIralluá do

5ul, aos 09 dias do mês de julho de 1974.
Eugenio 5trebe, Prefeito Municipal

O presenle decreto foi regialrado e publicado
nesla Direloria de Expedicnle, Educação é Assistên
cia Social, IIOS 09 dias do mês de julho de· 1974.

WlSldtmiro Barlei, Dir.'or

Gröniaa Garioaa
José Rainha

Bhutan Buthan - Foi coroado o monarca

JIGME SINGHI W ANGCHU ,de 16 anos. solteiro
o maís jovem estadtsta do Mundo, em THIMPU 08:
pítal de verão. A população do reino é de 1 300000
hab. é li superfície. de 50000 km2..0 DßUK YUL
BUTHAN - já era governado pelo rei JIGMB
(DRUK GYALI-'O no i1ioma - local o butanês - desde
21-7-1972, data da morte de seu pai JIGME lJORJI
WANGCHUCK, neto de Sir UGYEN WANGCHUCK
seu prlmeíro marajá hereditário PUNAKHA e �
capital do inverno, enquanto P.ARO é a cidade
principal. Vinte tonelecas de alimentos Ioram con

sumtdas, durante a uías, nOI festejos, entre eles
OARNE DE PORCO TRATADA COM MACONHA
por trinta mil pessoas.

'

Carne Barata e Luz e Maior Salário

F�i o que decretou o governo do Uruguai. A euer

gra teve a redução de SO%. desde janeiro.
Falta de Recursos Impede a Recupe.

ração de Santa Catarina - � o título de
amplo noticiário da O Globo, de (6-; procedente
de Ploríanôpolie.

Óleo de Abacate - Substituirá o azeite
de oliveira? Anuncia o Instítuto de Nutrição da
Universidaàe Federal de Pernanbuco.

Deputado' Critica Ação .do BNH - Trata-s.
de César Naaetmento MDB S. Oatarina-que pugna
pela atençio do Governo.

Centrais de Telex em S. Catarina - A
de. J?inyille urá aumentada d. 40 para 85 (85)
t.rmlDaIS.

_-

Bomba-Postal Mata Juiz nos USA
Vítima Jam.. Lawlee - Looal - Pa••o - Washing
tOD - A explosão teve lUiar D8 Tribunal do Ce

n!ido de Franklin. ,Richard Doyles, Xerife looal, pe
diu ajuda ao Departamento do T••ouro, enearraga
do de investigaçõe8 postais.

Policiais Acusados de Extorsão
Entre esaes "honeatos" e "tabaquetros" estão o

Capitão da Polteie Militar Avelino Ferraz de Arau·
jo (reformado), doia pollelaís carioca. Geraldo Ga
ma Lima Filho e Lécio Augusto Olinira (agent••
da Policia JUdiciária). o fnDoianário da Caixa Hco
nOmice Federal Garibaldi Souza 8 <> fal.o Jornalil
ta José Luzias �omingo•.

Médico de Pernanbuco Processado -
Refiro me a Irio Duarte Oavalcante, que deixou
no corpo da doméstica Adail Marinho Barboss uma

agulha de suturação durante uma operação cesaria
na. A parturiente .ofreu posteriormente mais duas
operaçõel para a retirada' da agulha, o que Dão
foi conseguido. AfiDal reoorreu aOI médicos do
navio�ospital �OPE, que a extrairam. O médico
rellponde a proces.o na 8.0 Vara, pelo crime de
lesão culpola cometido a !-1-1970.

Até o Rei paga Imposto -_ O rei Carlol
XVI, da Suécia, telo á que pagar oomo qualquer
um dOI seul súditol. pois, em maio, o Parlamento
aboliu com os privilégio. que a famUia real usu
fruía.

Calçados - A URSS vai adquirilos, dado
que O Itamarsti convidou misllio comercial que
chegará entre 8 e t9 de Julho. .

Casamentos Nulos no Recife - "GI
nhei nu blio", aiJsim exclamou Jo�é Sebastião da

SnT&, funcionário públioo, alegremente, 80 saber
que não havia anotação.

MOrre se mais de Cancer - Oade? Em
Belo-Horisonte.

L:ongevidade - Glória SW8nson, embora
tenha 75 anos de idade, apsrenta apf'ln88 50. Seu
segredo; "O grande inimigo é o colchão de mola".
Nunca durmo ouma cama-sempre no chão". O se

gredo de Ernest Smith. que festf'jou um século de
existencia, é outro: f'Desde raqaz qu� come todos
08 dias uma cebols crua. "E o ex.juiz da paz, de
Ohio, Earl Greg, /de 87 sn08 - "Ioscreveu-se no

Clube de Motociclistas GASAf'OS de OURO. � uma

questão de capricbo Sua Mulher, há 50' anos, dis
se-lhe que elö não esblva mais Da idsde de andar
de motocicleta por a1 aforo, o que o aborreceu".
Coisas de .americanol ..•

CURIOSIDADES ...

Pitágoras (Dalceu no ano 569 antel de Cri"to)
viveu 99 anoa.

.

Säo Vicente de Paulo (nll8ceu em 1576) vinu
94 aDOI.

.
.

Miguel Angelo (naacltu em 1(75) viveu 89 anos.
Giuseppe Verdi (nasceu em 1813) vive\( 88 an08.
Isaac Newton U!!ico • mitemático inglês (ne�-

ceu em 16(2) viveu 85 linOI.
.

Benjamin Franklin (nasceu em 1706) viveu 84
anos.

Voltaire Frsnçois Marie Arouete (naaceu em

1694) viveu 84 an(1s;
Platâo (nasceu em 429) viveu 82 BnGl (ant88

de Cristo)
Coethe (nasceu em 1749) Tiveu 83 aoos.

Confúcio seu nome era Khong Fon Tseu (nas·
ceu em 551) viveu 81 an08

Maomé (oasceu tim 652) viveu 8� anos.

Hipócratel o "Pái daMedicina" (n!.tsceu em 460)
viveu 80 an6S

Arquimedes ó maior geömetro de tod08 os

tempos (nslceu em 287 (viveu 75 aDOS.

Bismarck (nssceu em 1815) Tiveu 8( an68.

Thomas Edson o "principe doa inventores"
(nasceu em 18'7) viveu 84 anes.

Sócrates (nasceu em 400) viveu 70 ano.
Todos foram consagrados, com muitos outros

gênios da Humanldade. A mostr8gem significa, en

tret8nto, que o árduo trabalho prolonga li vida. E
como lá dizem U8 romanos "si non e vero ebene
trovatto" .•.

Monsenhor Scarzello Morreu

Dr. Francisco ADtODio Picdone
M::2.D" Co ,., C_R_"'. 1'7

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

Oirar«ia e Olínica de Adulto. e OriaoC}ss
Par\o" - DoenQlls de Seohoru

HOSPITAL JESÚS DB: NAZARÉ . OORUPÃ.
Residência: Dr. Nerea Ramo", 419

cO_'lJp� - •.A.l.'IfT.... C.Ar.A._'�.A.

Vitima de crise bron
co pulmonar e subse
quentes complicaçõe8
cardíacas e insuficiên
cia renal, morreu às 14
boras do dia 28 de Ju
nhu de 1974, nn Hospital
·'São Jo"é", Monseohor
S. SO!lrzello, aos 94 8n08

de idltdt', nlS cidade de

juinvild. Monsf'Dhor Scar·
zw Iio lerviu a três gdrs
çõea Jf.invillenses. ex

tendendo aos municípiol

vizinhos o St'U rela
cioDameto religioso. O
seu corpo fói vdado na

CötedraI. onde acorre

ram milhares de fiéi8
para a derradeira home
nsgdm 80 "bom velhi
nho". O seu sepultamen
�o deu-se na cripta da
Oatedral. Jaraguá do �ul
deplorou o Oesapareci
mento do Monsenhor Se
bastiio Scarzello,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CORREIO D o P O'V O
ANO LVI JARÀGUA DO SUL (SANTA CATARINA)
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N.2.794Sibado J3 DE Julho DE 1974

Dois depoimentos negátivos Baile das Perícs
o Clube Atlético Bae"

pendi realizará DO,proxi
mo die 27 do corrente o

BAILB DAS FéRIAS,
em auas dependêncíes
SOCiaiS, com início às
22,30 horas, rrele passeio.
O acontectmenro será

Arnoldo ALEXANDRE

'Declarou publleemente o ex Ministro do �aúde
Machado de Lemos que "0 Brasil não lem condições de
Blender B demanda dos serviços de saOde. Em consequência da in
'sulicllncia de seus recursos humanas. malerlais. financeiros e lec·
lalógicos só pade faze-lo de maneira Drec8ria".

, S� considerarmos vahdas e essas afirmações os

negócios da ôeüde em nosae santa República não vet Iii
como apregoerem os governos nesses 86 anos de vi
dll Republicana. Os prognósticos distorcem • imagem
de robustez que li revolução deseja ímpõr,

,

. Outro .depotmento negativo é o do Ministro Ney
Braga quando diz que "her�aIlOs nm Ilrazo hlslórico e cu
mulaUro ,de deficils quantilali'os Im Iodos os RI,eis de ensino;
herdalRos uma Iradlção elitlsla: herdamu uma eslrulura educacional
Inadequada pllrl as ellgêaclas, de modernização da sociedade recla
madas pelas aspirações nlcionals de desen,oltlmento econOmico e
soclll".

.

,

Palavras de ministros merecem fé de- ofício.
Aconlece,' no entanto, o Ministério da Saúde em

face da grave denuncie do seu ex-tttuler, vem de
promover a tmplenteçêo de Secrfltarias Bspeciais de
'Saúde Das diversos reliões Metropolttenas criadas
visando "desenvolver uma rnetodologta de estúdes e

planelemenro".
A primeira dessas unidades foi crillda em Sãó

Paulo que servirii de modelos pare outros Bslados
Illis como Recife, Curitiba, Fortaleza, Belo Horízonte
Porto Alegre, etc, constderedes sedes de RM.

. .No tocante a Educação o Mtnlstro Ney Braga
também ecetrou o .desefio e irii dar o setor educacio
nal uma estruture adequada a sociedade brasileira.

Nos 10 anos que n08 separam do tlntigo estilo
d. governo, o Mili�gre ßrastletro não podé ser con

testado, graçlls ao esforço coníugedo governo",povo.

Catarinense
A Iberto Barbosa (6)

do Inltltuto Hlltórico e Geográfico de
Santa Catarina

" ao Prot Victor A. Peluso Júnior
(Emf.nente geólogo catarinense)

XXX r

Planalto'

Nos oceanos mosasslturos fomitiros
Triis curiosos peixes então corriam.
Ganóides ,poucos, os teleósleos tonlOS,
Grupos formando da ilnimais distintos
e que GS águaa revoltas percorriam.
Onipreseoles, em todos .os cdntos,

XXXI

B que evolução aofreram as lIves

Na terra os hesperofnis jii comprovam.
No mar eu vejo esponjas It corais.
No ar OI! pterossauros .ão nllves,
Uns guerreiros seres que quando voaVl!m
Iam perseg-uindo tao lOS IIDimais.

XXXII

BI chamo li atenção p.ra esse conlrasle:
Muiro mais além os mares tão beloi,
De' vida fulgurante pululaodo.
Aqui, contudo, num grande deaaslre
PlIrle-se o crosla durll cos estalos,
As eDlraohaa do mundo Iibe�lando.

, XXXIII

Toêavi,a; milhões de aoos &e passaram,
B o basallo foi' então recol>erlO
Pela f10rll dum clima temperlldo.

-

Chuvis iii rio. no solo provocaram
Brosão qu_e o deram a descoberto,
Vales formondo no chão recorla<lo.

XXXIV

Cessara jii o besallo li marcha sua
Que dontes rumo ,ivera ao oceano,
Pois o ventre do .mundo se calar,lI.
A erosão foi deixando a rerra nua

E coi>rando Iribulo ao chão tirano
O deserlo cii e lá já Iiberillra.

XXXV
A lava, então, há muito se decompora
Numa terra rubra. friiivel, visrosa,
e horizonles .em fim ela cobria.
B lembro Desmarest o quol afirmora
Não ler o bOSdltO origem aquosa
Como Werner, or�ado, defendia.

OporluljdB�e .. lerrelo em Barla Velha
Útima looalização, -com 14 m. de frente para.
o mar, pronto 'para reoeber construÇão. -
Aceita·se WV-1500 - Tratar na Escola Sá·
siCa Abdon Batista oom a sra.' Vara.

De una tempos para cá a religião vem atra
vessando uma crise aguda. As causas são mulnplae.
Desde o advento do comunismo há uma propagan,
<Ja intensa eontra a religião _8 contra o Próprio
Deus Quem mats se afastou da religião .Ioi . a Ju
ventude. Ouve-se com frequência: a juventude não
quer nada com a religião". Desíludtda com 8 líber
nade sein limites, causada dos prazeres, vem sen
tindo um vácuo no interior que alguns, erradamen
te, procuram encher com os entorpecentes. Pre
tendem apagar incendio com gasolina, Note. S8 um

pouco por toda parte, um retorno da Juventude
para Deus, Não é ainda movimento filiado a uma
determinada relígíão, um movimento ortodoxo, é um
movimento, tattiante,· de quem s/bú8sola e sem ponto,
de referência procura o caminho. Um destes- movi
mentos é o Viva.a gente iniciado pela própria [u
ventude que já conseguiu muito. Entre os próprios
híppíes nota-se um retorno a D. us.

Em 'I'erezopolís, RJ. passava Rs-vezes diante
do Ginásio Estadual Estes alunos recebem o bene
ficio do ensino relígíoeo'ê ms perguntava. Oonsul
tei o padre vigário se era oportuna visitar o esta
belecimento.

- Não vá, Irmão, porque levará um corrídão,
lá não 'querem nada com religião, não querem ver

padre
Nem que me ameaçassem com seis tiros uma

bala no furo da outra, era minha obrigação ir lá.
Por alguns dias de vida que ainda me restam, não '<

poderia deixar de tentar de levar Deus a alguns
milhares de alunos. Entrei pilando firme.

Voceis aqui 8e assustam de padres?
- Não Rvdö., sio os padres que S8 assustam

de nós. Nós queremos religião, A acolhida por parte
do diretor geral não podia ser melhor. Por parte
dos alunos a acolhida foi melhor aindà. Apresenta-
do à diretora do primário iniciei imediatamente a
tarefa. Com. grande surpresa na primeira sala de
aula que visitei uma aluna se levanta e diz: "Irmão
eu conheço o sr. falamos lá na rodoviária evi8ja
m08 juntos ao Rio". Levantou-s8 e veio me cumpri
mental', gesto imitado pelos demais alunos, Nas de
mais salas a acolh_ida foi a melima. Visitei todas as
lal&s do ginásio e do Normal. Tive, a impressão �

que estavam esperando por mim. O diretor supreen-2 - "O pllRel1 eslA acometido de· um ataque de eslupidez" deu-se com o grande número de alunol do ginásioavisa alarmado, velho �rticulista de"O Globo" (ê que querem religião. __de' Gustavo Corção que falamos). Entende haver
_ O diretor apresentou· me a uma lider religiosauma "d�pre.8ão cultural, uma bolh. na história, q1le Ie encarre.gará de organizar 0- ensino· religioum burraco em v�z de uma pedra no caminho do so e com isto' t'rê. mil alunos receberão educaçãohomem".. Causa d6 desabafo: zanga velha contra religiosa.

-

Dom Helder. Deixa pr' lá:, são branéos, que S6 eo- Uma cidade bonita como Aquela só pode ter
tendam. Que há uma epidemia de dfilpres8ão ein gente boa. Lidando mail de 50 anos com alunos
marcha, isto há. Falamos a respeito, em artigo bast. uma visita d'olllos para avaliar o material
escrito nio faz muito, relembrando o excelente '. humano. � ouro de 2( quilates. Um depoimento doestudo, feito por psiquiatra, na excelente re\"ista diretor confirma: Nos8as sanitárias sio virgens,médica amerioana "Atitude" (número 2 - vàle a nunca apareceu um palavrÃo escrito oaB paredes,
pena ler). A década

_

de 70, em- co�eço, Berá a paredes de cal, fácil de escrever.' .

delsá mais do que epidemia - verdadeira panda Gostaria que todos os di:oetores pudessem,mia. Os sinais aI estão, numerOSOl, contando do dizer a mesma cousa.
sofrimento da ge�te da era nossa.

,3 - Cerlos rsiquialras que "arassllm'''.. Um avia0,
por sinal; h6 dias, em coluna de divulgação cienlifica
de jornal mullo Ilda Irata desses indivfd,uos, tão. conhe
cidos nossos, de DÓS médicos, psiquialras analistaá e

"l:Inalistlls", que se delellam em viver esgravataodo fe,
ridas do passado, campeando morivações em lolices
acontecidas Da tnfãncia, para justificar fruslrações dll
hora que passa, Ora, ora ••. Tão fúteis as razões que
até dá võotade de lhes., � puxar as orelhas. A esse

mäsoQ,uismo psíquiço, um escrilor' americano chama
"psicanálise de esgoto'" "Psicanálise" (está �nlre as,

,pas) que faz forlUDa de mullo escrilor 'medíocre, que
vive a bolçar livros "cientfficos" por aL Umos-Iaran
jada'3. Lliranjadu, fossem, talvez não prejudicassem,
tallto, e a lanta gente. Razão de haver· se dito, e bem,
há tempos, que mullo livro dilo para ajudllr, desajuda,
é muito aos pobres infelizes que o lêem.

ebrtlhentedo pelo eonlunto
"Os Breetlelrlnhos".
Reserva de mesas, na

sede social, o partir de 13
do cerreute. Mesa: Cr$
60,00 - Cadeira: e-s
'10,00 .. Haverá desflte de
modas.

e .vcmes dizer algo
sobre psiquiatria

Napoleão L. Teixeira

:l ,- Os jogos da aulra
�

Copa Malaram Genie de Emoçio
- Emoção mata - quem não sabe? Emoção violen
ta pode provocar espasmo violento das ooronárias
possibilidade de morte súbita, Não só emoção tris
te; grandes alegrias também. Tensão emocional
prolongada, por igual. Não fujamos ao assunto.

"No funeral de torcedor muita -gente chorou
<te tristeza pelo que morreu de alegria" manchete
de Jornal curitibano. Em Curitiba, vários casos
iguais foram registrados: numa das partidas" quan
do o jOiador marcou um tento contra adversário
duro, o torcedor, desvairado de alegria, correu
para a Rua 15, a. principäl da eídade, para parti
eípar do carnaval da vitória: a intensa euforia o

matou. Dias antes, outro, ao ser dado o apito da
partida vitoriosa, teve um bruto infarto - morreu

na hora. Caso� e Ct\S1>S iguais, em graúde número.
. Imaginem quantos por esses brasís em fora! Por
iS60, por aqui, muttos procuraram se defender do
entresse emocional engolindo tranquílísantes. En
graçado que vespertino do Rio e jornais paulista
nos avisam IIOS qua sofrem do coração: "Cuidado!
Não torçaM t'_nto! Como 8e conselhos assim adian-
tassem ...• ,

.
, ,

.

. .. '

.

IlUDia revoluçêio
não se adota'l
Afirmando que

II
uma _revolução não se adotll, '

.

como se veste, úmÍl roupa feHa, e nem é frUIO de al
gumas vontades, mas, p,ovérn das entranhas de uma

80ciedade polHica", o ministro Candido Mota Filho
fez um hislórico do que foi o movimento de ã2, du
ranle a sessão solene comemorativa do 42,· aniver
sário do Movimeolo ConstitucioDalista, realizada
na Assembléia Legislativa, com a presençll do gover
nador Lauro Narel e do presidenle do Tribunal de
JustiÇll do 'Bstado, des�mbllrgador joaé Carlos Fer·
reira Neto.

'

,

Bm seu discurso, o ministro Clindido Mota Fi�
lho ilfirmou que "eslamos convencidos, hoje. de que.
o povo brasileiro já compreend�u, após o' correr dos
le'mpos, a dig.idade cívica da Revolução de 9 de Ju
lho e ml?diu o 8acriffcio desiDt,eressado daquele's que
morreram para ·não ver o Brasil desacredllado pela
ambição do poder. Porque a

.

revolução decorria d.
vocação o,acional de São PlIulo".

!Juventude
quer Religião

Irmão Leio M8gno

Pequim, 'procura conter protesto
PEQUIM - Um. cartaz mural afixado em Pe.

quim aOU88 Yan-g' Chu�s8n, um dos vice-presidentes
da Comissão Revolucionária da capital chinesa, de
exercer pressões sobre as pessoas que recorreram
a esse expediente para denunciar os dirigentel
que não seguem a "linha proletária".

O cargo de Chu-san corresponde ao de vice
prefeito. Na década- de 1960, ele foi vice·ministro
da Indústria Mecanizada. Enquanto iSÍio, viajantes
informl}m que dirigentes' das províncias de Hubei
vêm sendo criticados nos cartazes murai!! - dazl
blOS - principßlment� Kung Chio-te, 1'!6cretário re

gional do Partido C_omunista e subcomandante da
região militar de Wuhap.

Mas 08 observadores dão maior atenç�o aOI
cartazes afixados el!l Pequim. Um deleIl diz: "Diri,

/

gentes da Comissão Revolucionária de Pequim
criticaram abertamente o sistema dos dazlbaos de
protesto. Um desstls dirigentes - o vice-prefeito
Chu san _. sugeriu • eliminaç!o dos d8ZiblDS, dizen
do que não servem para nada nem são importaD
tel. Se os dazlbllOI não säo importantes, por que são
arrancados durante a noite? O autor do cartaz'
acrescenta que parentes dos responsáveis por es�
se lipo de protesto sofrem pressões. E os autores �

dos cartazes sio. torturados e tem seus salários
sUllpensos;

lilllnl ' 1A.DVOGADO

Av. Franklin Roosevelt,.23 - Grupo 303
I ,

Fone 52;.1894.- ZC-39 - Rio de Janeiro·GB.
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