
PORTE PAGO
DR/se .. AUT. N. 62

,

Hoje e aman�ã - 7.0 Festival Esportivo AR'WEG no Estádio MaxWilhelm
I

com entrada franca. Churrasco e Galeto. Não perca o cotejo
ARWEG x Milionários de Ieínvílle, dia 8, 16 horas.
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------------------------1
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Semana, da Pátría
Conclui-se nesta data

a programação r�latiTa
à passagem da Semana
da Pátria, quando, desde
ii dia 1.0 do coerente se

realizou a abertura da
Semaoa, com 8 presença
das autoridades locais e

� abertura da Exposição
Fotográfica, patrocinada

pela Sociedade Cultura
Arti8tiéa de Jaraguã do
Sul, tendo por local a

Bíblíeteca Pública Muni
cipal "Rui Barbosa", que
deverá encerrar a sua

mostra no dia de amanhã.
Durante os restantes dias
atividades relacionadas
oom o campeonato de

Os despachos do Dr. Prefeito
Hoje voltamos a publicar mals dois despe

ehos do Prefeito dr. Carlos Moacyr de Faria Sou-·
to, Prefeilo de lreoeere, Ealado do Rio de Ienet-
roo

'

. Ei-los:
"Procesao n." 529 - José Matozinho Men

des, pede pagamento de serviços de bombeiro.
Pague se. Matozioho colocou ligua nos morros

dos beí ras prolerérlos. Mandei executar esse

serviço. Ceusave-me pena ver aqueles humildes
trebelhadorea descer. as encostes doa morros e

sublr com latas d'água na cabeça. A maioria
dila vezes eram crianças que executavam essa

plnosa neceesrdede. Vi-as megrinhes, suadas,
pernas tortas pelo esforço diérlo e eonsteme de
carregar peladas latas com o precioso Iíqaídc,
Esse Sacrifício acabou. Levei água ,ara Iodos
oa morros.. Água e luz. Coloqueies de mansinho,
sem alardes nem inaugurações. Não se fesleja o

dever cumprido. Respeito todos oe que pensam
de forma díverae, mas, no meu apegado governo,
nunca haverá festas por motivo de obras inaugu
radas. Posso inaugurli·las em ato puro e simples,
para eDtregá las ao povo. Poderei festejar a data
de glória nacional. Feslejarei a chegada dos que
nos honram com sua visita. mas não festejarei
os alas que prlltiquei cumprindo meu dever. Quan
do deixar o governo não deixarei placas com

meu nome. Deixarei obras. Deixarei marcaI de
dé cullura. Deixarei, melhor do que ludo, crian
çal sorrindo sem carregar ilHas d'água na cabe
ça .. , e quanlo vale o sorriso de uma criança? ..

.. PrOCel80 n.o 483 - Leví P. Machado.
. Pede pagamenlo por ler enrolado o .olor da
bomba do maladouro. PlIgue-ae, em lermos. Le·
ví é um rapaz calado, sério, trabalhador e ho
neSlo. Quando eorola. enfola de verdade. Mas,
enrola no bom sentido, não enrola (ta OUlros,
sim OI molares. Quem enroll'! motores. com o

Levl, trabalha com fios. Quem enfola seus se

melhantes, trabalha com palavras. Promele, afir
ma, depois vai enrolando ... É hoje, é amanhã,
é depois. a culpa não é dele, é do fulano. Vai
falar com fulano... Mas o fulano Viajou, o fula
no volta... mas o papel sumiu; mas o. caso· ea
Iii sendo eSludado, elc•.. alé qUi um dia: ou o

que espera morreu, ou o pedido já não interessa.
FinalinenIe siio Ião hábeis que tenho a impressão
de que no "aju.,e final das conlaa" viio enrolar
o próprio Säo Pedro. Quanto li mim, prefiro o.

houeslo Leví, mas, nã há dúvida que para as

dllal' profissões hêi necessidade de inleligência.
"

Voltaremos

BLUMENAU RECEBEU RESTOS
MOR'rAIS DE SEU FUNDADOR
Com a passagem de

mais um ano de fuodação
da cidade. Blumenau re

oebeu no dia 2 de lletem-_
bro de 1974, os re8tos
mortaii de seu fundador,
cumprindo·se, a8Rim, o

dl\8PjO manife8tado pelo
dr H�rmann Otto Bruno
Blomenau quando em 21
de setembro de 1884, já à
bordo 110 paquete islemão
"Stras8burg" se dirigia ao

Imperador bra8ileiro.
Os restos mortai8 do fun
dador e de sua familia fo
ram depositados em Mau.
soléu e8pecialmente cons
truido e contou a ceremo-

. nia com a pre8ença do

Governador Colombo Ma
chado SaUes e o Embai
xador da República Fe
deral da Atema'nha, sr.

Horst Rödiog e as autori
dades locaitl•.

Futebol de Salão e Hora
Cívica nos estabeleci
mentos de ensino.

O 7 de setembro de
1974 será saudado com

alvorada, a c a r g o do
"Colégio São Luis", "

SalTa de 23 tiros, a cargo
da Prefeitura, seguindo
se o hasteamento das
bandeiras Nacional. Es
tadual e Muoicipal, à8 8
horas e desfile, äs 8,30

horas pela Mal. Deodoro,
esquina de Cél. Procópio
Gomes e Getúlio Vargas
até a Praça Paul Harrís
e com palanque armado
defronte a Igreja Matriz.

Às 18 horas de hoje,
realízar-ee-ä o encerra
mento da Semana da Pá
tria com arríamento daR
'Bandeiras,

.

com a pre
sença das autoridade. e

os convidado•.

C O L quer mais sinalização
Getúlio Vargas e Emílio
Carla! Jourdan e rua Epí
recto Pessoa com esqui
nas de Padre Franken e

Mal. Floritlno e, finalmen
Ie a rua Rio Branco com

'Reinaldo Rau.
O .segundo problema li..

ga-se 1I0 eetaclonamentc,
epresentendo se um. con

gestionömeDto permanente
em certas vias publicas.
A sugesliio apresentada é
no sentido de eprovelter
es terrenos baldios desde
II ponte Abdon Batista alé
fi Praça Paul Harris, pere
trenalormé-los em parques
de eSlacionamento, me

dillnte isençiio de impas
tos aos seus propriel&!rios.

bei Orgâniaa
Em fina do corrente •

Irabalho· será enl"?gue à
Mesa, jli com o parecer
elaborado. e na primeira
quinzena de setembro a

matéria jli poderá sar apre
.ciada pelo plenlirio.·

424.000'
domésticas
inscritas no
INPS
Cerca de 424 mil em·

pregadas domé8ticas já
e8tão inscritas como se

guradH8 do INPS, em to·
do o Brasil, de acordo
com e8tatística elabora
da pela Secretaria de,
Seguros Sociais. englo
bando as admi88ões até
1.0 de 8g0StO deste 8no

e divulgadas pela prési
dência do In8tituto. O
total comprova. u inte
restIe despertado na cla8
se que após .

a inclusão
obrigatória entre 8S C8-

tegorias abrangidas pelo
regime da previdência
social. vem-se dirigindo
aos po�t08 e Bgêocias
num ritmo cada veZ mais
intenso.

Slo Paulo lidera o nú-

10 Presideole do Clube
de Dtretores Loftstee de
Iaragué do Sul. sr. Bruno
Brenheupr, eceba de dirl
rir ofício ao Prefeito Eu
gênio Strebe, epresenrea
rendo ao chefe do Execu
ti�o dois. problemas qua
se vem avolumando, toce
ao deeenvolvtmemo dá ci
dade.
O primeiro problema es

tá ligado ii· stneltzeçêo da
cidade e o disciplinamen
to do Irlifego de veículos,
concluindo por sugerir a

instalação de eemetoros
na esquina da CeI. Proc.
Gomes e Rio Branco, Ma
rechal, esquinas Rio Bran
co e Domingos da Nova,

A nova Lei Orgânica
dos Municfpi08 eslará
pronta em setembro pró
ximo, segundo anunciou
o depulado Zany Gonza
ga, presidente da Assem
bléia .. O projeto, em· fase
fina: de elaboração, eSllÍ
sendo baseado em -reco

mendações feilas por pre
feilos e câmarlJs munici
pais, bem como em anle

projelos elaborados pelo
Governo do ESlado e pela
Procuradoria Legislaliva
da Assembléia. "A nova

lei serli, o mais que pos
sível. perfeita", explicou o

depulado Zany Gonzaga,
llcrescenlando que "na
cuidadosa análise doa lex
tos legais e das recomen.

dações obtidas junto aos

prefeilos • vereadores, se

pretendeu dllr aos municí
pios calar'oenses um di.

ploma legal atualizado,
que salisfaça es justos
(lnseios e corresponda às
necessidades blisicaa das
comunidades municipais".
Uma comissiio especia].
presidida .pelo depulado
Elgidio Lunardi, e lendo
como relalor o depulado
Telmo Ramos Arruda, If
der do Governo, darli os
reloques finais ao projeto
contando com o lluxflio
da assessorill da Casll.
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4.O Encontro dos Jornalistas
de Santa Catarina

A Casa do Jornaliata·
de Santa Catarina, o

Sindicato dos Jornalistas
Profísaíonaís de Santa
Oetartne, o Sindicato dos
Empregados em Bmpre
Ball de Radiodiful'lio •

Televisão de Santa Ca .

tarína e a Prefeitura
Munioipai· de Itajaí, es

tão expedindo convite
80S [omaítstes eatarínen
ses e as autoridades pa
ra o 4.° Encontro dOI
Jornalistas de Santa Ca
tarina, a realízar.se

.

nos
dias 13 a 15 do corren

te na cidade praíana de

Itaja1. O local da aber
tura do conclave será o

Clube Guarani às 20 ho
ras 8 a,s sessões plená
rias terão por local o au
ditório da AS80ciação
Comercial e Industríal
de ltaj81. O eneerramen

to do 4.c .Bneontro dar
se·á à8 12 horas do dia
15 de setembro de 1974,
com uma peixada d.
confraternização, ofere
cida per Olfmpio Lud
wig, propríetärío da Ca
sa do Peixe, à AV8nida
do E8tado, em Balaeärío
Camboriú.

Como não dar "uma bola fora'�
Giorgio Gamberini, da

ANSA, de Paris, envía
observaçõea de como' os
.mrÜltaI' 'dsY'!tmde .eom

portar para serem bem
recebidos em qualquer
lugar e S8 adaptar a

mentalidade de S(IIUS ha
bitantes:

Hoje nmos nos refe
rir a Escócia:

Nunoa chame um es

cocês.pe "Scotch" - os

habitantes da
'-

8scóeia
são chamados de "scot"
e sua bebida preferida €I
o "whi8ki" (Jao o "sootch".

Essa palavra soa muito
a "yankee" e a america
no - traduzindo, S08

muito Tulgar. Admita
sempre que os eseosê
ses ínventaram o golf o

porridge e o whiski. B
também o salmão defu
mado (o que aconteoeu
por acaso quando um

perto pegou fogo). E não
se esqueça de comentar

que o 80m da gaita de
fole vale maís da que
mil guitarras juntas. Nos
domingos fique sempre
muito sério, poi8 é dia
da vida parar completa
mente.

Notícias de Guaramirim

BAlLE das DEBUTANTES
Casa da Amizade do ROlln,

Clu�e de Guaramlrim, prOMO
verli no próximo dia 12
de oUlubro o "BAILE DAS
DBBUTANTES" em prol

Grêmio da
Juventude
Jaraguaense
acontece
o Grêmio da Juventu

de Jar8guaen8e e8tará
promoTendo no próximo
dia 14 do corrente um

estupendo baile para os
seU8 a8sociados. no Salão
Cri8to Rei, 8éde 8(')cial

O Baile terá inicio às
22,30 horas � 8erá ani
mado pelo e x c e 1 e n t "
conjunto The Players, da
cidade de Joinville.
Vai lá Bicho que a

animação é paca8.

.

mero de empregadas do
mé8ticas já i08critas,
anotando 130512. 8eguido
da Guanabara. com 85 275
vindo em seguida o Rio
Grande du Sul, com 63609,
Minas Gerai8, com 40.054,
e o Rio de Janeiro. com
22.728.

do Natal' daI Crian�as
Pobres de Guaramirim.
Naquela noite de gala do
ze meniDas moças dq so

ciedade GUllramirense fa
rão o seu "DEBUT".

Em reuniäo realizada no

dia 02 de setembro na re

sidência da presidenle da
Casa da Amizade Aurta
Maiochi BarleI, com a

presen{la de todas as me

ninas moças e da sra coll
boradora Dona Moura Rosa
forom escolhidas aa "PA
TRONESSES" que recai
ram nas senhoras Gisela
Zimdars, Rbmfldil Cardo
so Airoso e Marlene 3uz·
zi esposa dus senhores
Arno Zimdars, Mario Mar
cos Airoso e Hercilio Buz
zi, respeclivamenle.
O Baile será abrilhan

tado pela orquestra "Os
Brasileirinhos" da cidade
de Blumenau SC.

Leia e assine

este
, .

semanarlO
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

var em Blumenau Bua

mensagem ao pOTO ca

t,arinensa. que será apre
sentada pela televisão
no dia, 15 do corrente.
Na Segunda-feira, a ca

raTlina da Arena chefiada
pelo Senador Konder
Reis reinicia 8U81 ativi
dadel eleitorai8 cum

prindo roteiro de' yiiital
.

a mai8 5 municipios do
, Extremo.Oeste, come

çando por RomelAndia.
A8 12 horas, 08 candida
t08 e8tarão em Anchieta,
onde alm09arão, 8eguin
do para Guaraciaba àlil
17 hora8. A noite, 08 fu
tur08 governantel do Es
tado e o ex-Governador
Ivo SUnira, juntamente
com deputados II candi·
datol da Região do Ex·
tremo-Oeste, e8tarão em

Guarujá do Sul. de onde
leguirão para São J08é
dos Cedros.
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'

-, 07-09-74 - PAGINA', a

fundoçao: flrtur .Mulle,. - 1919

CaCMF,8U86.591/001
• 1974·
Diretor,

, Eurênio Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
Anual Cr$ 25,00
Semestre • _ Cri 13,00
Avulso . . . . Cr$ 0,50
Número atrasado Cri 0,60

ENDER2ço:
Caixa Postal, 19

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

"CORHflO DO POVO"

Aniversários
Fasem anos hoje
- A ara.' Ondtna de

Oliveira;
- o

.

ar_ Werner Mey
em São Paulo;
-a era. ôezelanda M. da

Silva Coste, em Lagune;
- o ar. Nelson José da

COita;
- o sr. RenlJlo Rabock,

Contabilista;
- a sre, Mercedes �il

va ôeade.

Fazem anos amanhã:
..,... O sr. Lourinor ::Seif

Ierr, 'em Iolnville;
- II sre. Viuvl! Elia

MUller;
- o ar. Alfonso Erd

mann;
- II sra. WaJly Friedel;
- o sr. Nelson Amorim,

em Joinville;
. - a sra. Terezinha Haf
fermanD Pereira, em Cri
ciúma.

Dia 09
- O ar. D a más i o

SchmHr;
- o sr. Wal dem II r

Schmill;'
- o Ir. Albr�chr Gumz;
o sr. Harrvich Hane�

mann;
- a ara. Villi Bona;
- a ar.a. Maria Anézia

Gonçalves de Araújo,' em
Irapocuzinho;

,

- o sr. Reinoldo Ucker
em Nereu Ramos;
- a ara. CecClia Pedri

Papp;
- o jovem FIGvio José

'Brugnago, funcionário de
A Comercial.

Dia 11

Registro, Civil
Aurea MülleIl Grubba, Oficial
do Registro Civil do. I. Dis
trito da (lomarca de JaraguA
do Sul, Estado de Santa

Catarina, Bra.fI.
Fn Saber· que oomparece
ram no cartório exibindo os
documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

oasar·se

Edital n. 8.601 de 2/9/74
Arildo Corrêa e

Carmen das Neves

Ele, braslleíro, solteíro,
açougueiro, natural de
Itajaí, neste Bstado, do.
miciliado e residente na
Rua João Planlnscheek,
nesta cidade, filho. de
João Corrêa EI de Mar
tha Horst Corrêa.
Ela, brasíleíra, soltetra,

do lar, natural de Rio do
Sul, nesta Estado, domi
ciliada e residente na
Rua João Planínscheek,
nesta cidade, filha de ao
lé das Neves e de Matil·
de das Neves,

Nas c im e n los Efeitos da ,Música Jovem
Dia 23

Glaeí Adriana, filha de Reinoldo (Gisela) Schulz
Dia 26 ..

Udelson, filho de Gentil (Odíla Maria) Voltolini
Nilson. filho de Nilo (Hlrita Steinert) Kopsch

Dia 27
Marisa, filha de Ingnaldo (Madalena) Kreutzfeldt

Dia 28 .' 1 ,.

Carlos Eduardo, filho de Arci (Vera Lucia Zoelfeid)
Na8s
Osmar Costa Filho, filho de Osmar (Elvira) Costa
Edinei Wagner, filho de Edivaldo Alvaro (Maria
Isabel Pires] Müller

'

Dia 30
Marciano, filho de Reinoldo (Maria Madalena) Baeh
mann

Dia 31
Jair, filho de Renato (Aregina) Leithold

Dia 01 de setembro
Luís Augusto, filho de Luiz, Antonio (D o 1 o r 8 s

Schmitz) Tanko
Dia 03 de setembro

Claudio Lisboa, filho de Jorge Líaboa (Maria de
Lourdes Alves) Celestino

,

"08 eumprímentos desta folha".

Falecimenlos
Bdital n. 8602 de 3/9/74 Notíeíamos com pesar- o falecimento daI se-

Ayrton Paul e guintes -pessosi
Aneli8e Bruna Dia 19 de agosto

Ele,. brasileiro, solteiro,
João Oaglioni, nesta cidade, com 92 anos

Dia 23 .auxiliar de escritório,' Pedro Avelino Fagunde8, nesta cidade, com 74 anol
natural de Canoinhas, Dia 31
neste Estado, domicilia- Maria Müller Schütze, neste cidade, com 69 anos
do e residente em Jara- Dia ,01 de setembro
guá E8querdo, neste di6l-
trlto, filho de Ah�xandre Alberto Franke, nesta cidade, com 44 a908

Paul e de Zélia Paul. Marcia Dutra, ne8ta cidade, com 84 aD08

Dia 02
Ela, brasileira, 80lteira, Pedro da Silva, nesta cidade, cem 84 an08

vendedora, natural de
J á d S I d

" Dia 04
.aragu o. u, omlcl- Maria José Dell"Agnelo, ne8ta cidade, com 10 dia.
bada. e r�81dente em.Uh!" "CORREIO DO POVO" apre8enta aos enluta
da FI�ueIra, neste dlstrl- , d08 suas condolênoias.
to, fIlha' de Bertoldo
Bruns e de Hedwig Froe.
lieh Brun8.

Edital n. 8.6U3 de. 3/9/74
J08mar Nune8 e

Irma Pinto
..

B para que chegue ao co
nhecimento de todos mandel
passar o presente edital que
será publicado pelPo imprensa
e em 'cartório onde serA
afixado durante 18. dias. Se
alguém souber de algum im
pedimento cuase-o para os
fins le�als.
AURBA MÜLLER GRUBBA

Oficial

Campanha de Educação '1Civlca

O . hastamento da
Bandeira e o canJo
do Hino Nacional söo
obrigatórios, unyJ vez
por aemana, em Iodos
os estabelecimentos
de qnalquer grãu de
ensino, públicos ou

particulares.

Dr. Francisco Antonio Piccion8
:H: :JeD li:Co .- c.R_:H_ 1'2'

(C.P.F.) N.o 004364379

Cirurgia e Clínioa de A.dulto. e CriaoC)a8
Partos - Doença. de' Seohoraa

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ· OORUPÁ
Residência: Dr. Mereu Rämos, 419

CO�UPA. - ......l!IrlrA. c.....r.....:RIlNA.

MIDoel.f. da Costa S.A. - Inj. 8 Com.
C o.c. (MF) 84.4ãl.816f0001

,

Assembléia Geral Ordinária
Edital de Convocação

Pelo presente ficam convidados os Srl5. acionis·
raa des ra sociedade para Be reunirelll . em Assembléia
Geral Ordinária ii realizar-se no dia 16 d* aerembro
de 1974, as 9 horas, na séde aocial à Estrada "apo·
cuzinho, Jaragllá do Sul -SC-, a fim de delibera
r�m Bobre a seguinte Ordem do Dia:

1.0) - Exame, discussão e voração do relatório
da diretoria, balanço geral, parecer do conselho fisv
cal e contai rrt(erentes ao exerc{cio de 1913.

2.0) - Eleição da Diretoria
3.0 - Eleição do Conselho Fiacal e seils au-

plent�s. '.
4.0) - Assuntos de interesse Social.

.

Jaraguá 'do Sul, 17 de agosto de 1974
Manoel F. da Costa

Diretor Pr�8idente - CPF - 104021369

AVISO: Acham-se ii disposição dos Srs.. acio'"
nistas, no escrifório da sociédades os documentos a

que se refere o arr 99 do decreto-lei n.O 2627 de 26
de setembro de 1940.

grande
à �prisão 11

escândalo

SUva Meira
Gritos, braços que se agitam, contorsões írené,

tícas ao 80m de um ritmo alucinante, eís uma cena
comum em qualquer espetáculo de música denomí,
Dada "de, vanguarda".

Enquanto toca o veonjunto musíeal' e o frenesi
percorre 08 assístentea, pode-se legítamente per
gunta�: que ef(:lHo� pr<?duzirá toda essa exítação?
Será ISSO verdadeirO dívertímento?

David' Noebsl, vice presidente do "Harlls
Americaß Ohrletlau Coilege", dedicou mais de cinco
anos de pesquisas para responder 8- esses perguntes,

Em seu livro "08 menestrêís do marxismo",
Noebel revela fatos bem documentades e a8 trans
formações do "rock".·

A tese central da. obra é qué o comumsmo
tem explorado a "música jovem" para subverter
88 mentes d08 povos que ele escravízou ou pre
tende escravlzar. O autor cita documentos e confls
sõea de comunistas na Rússia e n08 EUA psra con-
firmar sua tese. i

Noebel conclui que a música "roek" e congêne
res cria um ambiente propicio à círeulação da ideolo
gia comunista, favorecendo a demolíeäo dos príneí
pios da ordem, da moral, do senso do dever. Além
disso, a "música jovem" (It suas "mensagens' leva a

juventude rapidamente ao sexo e ãs drogas, produ
zindo ainda neuroses, estados prolongado .. de 8US

eeptíbllidade e hipnose de messa (ABIM - Agência
Boa Imprensa), '

Konder Reis
rélorna à Brasília

Fpolís., .z.: Depoís de
Ti8itar 48 município8 em
12 dia8 de campanha,
juntamente com 08 8r8.
Ivo Silveira.' e Marcos

.

Henrique Buechle, can
didat08 ao Senado Fede
ral e 8 Vice-Governan
,a do Bstado, o Senador
Antonio Oarl08 Konder
Reis embarcou as 9 ho
rall de hQje em Porto
Uilião em destino a' Cu
ritiba e Braeßia. Na ca·

pital Federal, o Vice·Pra
sident9 do Senado 8e

avistará com 08 dirigen,
te8 da Arena Nacional e
ToUará a8 atividade8 do
Congre88o Nauional, par·
ticipando do esforço con
centrado para aprovação
de projet08 de interesse
do Governo.
O futuro governante

de Santa Catarina retor
na ao Estado hoje dia 7
de 8etembro, para gra

. TRE estima colégio eleitoral
. de Santa Catarina
em 1.325.000 eleitores

Fpolis., - Tomando
por base 081.289 000 elei·
tore8 registrados até 30
de junho último, o Tribu
nal Regional Eleitoral
e8tima 1.325 mil o núme
ro de eleitores habilitados
a votárem_ na8 eleições
de 15 de novembro vin
dourO'. Fonte do T H E
e8clareceu que ainda não
foram computad08 os

eleitore8 in8crit08 du
rante o mês de julho
até 6 de agosto, quando
Ie encerrou o prazo pa-

. ra registro de novos
eleitore8. A e8timativa
não atinge o número su

ficiente para a elevação
da representação politi-

ca do E8tado, uma pro·
porção de 40adeiras pa
ra a AS8embléia .... Legis·
lativa e duas para a Câ
mara Federal.

Ntimeros de hoje
N08 197 municipios ca

tarinen8e8, atualmente,
tlxistem 66 Zona8 Bleito·
raitl, na8 65 Comaroas.
Até 30 de junho úitimo,
o TUE p08suia 5.754 8ec

ções eleitorai8 com esti
mativa8 de elevar o nú
mero para 5 820 secções
no pleito de novembro.
O número atual de . me·
sarios é de 34920, pre
vendo-8e a elevação pa
ra 66.100.

Documentos Extraviados
Eu, JOS)j; STEINDL JR .. brasileiro, ca8sdo, mo·

torista, residente e domiciliado à Rua J08é Theo
doro Rib�iro, 450, nesta cidade de Jaraguá do Sol,
SC, declaro para 08 devid08 fins e efeit08 que foram
extraviados ·08 st'guinte8 documento8:

Carteira NacionHl de Habilitação (Profi8sional)
Carteira de Identidade
Carteira de INPS
Carteira de ,�aúde

. Jaraguá do Sul, 28 de agosto de 1974
J08é Steindl Jr.

Alemanha:
leva

•

carcereiros

Ele, bra8ileiro, 80lteiro,
operário, natur�l de Rio
N�gro, Paraná, domicilia
do e residente, na Av.
Marechal Deodoro, nes

ta cidade, filho de João
Nune8 e de Alzira Mu·
nhoz Nunea. ()

Ela, bra8ileira, solteira,
doméstica, natural de Rio
d08 Cedros, neste E8ta·
do, domicHiada e re8i·
dente na Rua Procópio
Gomes, nesta ciliade,
filha de Orácio Pinto e

-a arr•. Mariza Doering; de Idalina Ma88aneiro.
- a sra .. Traudi, espo-·

'aa do sr.
-

Arno Henschel;
- o sr. Francilco Waach

Dia 12

O sr. Waldemar Grub·
ba, Comerciante;
- sr. Inácio Lemke, em

Rio da Luz Vilóri12;
- 6 era. Elisabeth, es-

posa do ar. Wendelin
, Schmidl;

o sr. Eloi Wasch,

Dia 13
. - A· sra. IIse Mey
Duartoe. em Joinville;
- o sr. Alexandre Cos

fa.
- A sra. Noemia da

Cunha Jacobi,· em Jrapocu
zinbo;
- 6 êra. Iris Pawlowa,

kL em Blumen6u;
- o sr, Alfredinho

Sckiba, em Curili�a.

MANHEIM; RFA; - Onze carcereiros foram pre
sos no que foi classificado de mais grave escândalo
penitenCiáriO da República Federal da Alemanha (RFA)
sob acusações que vão desde homicfdio alé atividades
lexuais iltcilas e rrGfico clandestino de bebidas alcoó'
licas, segundo informou onlem o Ministro da Justiça
Traugort Bender.

Bender informou numa entrevista coletiva que
quarro guardas da prisão estadual de Mannheim fo
ram presoa pelo suposto homicfdio do prisioneiro
Hans Peter Vlasr, de 25 aD08 de idade.

OUlros sere guardas, \12crescenIOU, foram detidos
sob acusação de'delitos menos graves, que inclui tor

ruras, casligoa corporail a prisioneiros e corrupção,
acrt>SCeDlOU.

"Este é um dos maiores �scândalos carcerários
dá hiarót'Ía da RepÚblica Federal", afirmou o ex-Pre
feito RudoU Schieler.

As condiçõea de vida no prisão foram conheci
das há Irês semanas quando um prisioneiro norle ame·

ficano e outro inglês, depois de SUd liberração em
maio último. Fizeram declarações afirmando que ha·
viam sido lo�turados na prisão de Mannheim.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Incenlivos Fiscais

Lions sinalizará município
�

,
Aldo Piazera, presidente do Lions Clube

Centro desta cidade informou que em recente
reunião, levada a efeito nas dependencias do mo

derno Restaurante Itajara de nossa oidade, decidiu
se iniciar uma campanha visando a colocação de
placas, que servirão para esclareoer aqueles que
chegam a cidade procedentes de Joinville e Blu
menau, aspectos, relacíoaados com o 3. Parque
Industrial do Estado.

Dados relativos ao munícípio estão sendo
computados e constarão de 10 placas, que serão
colocadas na divisa dos municípios de Járaguä
do Sul e Guaramirim até o início do perimetro
urbano de nossa cidade, visando prestar serviços
explicativos -aqueles que chegam de Joínvílle. Ou
tras cinco placas . serão colocadas do perimetro
urbano de Iaraguä do Sul, até na divisa com o

município'de Pomerode no alto da serra. Naquele
local como também na divisa com Guaramirim
serão colocadas duas placas com dados oficiais a

respeito da população atual do município.
�

notícias de Gorupá
ARENA de Corupá já escolheu seus can

didatos
O Diretório Municipal da ,Arena, . reuniu se na

noite do dia 29 findo, aa Sala das Sesllões da Câmara
Municipal pare escolher Ileus Candidatos para a Câ
mara dOll Deputados, uma vez que em reunião ante
rior já havia escolhido o candidato ti Deputado Esta
dual. Para Deputado Federal fi maioria decidiu pela
reeleição do Deputado Pedro Colin. Ficando assim es

colhido os Candidatos que terão apoio do Diretório
• Municipal: Para SeDt'ldor Ivo Silveira, Para Depulado
Federal Pedro Colin, Para Depurado Estadual Octací-
Iio Pedro Ramos. .

� A referida reunião contou com a preserça do
Pref. Municipal Oto E Web�r, Presidente do Diretório!
Deputado Octacilio Ramos e. demais membros. Esta
marcado para dia 23 de outubro 8 vinda do Futuro Go,
vernador Senador Konder Reia e Ivo �i1veira como

candidat� ao SeDado acompanhados de demais can

didlllos,

Escola de Alvenaria para Isabel Alto
Foram iniciadas lIS obr"ls da Construção da no

, va, Escola Municipal em Isabel Alto do Sul, a quol
.

será de alvenaria em substituição a aluai de madeira,
sendo mais uma ohrlJ da Administração Oto Ernesto
Weber que trabalha em silêncio e tem como lema:
MÁXIMA ECONOMIA COM O MíNIMO DB PRO
PAGANDA.
Cidade terá nova IluminaçãO

A Administração Municipal, consE'guiu junto li

Celesc aprovação para dOlar o centro dit cidade co�
nova iluminação Pública, sendo que a alUai se�a
transferida para 118 Rua. Francisco Meca e 0110 HII
brecht.

Ernesto Felipe Blunk, c.p.r. 055 09ã 909

Escritório

A COMERCIAL
ADVOCACIA - COITABILIDADE - SEGUROS

Bob a' direção do economista e contador:

Eugênio Vitor Scbmöckel
CPF U04364229

Rua I (Mal. Deodoro) 12Z/130
Fone 2023 - Cx. Postal, 19 '

.Taragui' do Sul
' Santa Catarina

Recursos fiscais e adm1Dtstrativos - ContabWdade
Serviço de marcas e patentes - fotocópias

Leg18laçllo trabalhista e IN PS ---, Seguros em geral
Serviços aéreos Varig

Desde' 1944 à serviço do progresso de Jaraguá do Sul
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Campanha da AUmentação Racional
1a. parte

1.0 - "Comer pare viver e não viver pera co

mer"
2.0 - Comer para viver e viver com elegrte, nu

trindo-se paee enfrentar o trabalho de todos os díes,
pare o bem estar da Iamílle, de n08SO município, de
nosso BSlado e da Pátria que tanto emsmos com or

gulho e dedicação.
3.° - AlimentlJçlio sadia It recíonal é trabalho

proffcuo que leva ao progresso da Nação.
4 o-Em nossas refeições diárias devemo. in

cluir os prtncípíos alimentares: protídtos proteínas, Ii
pídtos-gordures, glicidios-hidrocarbonado8 ou' açuca
res e amidos, todos em proporções normals e entre
eles temos: carne, vtsceres (fígado, rins, atc _ •. ), ovos,
feijão, arroz,' maeerrão, sopa de verduras não devem
flJltar frutas; verduras, lel e e outros alimentos nutriti
vos que darão. você amigo a aeüde e o bem esrer
em sua famflia.

'

D.o - A alimentação deve s,!r onívora, isto é, a

pessoa deve comer de tudo que é nutritivo e faça bem
ao desenvolvimento e manutenção do orgentsmo.

6.0 - Comer é sobrevivência, é um alo fisioló
gico, instintivo, mas saber comer e o 'que comer ce
racional.

.

7.° - Sabemos que a refeição matinal: o cdé
da manhã não deve ser allsim chamado de cafezilJho
e sim um pequeno almoço: café com leite � vontade,
pão: dilas ou trêil fatiaa, um ovo ou bife, manteiga

,

� vontade, mingau com aVfia, frutas 8' escolher;

CO,rpo .Ia BomLel"ros-tem. Nova 'Ol"retorl"a mamão, laranja, maQã ou outra fruta da preferência.
U U 8 o

- Comer em quantidade raeional e alimen
tos nutritivos e de boa procedência?;comer com mo-

L�v8moil ao eonhseímentn de V. 8a(s) que em deração. ,

reunião do Conselho Deliberativo realizada no dia 9.° - Vive· es do comer racionalmente ti não
28 de Agosto do cor reute ano, foram eleitalas ,ite-se para I1Ó comer.

Conselhos abaixo: 10.° - O horária das refeições deve ser ras-

I peitado: quem trabalha m,c8ssha de repcuso li asI - Conselho fiscal (reeleito) -:- Gestão� 1974 1975 sim sendo o nosso aparelho digestivo também pre-
Membro nato - Prefeito MUDieipal, Sr. Eugê- eísa de descanso para se refazer e fabrioar os pro

nio Strebe. - Representante dos .Bócios ativos - dutos para a digestão para então poder assimilar:
Sr. Adalberto Bertoli. - Representantes dOI sóoioe portando devemos segtrír mais ou menos este horä- \

contribuintes - Sr. Eugênio José da Silva. rio: 7 horas: "Cafezão" da manhã, às 12 h. almoço
II - Conselho Administrativo - Gestão 1974/1975. às 15 h. café di tarde II às> 18 h., jantar com mo-

Presidente - Sr.'Edmundo Kloeowski. (reeleito) deração. '.
1Vice-Presidente _ Dr. Alexandre G. Otsa (reeleito) 11.° - Os alimentos devem ser, de boa qua i-

,

) dade e quantidade adequada a cada um.SecretArio Gerall- Dr. Gerd Edgar B. (reeleito .

Nio detemos deixar 08 alimentos dascobartea
1.. Secretârío - Sr. Erwioo GraDikow (reeleito). de9ido OI íneetos; é. recomendável obserear 8 limpe-2,D Seeratârío' - Sr: Osmar Bartel. (reeleito) "

za dos utensílios, Dão comer alimentos que fioamTesoureiro Geral - Sr. Raul Dríeasen. (reeleito)
1.0 Tesoureiro - Sr. José Ferreira Cruz. (reeleito) expostos as poeiras e deterioradoe: luar bem as

2.0 Ter:oureiro _ Sr. Rodolfo Fr. Hufenuessler (reel.) verduras" fruhe. A cocção do leite e da carne da

Diretor-Socíal - Sr. José Carlos Nevei (reeleito) ve ser perfeita. Cuidar das águu contamínadae e

Os Conselhos foram empossados no mesmo dia 28.08.74 filtrar a Agua para beber.
Dr. Francieco A. Pieclone

Coord. Comissão Mun. Saüde de Oorupã.
Ana Maria Mardi - ED� Secretâria do Comissão.

continaa na próxima semana
\

Movimento Emaús
Florianópolis, 20 - O Ministro Severo Go-

-

O Movimento Emaús, que tem no Padre Ele
mes, da Indústria e Comércio, concedeu incenti- mar Scheid, seu grande Incentívador, está eneon

I" vos fiscais e projetos industriaís em Santa Cata- trando boa receptívídade em nossa região, mesmo

rina, que representam um investimento global de porque nada menos do que 75 pessoas estão parti
Cr$ 91,2 milhões, :��g:: ativamente de todos encontros e progra-

Os projetos foram analisades pelo Grupo de
Recentemente. tendo por local nossa cidade,Estudos e Projetos' do Conselho de Desenvolvi- ou maís precisamente dependencias do Grêmio

mento Industrial -- C.D.I·":" do Ministério da Esportivo Juventus, aproximadamente 120 'pessoas
Indústria e Comércio. Um dos projetos, SINTESA estiveram reunidas, destacando-se as participações
_ Companhia Industrial de Sintéticos, prevê a de delegações 'relígtosas de Jaraguá do Sul, Ooru

implantação de uma unidade produtora de perfi. pá, São Benta do Sul, "Mafra, e contando com a vi-

lados, Venezianas, portas" divisórias e demais per-
sita da deleg81ção de Florianópolis. Os trabalhos
foram coordenados pelo Reitor Espiritual do Movi-

filados em PVC, com investimento fixo de 16 mente Emaús da diocese de Joinville, Padre Ele-
milhões de cruzeiros. mar Seheíd'desta cidade.

O programa do último domingo levou o nome
de ULTREYA, uma reunião de diversos Grupo.
Emaús para uma avaliação do trabalho de eada
grupo onde são fixadas os objetivos a serem segui
dos. )'

Os partleípantea da ULTREYA em nossa cida
de, cumpriram o, seguinte programa Missa em Ação
de Gra088, palestras vísande objetivos do Movi
mento Emaús, apresentação dos grupöa, ehurrasea
da de confraternização e uma partida de futebol de
sampo entre Oursllhlstas e jovens Emaús.

�Júlio Pedri
No dia 30 de agosto da 1974, faleceu Da

cidade paranaenli!8 de Maringá, o 8r. Júlio Pa
dri, com a idade de 82 anol.

-

O extinto nascera em Rodeio e veio à
Jaraguá do Sul com a idade de 3 anos, mon
tado no lombo de um burro.

Durante muitos an08 esteve radicado nesta
cidade, tendo sido sua8 terras que foram doa
das para a construção da Eseola Básica Roland
Dornbusch, que serve nos dias atuais�a região
de Vila Nova e Rio Molha.

Buecher Unsre Freunde
loh trete gllrne in ein Haus,
Wo. Baecher auf dam Breu. stehen,
Da sieht es so einladend aU8,
Da moeoht i('h nicht mehr weitergehen.

Ich eehe mir die Titel an

Und gruesle oft gute Bekannte:
Uhland und Schiller Thomas Mann,
Und sogar Goethes "Wahlverwandte".

Sie stehen hier in bonter Reih'
Aos mancher hochberuahmten Feder,
Vali Freude sehe ioh dabei
Auch den geliebten ··Struwwelpeter".

Du hast du, Meister Gutenberg,
Getraeumt nicht in den besten Stunden,
Dsss nach JFlh, hunderten dein Werk
In fernsten Huetlen wird gefuuden.

J �, Bueoher gute Freunde sind,
Und atets ·bereit,. zu untarrichten,
Es freu'n sioh Mann und W .. ib und Kind
An ernst' ond heiteren Geschichten.

Ich wOl'n8ch, dll1il8 auch im kleinsten Haus
Man gute Buecher moege finden,
Sie lIollen uns tagein, tagaus,
Vom WiuOQ8schatz der Menschheit kuenden.

Rodolf Hiraohfeld, São Paulo.

Palácio dos Esportes
.
o Palácio de Esportes, a segunda maior rein

vidicaçäo de Jaraguá do Sul, depois do asfaltamen·
to da rodovia ligando-nos a BR 101, é um assunto

. que desperta interesse, muito embora nio t!stejá
afastada a pOSSibilidade devido a08 'poucos meles

que restam para o final do exer0icio neste 74, de
que a obra leja efetivamente iniciada em 75.

O terreno para a edificação da obra que em
muito contribuirá para um incremento 80 ·esporte'
salonista amador da terra, com muitas dificuldad€'s
(preço dê 400 1Dil cruzeiros) foi adquirido pela pre
feitura municipal, já está todo aplainado de modo
ß poder receber tão logo Ilssim seja determinwdo,
o inicio dos trabalhos. Mas sua edificação, eSlava
mesmo prevista para !1ste ano, pois em 1972, farta
documentação foi enviada ao então Ministro da Edu
cação Jarbas Passarinho, secretaria de eduoação,
deputados federais, senadores e apesar dos esfor
ços despendidos nada se conseguia de positivo.
�. '"

�

Agora que a área de quase 23 mil metros
quadrados foi adquirida pela municipalidade, é de
concluir-se que para (') próxim9 ano, e isto sem'

otimismo exagerado, tenhamos a edificação da gran
diosa obra, que será por certo a redenção do es

porte salonista em Jaraguá do Sul.

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

EDITAL
l

Pelo Preeentel:dital, ficam intimados p8ra pa
garem no prazo legal, os \ítulos que 8e acham em

cartório para pro\e�'os os isnhores:

Antônio Bernardo JunkeIl, João Orivaldo Bo
DS, Lois Chiodini, Mário Jaoobi, Osvaldo \ Erllohing,
Hafftlrmann & Cia Lidá. e Estanislau Vick, estabele
cidos nesta cidade.

Gillene MÜller P. Ell10revente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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(Ação de Usucapíão)
O Doutor João Paulo Pasquali, Juiz Substitu

to no Exercito do Oargo de Juiz de Direito da Oo
marca de Jaraguá do, Sul, Estado de Santa Ostart
na, na Forma da lei etc•..

FAZ SABER, a todos quantos o presente adi
tal. de citação, com o pr8ZO de trinta (30) dias, fi
rem Oll dele conhecimeoto tIverem e interessar pos
BII, que por parte de Anlonio GonçalVeS de Barm, brasilei
ro, '9i6vo, aposentado, residente 8 domiciliado à Roa
Oel. Bernardo Grobba, nesta cidade, atrués leu

bastante proeurador, adfogado dr. Friedel Schacht,
foi requerida uma AQÃO 1)E USUCAPIÃO para
aquisição do imõvel 8 seguir descrito: "UM TERRE·
NO, urbano, com a ärea de 3.095,75 metros quadril
dos, fazendo frente com a Rua n.O 24, Oel. Bernar
do Grubba em 94.90 metros; com a Rua' Getúlio
Varga, em 45 metros; coofrontando, por outro lado
oom terral de Anna ou Aoita Fontana, em 75',90
metro', e fundoll, em 27,50 metros, com a linha da
••trada de ferro (R.F.F.R.V.P.S.O).

Reoonheoemos a exatidão' do B1I18n,0 Geral Na referida IlQão foi proferido o despacho do
acima transorito, .aomando Or$ 301.465.49 (Trezentos segointe teor: - "I - Tratam Oll presentes autos de
e um mil, qudrocentos e 898118nta' e cinco cruzeiros 8çAo de usucapião. "Designo non 'audiência de [us
e quarenta e n099 centavoe) no Ativo e Pallsi'9o tificação préVia de posse, o dis 28.1074,' às 14,00
respectivamente. horas. Oompra-se o disposto no Art. 942, inoíso II,

Jaragul do Sul (80j, 20 de Agosto de 1974. .parAgrafo 2.0, do OPC. Jaraguã do Sul, 2907·74 (a)
As. Edmundo Klosowski, Presidente Olavo Weaehsnfelder, Juiz de Direito, 'em exero."
As. Raul Driesaen, Tesourairô Geral

As. Valdir Bertoldi, Teo. Oontabtlidsde ORC-SO-5452 E, para qoe chegue ao conheeímento de todos
OB interessados aasentss, incertos e desconhecidos,

Parecer do Conselho Fiscal foi expedido o presente edital que Berá publieado
na forma da laí e afixado no lugar de costume, na

"Os elgnatãrios, componentes do Conselho Fis- lede desta Juizo, valeD�o esta .itação para todos oe
cal do Oorpo de Bombeiros Voluntários de Jaragul atos do processo, oorrendo o prazo de 15 dias, para
do Sul, depois de terem examinado, OB elementall do oontestar, da intimação da. decisão que declarar [us
balanço geral encerrado em 20 de agosto de 1974, tifioada a pOBS9, sob pena de não sendo eontaatada
opinam o mesmo merecer plena .aprovação por par-· • ação. 8e presumirem como ferdadeiros, oa fatOI
te do Oonselho Delibeeatieo, qoe sobre o mesmo

_ al,'ticulad08 pelo requerente. Dado e passado nesta
duerl deliberar.".,' oidade de Jaraguã do Sol, BOS primeiro dia do mêa

.
As. Eugênio Strebe de agosto do ano de mil noveClentos • setenta e

Aa. Eogênio José dB Silva quatro.
As..Adalberto Bertoli

D,monstrativo da CODta de Variações
Eu, (a) Imade. )lahfod, escrivão. ° subeereví.

P t
• •• C f BI' G I (o) João Paulo Paaquall,

.

a rlmonlals on orme a anço era Juiz Substitoto, em exercício

Encerrado em 20 de Agosto de 1974

\

Corpo de Bombeiros Voluntários de
Jaraguá do Sul

Balanço Geral Encerrado em 20 de
Agosto de 1974

Ativo
1.1.01 - Terrenos 20 600.00
1.1.02 - Edifício eOonstruçõel 20.398,63
1.1 03 - MÓveis e Utensílios 4.119.90
1.1 04 - Equípamen. Técnico 18598,60
1.1.05 - Veículos 207.439:00
1.1 07 - Equipamento 4.602.50
1.1.08 - Partioipações 3.524,08
1.202 - Banco do Brasil S.A 22.738.69
1.2,03 - Banco Brasileiro

\ de DelCOnaOI S.A, 4409
TOTAL DO ATIVO

301.465,49
301.46549

Passivo

�.7.01 - Patrlmênío Social 301465.49
TOTAL DO PASSIVO

301485.49
301465.49

Receitas
Oontribuiqõel Comércio 8

Indústria
Subvenção Munioipal
Subvenção Betad.al
Subvenção de Terceiros

.

Despesas
Material de Expediente
Despesas Postais, Telegráfi-
e88 e TelefônieaB
Despesas de- Viagem
Manutenção de VeIculos
.Manutenção de Equipamentos

. Limpeza de Oonsttrfação
Perdas Divers&ll
BUB TOTAlS

. Resultado positivo desta
exercício,. que Be transfere
p�ra "Patrimônio Social".
TOTAL GERAL

<'

\ 133.467,80
.

11 000,00
75.000,00
1,500,00

1'51,80

'462,54
388,00

5.698,34
510,15
510.23

7321.67

15042,73 220.967,80

2059.25,07
.220967,80 22096780

8S. Bdmundo Klosõwski, Presidente.
811. RaulOriessen, Telloureiro Geral•.

ali. Valdir Bertoldi, Tec. Cont. ORO-SO n,· 5452.

EDITA.L

F ACI.T
Máquinas ,de 'escrever, somadoras,
oalculadoras mecânicas e eletrônicas,
máquinas de contabilidade e d�plioa
dores a aloool (manual, elétrico e

automátioo).

Planos especiais de financiamentos
Revendedor para a região

,Sociadade Gráfica Avaoida Ltda.
Gonsulte-nos, pessoalmente. ou pelos

telefones: 2069 ou 2243

IlIDls!rllllmcIDlt@§ ·�e· MnnsnCal
)

em geral, especialmente
, G.aita e Acordeões

I Completo sortimento com 8 a 120 baixos
BandoDeon

PiaJ;ios: -Fritz Dobbertll
. Grande Variedade de modelos

Harmônios -Bohn»
.

ORGÃOS TUBULARES E ELETRÔNICOS
. Guitaras e AmplUicadores

'Instrumentos para Orquestras, Ball1das e
- Conjuntos Modernos: .

Violinos - VIolões - ßandolins e, Banjos
Flautas - Clarinetas - Pistons - Saxofones
Trombones - Baixos e BlJlerias completas.
Pandeiros - Chocalhos - Maracas e Afuchb

Métodos - Cordas e Palhetas
Instrumentos p/ Fanfarras: Bombos - Tambores - Pralos e Cornetas
Para Músicos ProfiBsi�nais forneço também Instrumentos Estran
geiros: Violinos, Flautas e Clarinelas. tipo «Boehm� Pistons. Trombones

Saxofones, bem como Bocais e BoqUilhas estrengeiras.
Para maiores Infor�ações, consultem a

EXP[OI�ÃO "LYA lU MUSICAL DE PAULO KOBS
RUII Jorge Lacerde. 242 - Caixa Postal, 39 .

São Bento do Sul - Santa Catarina

EMPRESÁRIOS, TURISTAS
a VARIG sente·se honrada pelo que pode fazer pelos seus

g6cios � passeios. VARIG está presente em toda parte
mundo, benefioie·se dos seus serviços.

.

Peça informações à VARIG ,

Av. Mal. Deodoro de fonseca, 122/t30 - fone 2023
j'araguá do Sul - SC

. Viage VARIG I V ARIG -'- ·V ARIG

.J

um Jornal

a Serviço d� Povo

"Correio do Povo"

Motorista, não
faça do seu

Carro uma arma.

'A vítima pode
ser você.

. .A\GlRAJI))IECnmIENIO
A Comissão da Campanha do Cancer Gíneeo,

lógico (Semana de Prevenção do Cancer do Colo
Uterino. de 19 a %3 de agosto de 1974), agradece por
intermédio dessa grande imprensa, á colaboração
da Ação Social, do Llons Clube de Oorupä, Posto
de Saúde, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e o

povo de Oorupä em geral, pelo exltõ alcançado
nesta campanha, D8 qual foram atendidos .193 pa·
cientes. ,

.

,

Particularmente, agradecemos 80 Sr. Reyoaldo
Brenner. por nos ter fornecido a solução para 08

exam'es; a enfermeira do Sindicato Sra. Julia Streig
nitz a BUX. de serv, médicos do .

Posto de S.aúde
Sra. Renê M. Zalewski. 80 Presidente do Sindica,
to tios Trabalhadores Rurai. de Oorupä, Sr. Bertol-'
do Frankowíaek 8 sua esposa, Sra. Irma, ao Sr.
Paulo Kviatkowsky, funcionário do Posto de Saúde
por terem ajudado dir.eta ou indiretamente nossa

Campanha.
Pela Comíssão agradece

Dr. Francisco A. Píocíoní
MD. Chefe do Posto de Saúde

Comércio e Indústria W. Raduenz S.A.
\

.

COCMF n.p 84.430.07é/0001
Assembléia Geral Ordínäria

Edital de Convocação
Pelo presente ficam eoavldedoa os 5rs. acioÓis.

tas deste sociedade ii comparecerem a esaemblete ge·
ral ordinária, ti realizar se ne sede social, em Rio
Cerro I, nesta municfpio de JaraguiÍ de Sul, às 16.00
(Quinze) horas do die 30 (rrtnta) de setembro de 1974,
a fim de deliberarem sobre a seguinte

Ordem do Dia
1.· Discussão e eproveção do Balanço Geral,

demoneireção da conta de Lucros e Perdas, e Perecer
do Conselho fiscal, relenvos ao exercício encerrado
em 50 de Junho de 1974.

2 o) Eleição doa membros da diret()ria It membros
do conselho fiscal· e respectivos suplentes.

D.O) Assuntos diversos.
Nota: Acham·s'e a dispoaição dos .Srs. acionistas,

o. documentos e que se refera '0 Ilmig'o'99 do Decre
to·Lei 2 6!7� de 26.09.40

JaregulÍ do �ul, 03 de setembro de 1974
.

Hilbert Illidutnz, Diretor-Presidente

Goveinador virá
Jaraguá do Sul

a

Mas a noticia mais im- dimento8 com os dirigen
portante foi sem duvida . tes da empreiteira Betta
a relacionada oom o re- de Construções, que exe·

lebimento e correspon- cuta trabalhos de terra
dancia do governador do plenagem e posterior 8S
estado Colombo Maohado faltamento das rodovias
Salles. que nonmente que Iigapl Jaraguá a G.ua·
manifestou desejo de vir rami'rim 8 desta cidade a

a Jaraguá do Sul, conror- BR 101, lendo esta •mai·
me ficou prelimi'narmente r

or reinvidicaçio da re

acertado dia 8 em Floria· ·gião nort8 nos últimos 4
nópolis quando o gaver- anos.
nadar recebeu em ludi- Na correspoDdência, o

ência jaraguaens8, 8 ven·· governador informa ainda
tUado o mesmo assunto lOS empresárioslocais que
dia 14 do último mês por já Bolicitou da Se.rataria
carta enviada pela Asso- do' Govêrno estudos no

eiação Comercial 8ln,dus. lentido e pelo que S8 deu
trial desta cidade ao msn' a entender no oficio do
datário estadual. governor a ACIJS todo o

A visita de Colombo M. seu @ecretári8d� será
Sal!es ao Vale do Itapocú, deslocado para Jaragúá
seria para manter eoten, do Sul.

.

r;;:;:���;;-;�::;;,
J � AD�OQADO � i
� El!crltório ao lado da Prefeitura

...

i
L._..��=::s��._��

ne·

do
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Arnoldo Alexandre

10 A eXPLOSÃO demográfica vem gerando eonüt-
lo entre es nações De um lado aa neções desenvol
vidos desejam o conrrõle da natelldede. A tsto se

opõe o Valicano considerando que a Igrejft é centra

ao eborto, à esrtrtltzeção e eos entíconcepctoneta. A
ChinIl Populftr apesar dos seus 800 milhões de hebt-
ianres é conrra o conrrôle da aatelldade, A verdade,
ao entanla, é que cada vez mail se avoluma o povoa
mente, haja viSIO que cinco milhões de mulheres grá.
vidas exrstem anualmente, eeonreeendc ums média de
70% de .néÍséimeolos.

'

ENQUANTO a exploeão demoa-ráfici ae dlseute,
li preocupação dos ciennstea se volra para "um apa
renle: enfraquecimenlo da íorçe da. gravidade no Uni
verso ealá reduzlndo gradalivamenle o peso dos se

res humanos". Ao dor eeta noncte Thomas Van Flan
dern, especilllisla de um leborarörío naval, disse que
08 cálculos por ele feilos sõbre a redução da gravi
dede revelam que uma pessoa com eem quilos perde
um milionésimo de grama por ano.

.

�. o falo ser dificil eonter o aumento da popula
ção mundial e ecener a lese da redução da a-ravi
dade, por força de dedução dentro de poucos enos as

pessoas vão dispensar o avião, pois 10�OS esterão

grftvilando pelo espaço.
'

O mundo em que vtvemos eslá cheio de surprê
SftS. No Brasil, por exemplo, ftinda eslão conslando a

exislência de jndios anlropófagos e oulras Iribus .Ié

lIqui desconhecietas. .

Mas na itália "o-ministro das Financ;al, Mário
'" Taoasi, foi denunciado' por 18 negar II cobrar im

. postos das prostitutas. O principal interesse do Par
tido de Proteção ás Prostituta., é que elap, reoo

lhendo impostos, sejam beneficiadas pela Previdên-
'" lia Social e possam receber aposentadoria:' Este,
lim, é um prato de primeira para os atuais candi
datos. � só prometer aposentadoria ás meninas e a

cadeira de deputado eltará garantida. Na guerra •

DO amor 'Y8lem tud·o. Em eleiçlo também
. No mu�do em que vivemos áté as pedras fa

lam 'do passado,' Em lo'á; do Peru, por ex., as pedras
encontradas revelam através de seus desenhos que
raças desconhecidas eram lumamente inteligente.
eapazelil inclusive de realizar operações de trans

plante de coração. e outros orglos.
Ma8 no Brasil o IBGE desoobriu que "uma dai

laU8a8 do noslo difíoil processo de desenvolvimen
to está localizado nali deformações a f�speito de
hábitos alimtlntares". Porislo pagou 120 mil'- cruzei
ros à atriz Regina Duarte para ensinar o brasilei
ro li eomer. Habitamos o Pais das Op9rtunidadel
DUDi mundo irepleto de preocupações. � o fim.

_JI)r_o_l_lID_nZ_d_e__§�un.la I.ADVOGA.DO

A.,.. Franklin Roosevelt, 23 - Grupo 303

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

�. ·Informativo ACARESC
Ajude Você Amigo a Combaler a Verminose

�abe se que o opilado, II pessoa cdm amllrelão,
Pode eliminar com as fazes um milhão de ovoa por
dia.

Assim sendo, It preciso medicálo, ingerindo ver

micida, iSlo é, remédio par. malar e eliminelr os ver

mes do organismo.
OUTRO AS�UNTO: é neceasário proleger o

aolo conlra contaminações e para isso, apelamos a

vod; seu vizinho, seus amia-os, que eind., não lern,
que construam uma privada ou W C. em 8UllS casas e

ensinando Ioda a famflia a fazei' uao da. mesma_
OUlra questão que goallrfamos de frisar:
Devemos cuider daa pessoas sãs: sabemos que

08 vermes quando ainda larvas, peneIram pelos pés e

enlão devemos Iodos andar calçados, não import. ii

qualidade do sapalo.
Gostarlamol, com sua permis�ão, salienlar que

devemos ler sempre limpos: a privada ou W.C., toda
II casa em que abitamC1s, por denlro e fora: o quinlal,
os arredores de casa e deixftr aempre o lixo resguar
dado, lapado, devido lIS moscas e Olllros i,nseloa. Não
permilir 6gua eSlaa-nada, cuidanno doa eSlabulos, po
cilras. galinheiros e oulros viveir08

� Tudo isso deve ealar de acordo com os precei-
los Higiênicos. . .

Assim com essa boft vonlade de lua parle, eVl

iar se-ão a� conlaminações dI) solo. e pre�ervft-8e-ão
conlra a verminose e outro& parasiloses, as quaiS se

rão eXlerminadas com o aua p.rópria ajudo, iluslre

amigo. .

A Unidada �anil6ria do Poslo de Saúde d� Co
rupá e a Comissäo Municipal de �aúde lla-rlldecem e

filzen este apelo: MANDE CONSTRUIR EM SUA
RESIDßNCIA UMA PRIVADA OU W.C.

Ana Marift Nardl: EXlensíonisla dll Àcaresc
�,crelári. da Com SIão MUOlcipal de Sàáde Corupá

Dr. Francisco A.' Piccione
Coord. d. Comislio Municipal de Saúde - Corupá

.
TECER cr(!ices negalivas ao INPS é a manei-

ra mels comoda que lodos encontrem pera desaba
far com relação' aos serviços da entidade. Todos
acham que o INPS, através de seus servtdores deve-

Falando na Guanabara, pare represenrenres de rte oferecer um serviço de melhor qualidade. O públi
empresas nacionaia e eslrangeiras, o mintatro decle- co reclama. Os pelütcos fazem média. Mas o razoá
rou que "devemo. ser bOSlante liberais em' metérla de vel seria reconhecer que o INPS recebeu uma herençÍl
Imponeçäo e exportação", defendendo a lese de que pesada demais. Usando palavras de um ex-presldente
tanto II ímpo-teçêo quanto a exporteção de matêrte- do INPS "a aUlftrquia não dispõe de elementos ca

prima, semi ecebadeae acabados no setor de elumí- pazes, dado o baixo nível- do seu pessoal, recrutedo
'nlo devem se orlentar por análises esmtemenre econö- Bob influências .políttces. selvo rllras exceções". B is-
mtces, lo eí, No rempo dos JAPS qualquer "depuredoatnho"
A Posição do Govemo Federal: empurrava p're dentro dos Insttturoa os seus "cabos

�higaeki Llskí esclareceu que "0 governo federal eleírorets", muíte doa quaia sem ti mínima qualifica
não pretende ser empresário no setor do alumfnio, ção, e essa ge.nte Ioda contínua ··funcionand?". O

mas eslá pronto pare apolar Iodos os projetos apre- INPS herdou aluda Ioda aquela esnutura precane do

searedos pela tntctehva privada". \... anttgo SANOU e meís 21 hosptrats doa IInligas IAP�
na mais lesnmével siluação.

Eata posição é reforçada pelos resultedoa de É fácil, muito fácil censurar o INPS. Diffcil pa-
esmdos reelízedos' também na Grea de atuação do Mi rece eceua lo como orgão executlvo da polülce pre-
nislério dá Indúslria e Comércio, segundo os quaia o videnciária do governo. O INPS, como é sebido, não
Brasil pode tornar-se grande exporteder de alumínio. crill nada. Apeaas executa aquilo que o governo de

A posição de Santa Catariaa: termina. Os seahores deputedos Iederale e senadores,
No nosao eatedo, ill inicialiva, privadl já Igl ao sen- comodamenle senlados em poltronos milionárias, su

ndo da implaolação da indúslria do lllumfnio. Com gam cftda vez mais o erário públiCO e debilitam os

ftpoio do governo do eSlado. alravés do FUNDE�C, direito dOI aegurados, n'uma insensibilidllde eapanlosa.
a ALUSUO, Alumfnio do Sul S.A., iniciou a aua im- A vOlação da primilivll LOPS (Lei n. 3.807/60) levou

plantaçäo no municfpio de Tubllrão, às· margeos d. 12 liDOS em discussão e foi aprovada a loque de cai

BR 101, em área própria de 180 000 m2 onde oa ler- XlI, com Iodas as imperfei9õe_ que Deus deu aos ho

viços de infra-eslrulura já foriJm efeluados. mens. O decrelo 66/66 que reformou aquela Lei foi
oUlro "Deus nos' acuda" e assim lambém o decre

Dispondo de 'ecnologia das mais avanç�dds DO to 710/69 que provocou nOVd altertição Da previdêa.
aelor de eXlrução de alumfnio, conlando com equipa- cia. A Lei aluaI (6.800/73) enläo é de uma monslruo
menlos dos maia alualizados em lermQS de aUloma- aidade

.

aprimorada, daquela feila sob medida. A sub-
.

ção e produlividade, II ALUSUO produzir. 6.000 10- trilção de direilo, que a Lei atual provocou leve o

Reladas anlfais d., perfil e beneficiados de alumfnio beneplácilo dos senhores deputados. Dura lex sed lex.
devendo operar a )plena capacidade seis meses após O !NPS llpenas execula a Lei, como órgão execulor
O início das op�rações. da polmca previdenciária do governo. O PAPS (Pia-

DO de Ação para a Previdêncil �OCilll) foi institufdo
pela porlaria n 683/66 pelo sr. Dr. Luiz GODzIIga do
Nascimenlo Silva, enlão Ministro do Trablilho, hoje

Leser Minislro da Previdência Social � coisa mais. Quere
mOl dizer com iSlo que o INPS não tem poderes
próprios. I"az aquilo que mandam.

.

A qualidade dos seus servidores, decorri�os .,

te an!)s da unificllção, �elh_orp<u sensivelmente, gr.
ças .,oa cursos de aprimoramenlo funcional, ..as ainda
como é senlida, nem Iodos se "delincarnaram" di
aeus antigos IAP�, B o caso dos "falecidos" parli�
doa. Aquele "xodó" pela anliga agremiação plrmane
ce. Cllbe ao públiCO beaeficiado pela Previdência Social
auxilier, pela compreençiio, a melhorar os serviços do
INPS. TodllS arrogam direilos. Ninguám pOllula de
veres. São 1.693 municípios e seus distrilos a exigi
rem do INPS. Nas rodovias Iransamazonius ou em

haipú. no, ParlJolÍ, o INP� ae faz presenf. Clomo élo
dI inlegração nacioaal.

1110 é o INPS.

Alumínio: Resposta imediata
de Santa Catarina as proposi
cões estratégicas do Governo.

Federal
O míntstro Shigaeki Ilekt, dlls Minlls e

voltou a ftrmar que o a-overno não criará
restnçêo a proletoa pllra tmplaaler indúslrias
mímo unltzaado matéria-prima importada.

Enera-ia,
qualquer
de alu-

An UnbekanntenDen
Ich möchte heule vor allen Dingen
Den Unbekannlln elwas in Harnisch bringen
Ich denke Ich werd' es schon ferlig bringen
Aber nichl ao schlirf das die Haare fliegen
Er muss unsere Aurora sehr a-ul kennen
Das hörl man aus se.iaen Gedicht
Aber wie man's gern hälle aeinen Namen zu lIeDnen,

Daa lut der liebe Freund nun nicht
Und g'rad diea könnte seio NUlzen sein
Wenn's wilder mal giebl Bier ulld Wein
Und dezu noch �inen lafligen Braten
Und man nichl weiss wea man dann 1011 ladea
Er hat davon dann keinen NUlzen
Und Emsi und Hellmulh lun:� alleinverpulzea
Das wir bei Eugea eine:a Wein abslellen das aei fern
Dtlzu Irinken wir Beiden ihn selber zu gern
Im übrigen sei willkommen als Driller im Bonde ,

Empfange Grusa und Anerkennuna- aus meinem MuÍJd.
Ich denke er wird aich auch bald erkennllich zeia-en
Und nicht noch lange seinen Namen verschweigen
Die Leule hier freuen sich über das Lob alle sehr
Bei der nächsleR Sammlung geben sie beslimmt noch
mehr

.

Auch UDserem Milchkulscher hllt das Lob aehr ge
fallen
Br tut jetzt viel lauler mil der Peitsche �nallen
Es rüllelte ihm an seiner. Ehr
Doch Wasserschülten lul er jelzt noch mehr
Wünsch dem Uubekanolen und Hellmulh viel Vergnügen
Solange bis wieder die Haare flieien.

\ EM�I

Notícia
Acervo Histórico e ,Artístico no

Ginásio do SESC
Fpolis, 22874 - o srinásio de Eaportes "Char

les Edgar Morilz", do Cenlro de alivic;lade& do SESC
de Florianópolis. sediará de 27 do correnle. 1 t de
selembro próximo, a EXDOSIÇÁO DO ACERVO
HISTÓRICO E ARTf5TICO, parle do progama cuhu
ral desenvolvido pelo Minislério da Educação e Cul
lura.

Em expedienle ao Sr. Charles Edgar Moritz, pre
$idenle do Conselbo Regional do SESC, o Direlor
do Museu HiSlóriCO NaCional, Sr. Geraldo Brillo Ra
poso dll Câmara. informou que a uposição será inllu
gurada no dia 27 do cOrrenle na presença de aUlori
dades Clllarinenses. Também esclareceu' que ficará
a visilação pública. inclusive sábados e domingos, das
830 às 11,30 às lã,õO às 17,ãO e dai 19,00 às 22,00
horaa.

.

A equipe do Museu Hislórico Nacional encarre

ga da monlagem, sob a chefia d., professofl� Ecyla
Brandão, já se encontra na Capital cltarinenal.

Vamos falar de
providência soclat

Arnoldo ALEXANDRE

À Pátria se' pede
Dia 7 de I.tembro, o Bralil I. ergue do

"seu berço esplêndido" para eontemplar entusias
mado toda a pujança atingida ne.stes 152 an08 d.
Emancipaçio Politica; 1e todos 08� rincõel, da praia
à fronteira, milhões de patricios vibram aOI acord61
de nORSOB Bino. Chico•.

Ufana de leus filho" a Pátria lhe Iponta OI

exemplos daquele8 que eacreveram as páginas épi
CIS do dia 7 de setembro de 1822; teu8 ideais de
Independência encontram uma resposta neste Bra
eil de 1974, neste "Milagre Brasileiro" oomo o deno-
minam os elltudiosos da Década 1960/70.

'

O Regredo da grandeza lurpreendente e veloz
de nossa Terra' foi aquilo que .era tão fácil � aces

slvel a todos: O TRABALHO oonsciente e dirigido
por homens que há dez anOB n08 governam; pessoal
animadas de uma total devoçlo a tudo quanto· diz
respeito a'o progresso do pais e o desenvolviment9
de seu povo, RÓ poderiam ter enoontrado a respol
ta que já lhe damos através do nosso esforço cole
tivo para «Iolocar a imagem do BRASIL no posto
que merece uma Nação, portadora de tudo o que
há de bom.

Hoje, em todolos recantos n'acionais. milhõei
de Brasileiros, marchemos garbosos, agitemos n08,.
Ia Bandeira e mostremoll ao mundo todo que aqui
exilte uma juventude que acredita nos deRtinol
glorioBos de um BRASIL que se colocará entre os

õ maiores patses do mundo, ao rlAiar do Século XXIj
8stas crisnçaR e adolecentes das 8scola8 tudo estão
recebendo dadivosamente do Brasil que só lhes pe
de uma coi!!a: "CUMPRAM O DEVER" I

E, à tarde, quando enoerrarmos os festt>j.s de
162.° AniTersário da Independência, lembr�mo nos

mais uma vez; que o Brasil tudo devemOR ofereller
para a 8ua Ordem fi Beu ProgreMso mal nlo nos

cabe (J direito dfl exigir alguma cúmpeDlaç'o pelo
nOl80 trabalho pll'que

A ralrla u�a II .ede e lado se oferece
(lrmio Marcmo)

nada
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CORRIIO DO POVO
ANO LVI JARAGuA DO SUL (SANTA C.TARINA) Sibado 7 de Setembro de 1974 N.2.801

Realízou-se no dia 31
de agõsto de 1974, às 17
horas, na Capela do Novi
eíado, em Jaraguá do Sul
8 benção dos aneís de um
ossal que uniu os municí
pios de Guaramirim e Ja.

. raguá do Sul. A prendada
noiva Ana, filha de José
Bertoldo Guesser e se

nhora tornou-se a .espose
de Newton, compenetra
do e obediente filho da
Sra. Vva. Adelina Mann
Pietruza.

.

. Após a eeremonía reli
giosa os convidados fo
ram reoepoionados na re
sidência dos pais da noiva
em Rio Branco - Guara- .

mirim, onde foi servido
5enhorel acionislas: lauto' banquete, seguido
Em eumprtmenro as disposições legais e eSlalularias, vimos epresenter ii de di'Yertida noitada d.

vosla epreeíeção, o Balanço. Geral e a demonsrreçêo da conla Lucros e Pefdas, danças, que se extendeu
.
reterenree lIO exercício soetal findo em 30 da junho, de 1974, scompenhedos do até as primeiras horas do

parecer do Conselho Fiscal. Embora os dados ore àpreeentados, demonetrem e domingo. '

fiel situação econômica e, financeira da socledade, colocamo-nos ao inteiro dispor "Correio do Povo' sen
dos eeahorea aclcntetes para quetsquer esclerécrmeatoe que julgarem DecessBrios. te se honrado em poder

\ cumprimentar os dístínoe
Jaraglui do �ul (sq, 31 de Julho de 1974 noivos e respeetívoa pais,,

Hilbert Radullnz, Direlor-Presidenle desejando lhes perenes
Alzira W. Raduenz, Díretora Comercial felicidades.
Benha H. Radue��t Dlrerora AdjUDIO

'1

Balaaço Geral encerrado em lO de -junho de t 974

TSE disciplina . propaganda
BRASíLIA - o Tribu

nal Superior Eleitoral
· baixou Instruções que
proíbe a propaganda pa
ga no rádio e na televí
são dos candidatos a car

gos eleti'Yol. Só urá ad
mit i d a a propaganda
gratuita.

.

A, providência
do TS8 adapta ai Ins
truções sobre propagan
da a Lei n," 6.mU, do
dia 15 de agosto, que
assegurou t r a D s p o r t e
gratuito se eleitor. (Ja

zona rural, ém dia de
eleição,
As in8truções Ião as

seguintes:
"Art. e A propaganda

eleitoral no rádio e na te
levisão clrcunserever-se
" única e exeluslva
mente, ao horário gratui
to disciplinado pelos
artig08 22 e seguintes
da Resolução n.O 9.609, de
20 de junho de 1974,
com 8 expressa proibi
ção de qualquer propa

ganda psgs
6.091, Art 12).

Art. 2 - Napropaganda
realizßda por intermédio
da imprensa eserlta se
rá permitida apenas a

diTulgação paga do "cur
riculum vítae" do cano

didato e do número do
seu registro na Justiça
Eleitoral, bem como do
partido a que

.

pertence
(Lei n." 6.091 Art. 12, pa
rágra'fo único).

(lei

Comércio e Indústria W. Raduenz' S.A.
CGCMF D.O 84.430.073/0001

Relatório da Diretorià

A.TIVO\
ImobWzado

Técnico: Edifícios e Benfeitorias, Imóveis, MDquinas e Molores, M9'
v�i. e Ulensfli08, Vefculos e Semovenles, e Reavalillçõea ,

Financeiros: Sudam, �udene, Embraer, Fundesc e Parlicipaçõea
DispoDivel

Caixa e Bancos
'. Realizável a curto e IODgo prazo .,.

Mercadorias, Mercadorias Transferidas, Duplicatas a Rectber, InvestI
menlos, Conlas Correnles, Adicional Resl. Lei 1474, Caução, Obri�e-
ções Eletrobrá_, Dec. 167, Empréstimo Elelrobrás I

ContaI de Compensação .

Valores Segurados e Açõe8 caucionadas

117.234,93
. 65849,17

49.095,83

333.287,81

260.08Q.00
1.020.047,14

PA.88IVO
Exigível a curto e longo prazo

·

Conlas Correnles, Duplicalas a Pa�ar, Fornec�dores, Obrliaçôes li

Pagou, Nola Promissório Rural e THulos a Pagar
. Não Exigível ,

Capital, Fundo de DepreCiação, Fu.do Amorlização c/Reavaliação,
Fundo Devedores Duvidosos, Fundo de Reserva Lellal, Fundo para
aumento de Clipilal, Fundo p/Manulenção do ClJpital de Giro, ffundo
de Ações Bonificadas, Fundo de Rendimealos de Participações, Cor-
reção Monelária do Alivo Imobilizado e Lucros Suspensos

- 661.633,48
Contas de Cpmpensação

'

:SeQ'uros � Depósito da Direloria

103.9õ4,26

)

260.080.00
1.025.047,74

(Hum milhão. vinle cinco mil, quinh�nl,ol e quarenl. Be fe cruzeiros e se-
fenla qualro cenlavos). .

,

Hilberl Raduenz, Direlor-Presidenle
Alzira W. Raduenz, Direlora-Comercial

Berlha H. RadueJiz, Direlora�Adjunto
Rolando Janhka - CRC-SC 1656 - Contador

Demonstração da Conta de "Lucros e Perdas"
(Compreendo penodo de 01·07-73 à 30-06-74)

Débito
Mercadorias, Juros ,e DeaCC;mIOJ, f'undo Devedores Ouvi
doaoB e Lucros e Perdas
DespeslJs Gerais,' FreIes, PIN, PIS, Mobral, Proterra FUD.
do Devedores Duvidosos,' Fundo pl Manutenção do Clip.
de Gi,ro, Fundo de Depreciação, Fundo de Amortização

· c/ Reavaliação, Pundo de Reserva Legal e Lucros em

, Suspenlos

Crédito

472.964,47

"472.964,47
472.964,47

Jaragoá do Sul (SC) �O de Junho de i914
HilberIO Raduenz, Direlor·Presidenle

Àlzirà W. Raduenz. Diretora-Comercial
Berlha O. Raduenz, DirelorlJ-Adjunlo

Rolando Jahnke, - CRC-�C. 1666, Conlador

,Parecer do Conselho Fiscal
Os abaixo assinlJdos, membros do Conselho ("iscai desle Sociedade, Tendo

examinado detidamenle as contas de resullado, demonsrração da co_nta "Lucros e

Perdas", bem como o Ba.lanço Geral,encerrlldo em 30 de Junho de 1974. são de
parecer que os referidos aocumenlos devem ser aprovados nos seus preciosos
fêrmos pela assembléia Geral Ordinária a relJlizlIr-se oporlunamenle,

Jaraguá do Sul, (sq, 31 de Julho de 167...
Edmundo Bruch

Werner A. F. ViergulZ
Heinz BarleI

BRASíLIA, - O Tribu
nal Superior Eleitoral re�
gu,lamentou a Lei 6 091 de
�gÔlltO, que as�egurou
transporte ti alimentação O método de sent!loreamento remoto usado pe
gratuito. aos éleitores_ da , lo satélite ERTS-I foi escolhido pela precisão do
zonà roral, em dia de elei- sistema de varredura multi-espectral São 4 c8nais
ções. cada um "om uma cor (verde-laranja vermelho),

, Na alimentação não se- alépt dos raios infrfl-vermelhos. Combinado., "per
rá fornecida senão "qusn- piitem a fotografia em "fslsa cor", que 810' inter
do imprê8cindfvel", 8aso pretadas e mapeadas, sem margem de erro. Are·
em que ojuiz terá que pe- cepção desses sinais foi feita na estação de rastea
di·la ao Tribunal Regional mento que o INPE mantém em Cuiabá, _ gravan,do
Eleit(lral. os em fitas magnéticas que foram 8nviadas a Ga-

ehoeira Paulista, distsnt" 100 quilometros de São
José dOI!l Campos.

I DividIda om ;'ê�:::a logo.da apro•••ta
O haslamento da. a Floresta, o Cerrado e o Campo. A primeira sub-

Bandeira e o canto di'Yide-se em Pluvial, Mista e EstacionaI: a segunda
do Hino Nacional siio em Sezonal e a terceira em Montanha, Pantanal,
obrigalório'lI, uma vez Galeria e Dunas CIsteiras.

.

por semana', fm ,odos
os eSlabelecimenlos'
de qndlquer gráu de.
ensino, públicol ou

particulare•.

b.O

ENLACE
GUESSER ..

PIETRUZA

Serviço de '

Identificac;ão
funciona
Recebemos do Enoar

regado do Po. t o da.
Identificação de Jaraguá
do Sul, a informaçio de
que, no . mês 4e agolto
de 1974, foram emitidas
456 carteiras de Identi
dade, sendo 428 carteiras
Dovas e 28 renovações.
Informou ainda o' sr.

'

Wilfried H i n g o Dorn
busch, ,Encarregado do
Posto, que até a presente
data f o r am expedida.
4.291 carteiras novas e

'137 renOyaçÕfiS, o que
apresenta uma apreciá
vel. cifra de 4.428 unida
des ..

Transporte
de eleitores
proibido
na zona
urbana

Camplahl, de Educação
Civlu_

arônica GarioaQ
JoSé' Ralnhl!l

Coice de Éguà Causà Processo _

Isto provocou o deshgememo do cabo de Exército
José Rodrigues, a quem .0 T. Federal de Recursos
reconheceu .0 direiio de ser reformado no posto de ã.
Sargento, com oe eeidos etrezedos, No CPOR, JOSé
Iratava sempre de Confiança, "a égua coícetra", que,
ao vê lo de outro enímel, "enciumada" destechoa-Ihe
o golpe, deixando o alienado mental (G.1S06.)

Mançjado Negado. Pelo t. ·..Justiq:a de
Pernambuco - lnreressedo e ceusídrco cego Ar.

'Dold� Barrol, que quer ser promolar público.
Motorista Barbado e Cabeludo - Não

trabalha em Belo Hortzonre e terá sua carteira' apre-
endida -(G 1706).

,I

, \
Arca de Noé Onde Está? - Talvez nl

Turquia, segundo John Monigomery, de lliooi•.

Buthan Thinphu - Ao ser coroado o no-:

vo rei, houve churrasco de Porco Negro, eltrnemado
com Maconha Verde. Segundo os Expert. CuJirllirioll,
II maconha usada como tempere tem por finalidai!e
"Tornar' Feliz, Adormecfr e Engordar" o porco. O
novo rei é Goleiro de uma equip,e eeeoler de futebo
02-06). .

•

Bicicleta e Opala - A f'oinha . Guilhermina
e o Premier Holandês loop Den Uyl ulam· na noa
Poises que governam. Aqui, no Brasil, vejo carros
oficiais de domingo 8 sábado na porIa de ehefetes,
Ila.lando nossa gasolina.

Fundada a SPVMPP - Criada por ini-'
cialiva de um chefe de Bstedo • Sociedade de Pro
teção iis Vflimas da Missão Pelronio Portela. �u.
prestdencta foi recusada: por um Ilustre piauiense,
mas a ela aderiu como socío 10-16.06)

A Seleção· do Zaire -:' Qua!!1 não parti.
clpave da Copa, porque não pode comer seu pralo
predileto na Alemanha, cujo governo impediu li eDtra'
da de Macacos para os guisadQs (J 16.06) Esta é bôa...

Prornotor das Arábias em Niterç,i -

O íerrebrés e Ferdinando P. Couto a liros de revolver
o comerciante Nelson Oliveira Paiva. Já tentou malar
o ex-Delegado de Roubos e f'urlos - Tenenle Bel·
miro Medeiros, em um bar do b�lrro dll Ribeira. O
defensor da sociedade lambém já .'ropelou It lirou II

vidlJ de um menino (J-16-06).
Agência Matrimonial - Em POiliera, Frln-

ça, o casal marcou encoDtro-: ele Bernard Ver.euil
- ela Marly. Na aala lecreta da agência, encoafram
ae 05 doil, que já pensavam em divórcio, mas que-

) riam ele a. esposa idul, e ela o marido ideal. Na ho
ra exala hauve o enconlro: Marly desmaiou e Bernard
fugiu. A agência era .. a de MZirselh4. _; Be:rnjBrd era

engenheiro, ela- de prendlls domesfic.s. O marido
tGmbém um Don Juan (G 22�6).

"Mapa Milionésimo" do
Brasil será concluido
em 18 meses

A primeira fase do levantamento total do ter
ritório bra�ileiro está concluída, o que permitirá a

confecção da carta geográfica nacional, oom todal
ai possiveis correções, no prazo -máximo de. 18
meses, segundo informação do diretor geral do Ins·
tituto Nacional de Pe8quisas Espaciai. - INPE, sr.'
Fernando de Meodooça. O projeto conta com a 00'

labor.açiio dos Ministérios das Minas 'e Energia e

Interior, lalém da Fundação IBGE, e trará benefi·
cios vários, .obressaindo ·se o mapeamento exato
dOI acidentes geográficos.

Levantam.entos

08 dois primeiro" mapa8 prontos, de Minas
Gerais e Ellpírito Santo, têm a predominância do
Cerrado, de Cerradão e do Campo Limpo, notan
do se ainda, na região espirito8llantense, a ausên
cia de Araucárias, na parte central de seu território.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


