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í

,i

..

evade ·Drä··,'ZiIó
..

Rodrigues,' beite
A Ora. Zilá :'RodrigtÚ�s mente oferece o' Arfur ( do Rotary Club de .Jsra�

Leite,' nome' imp,oneale Mário Taviires dI, Cunha
'

do Sul, em substituiç.o
<
"sim .enhor·�" essà moça M�lfo - Asroslo,de 1969." ,'ao DOSSO dir"tor que foi
'que lern como padrinho Na págins ã� de seu Banir o Governo Anto-'
,o dr. Sampaio Perea, de

:

inagõifico livro, o doutor" nio Carlos Konder Reis,
Campos, causidica de bOlJ Mário, traTê.tido de tu- em Florianópolis, ,trsns

estírpe, porque' aprendeu rista e reportar escrever . formando em um livro,
nª vida real' e no dle- a�dia, "O( meu compsdre e amí S8 I!!uas obser.",açõ8s Da

.

os problemas que' defer{de , lo ,Ribeiro Pentes, certa "Eq'ropa 8 no Orieote
nil,. 'Ju�tiçéll: depo'is de sl- ,Tez, me disse, quaneo ,Médió. '

,-

guns Ilolpes ,do destino,
�

eomecei a eBereTer em'
,

O problema DS Burope,
v�ltl' às SUIIS Jarefds CO, ,jotaal. que eOiD 'o tem '

BS prelieote conjuntura,
muns." po a gente Ie seo.tuma é, o Mercado Gomum,

,

. Depois de "endoidar", e tudo é IIlQtiTo, tudo é Eúrópeu, que s ZU, n08

"essa, li expressão da Dou- aseunto, sté m8S�O um seus rot�iro�;eertalÍl.nt.
Moaeyr. o bom moço. ,ttstudan·' .tora Zilá�, resolve retornar pallsarinho, q�e- !ta,••a B!o. terá" ocasião de

te, ou ,melhor, 'ex�es,tudante em 'ii Buropa, ,com ume 'esn- vcando, qualquer boba- examinar detidamente,'
'Acham que: nio ? Florianópolis; amigo de �1J,itàs cada ao .Orteere Médio. gem.� torna aSsuDto pe- principalmente a lngla-
P

. ..
.

íeí t·d 'r(!das; porque, é popular; e m'em- O rpfeiro'da -Drd, ZlIá é ra, uma orOnioa. Ns oca-. terr'a que "topou" a per-
. OIS, 'aqul.v:ita not c��lt::ZI a" bro destac,do do ,"Az, 'de Ouro' , "Am'ferdam", Roma, Tel síão, eti �eelamavà que maoência.r

'

.pelo nosse rep er - -. I, ',:a,C:', acabou d.bà�xo das' rods. . 'Aviv, Jerusaléin,' Zurich:, " Jarag,uá Dio d�va aS811D-,; O mais, eutíese será,

'181or8to', _que' It t�ddO aS8i�tiu e que , de uma: 'bioieleta que "índíaerets- Paris e Londres. to, nio acinlteoia n81la eertalll�mt." a pas8Ílgem
re atà o aC?neCll�:

_

<

,
_ mente" vinha em oima da calça-

'

.' Vai fazer um roteirol de digno de ler objeto de da Ora. ZUá p.lo Oriente

, O fäto 'se passou nll pacata rua ..
da., -Mal '.,eNPinara a sUia' glorio,a" ': ,viagem'a, ,Pra,. zilii ,Ilodri- ID!tUS àrtigol., Com Q Médio onde,' além de ob-

.

,(que muito!:, conhecem como beao .mar,cha de '!holllem m�is' carr,ega- : gues L�ite."d� Itaperuna, tempo yerifiquei qu� "Ie servar 08 caminhos da,
porque nio tem laida - uma el-

" do, de.medalha." da F.8sta do "Es- do novo e do ""velho' Es' tinha razAo. e oom '8 oiTilização, ter' 'ocasilo
péeie,de "tila" jar.go8eR8e) que pirito,Saoto. march,ßnd.o em plena :,ad. do,,'Rio de Janeiro, maior facilidaeie,me 'de-' d.,coDs�atar:qu,�',"petró-
homenageia o nosso querido dou.. Mareohal e já o d�Elt_ino prepar..:Y�· 'nos moldes do'que fez um s.brigava. ,dos oómpro' léo ainda move o inundo

:tor Waidemiro Mazureehtlll, o de, lima dss 8Ual!!.
'

.', "

'

,;
,- �diil o Doulor Mário T.n- mis80s aS8umidos com o e que, qualquer deséo'

cano dOi médicos da terra, que,
,,� res da Cunha Mello; ta�e- • jorniJ,1 "Corrilo do PoiQ". bel'tl\ naquel. áreli do

, ' ,Moacyr 'apenas dava um, '?tJ.ass,o " -

lí
. d ti p. 'i b' ó

'

, morto, algum dia,' deverá ter UIB8
, e já deparava com, utna 'vi'atu��" que

',Iiao, po IICO, ex lIe,ula' o , or QlUlto te�po .. em to- pa s, :oomo ' ralile.r., S
'

.

estátua, em praça pública, como não se d,esfinél parll' a,s ca�çada.s, eSladull. advoglldo e ,ex.', dos 08, número. 'ssia u�' poderá 'redund'ar em be-:

,b9m df'oende'D�e de ucrain� ,que, Vinleo.lame'ote colh:ido, o,,', ';f�igDon"
.secretário d,o -Ioferior ,e artigo d� primeira' pAri, tiefioio. da PelJ:obrás,

algum dia anor,tou', Qm' ,JarB,,gi(â 'do
"

'

Uustiça do eSlado, de San- na CGm 8S ,minhal ioi- ,trazendo para o' Psis 0,8
r. dQutol', Mó.cy.. acabou '·.be.il�lJdo" o

'

C h '"
.

MT.' N
' •

Sul e, aqui se:,d�!iiQi(d'e,�o��o' e ,,�h�'i' qU,e:�,qulJse �fQi:. fã1�I."� ;"'''" \, "-, : "t� �11Jr.ilW,_Jil_ P. ��, �o�, ciaflt .' "_:' :-
" Ilq,uel�_ ����Y!ll�!!l�, dQ_. q�� _e,�re,-

alma pars mIUOrtll", o SfJfrlmento "f .peroambueaoo qiJ-e;'depois" ép,ooa, graeQ-laado eu dl- OBmOI pars,o n0880 de·

1)0, pl'�ximo, sein o.Iiu:,r reoo��en-
'

, Um tombo eD�rme fê lo cair ao de ver länta beleza, 'em zia que, �jtártigos 8'rá:Di sellvolvimento. j

8a. Elâ, a rus. conduz, da Mare-. chãó. 'enquento o aulor, o "bic,icle- companhia d. Heloiza Ta- de autoria do .Ministre �'Que a Dra. ZU, Rodri-

ohai para o Hospital 8 Yaternida- tista", s�runao ,o Prefeita de' Sucu- 'vares Cals de OlivelrlJ 'do Trabalbo. Al g UDS
<

lue8 L,eite ••centre neli:

de Sio José. É� portallto, um."rua 'pi:-à, anonimo, sem acudir a 'ví{ima" (Isa), aUII' Irmã e o Alm,i- aDos depois, alruém leu, Ia viagem os,m'otivoliJ

importallite. se 'evadia do 10cll.�
,

I r8nle/Georlle Cala de Oli- ,essas, inioia'il berdadas d� 8U& realisaçAo, Co810
"

' '

veira, seu cuóhldo, 'mt!is DO bolso de minhas ca· bOI) moça que lempre
,Na eDtr�da ds, rus 'e�i.t& um

"

,O bom Moilcyr íeve quê le�tJr ii e�posà Diva. sin,ilra,ndõ miss8 8Spo,rte8 - Maria
.

foii ,diatribuhldo entre

prédio e'm condeminio, eo.struido ',_ Dilo pOnlD� _;, na, queixada' e vai QS bravios mares da del- Ter'eza, c_, fi ·eu dizia -os seua smigu e alll�za_,
pelo incorporador Dom;iblo8 Chio- 1 demorar muiro até que volte< a mas coberla do Brasil." esere, toda proza: é, oom

.

ela:, des o ,produto de sua

�iDi I e que os, ·"estrangeiristas" ��Iigar como',qualquer, mortal. '

'I' veu' o magistral' "Pir '; ii.e qu'., ,eil vou, já li' -teoho _conquilta, O'S elementos,
'ap'el,idaram d,e '(vainos ,traduzir .>

O b I ti MI.do de De.s�· � Diário nG peito".. cap'aze's de reunir, e'nfei,
de 'Ch""l·odál·ne BI·'I.lI·ogu-, jst.o é,,-

'-

"

., icic elista nio se apresen- " " I

• er. \J '" d I
\ de V.ioàem, honrando o, ,Qõem sabe., s Ora. Zi� �ado flum livro, aI!!. 8uas

uma oO,n.truçAo dos,' Chiodini _ o fou, Bem mesmo para uma escu pa. Öl , I
'

' ,

, B o que' estamos, fi coriumf"r em nosso d,iralor cóm .. sc 1', gue naqu.la época; oportunBls obieryaçõ8s
Domingos, pai 8\ o HiJádio, filhQ).

,
Iodas as oporlunidade$. ,Nãol. obs-

' guinfe / dedlcillória: "Ao e,Ql 1969, foi' premiada , Jia Eur.ops e no Oriente

,O ,préd'io é de 4 andàre.. Mui
.

,Idnfe as d'ores do Moac}"r,' que.:.' br.i1haDle lorn.lisla, sr. pom ,um exemplar de'le Médio.,

ta geJ;l.te Ie mexendo déntro dele" .
'

moço ç1e -faZer rrandes brincadei,tas, EurêniO Vilor Schinöçkel, magnifico IJyre de via..

Na região, a Ií!)na sul da cidadt.', a porque o seu trgado
-

vem' d�: '�C"pi- Diretor éio "Cor�eio do gem. tenha a felicidade

COIicentraçã� poplil,,"cional é acen- Ia! das Cebolas de Sanla Catarina", Povo" It nessa- qualidode,
'

oe registrar DO 88U
I

di'-

tuads,. E ;gente de, apártamento os lIbusos sc ve�ificl,lrri a
� c�d:, di_á dllno continuador da obra rio, 8S ob.erváQo8s do:,

_ que quar ver a rua, jardim, prsç� que passa.
' ' , de Artur -Müller.

_

Córdial- DOS80 futuro ,pr"sid:ente
�" algo de verde que possa re-, !..Bicicleta, minha genie, D�O,' e

, compor 8. pa'ilàgem' na. monotonia
,veículo de trafegar e,m calçada', ,Em

apartamental, digamos 8allim. Sair'
alguns pafses. eles rem flixa própriado "EspigAo'\ lei,to pelo 'Chiodini.
'nas vias públicÀs. Em JoinViJ.Ie, aI""

Poi., O impos,i'Yel, acoateoe•• ', gumlJ5 rUll já osfenlam li faixa, Mas,
bicicleta,' minha, genIe, riio pode
IIndar na calçada, É um vdeulo Ião

violen�o como um aUI,omõvel na :rua
.

_. � "- ,.

Por isso fazemos
• essa' crônica

�àra eo.altecer, a figura, ,pequenina,
do, nOS80 engenheiro" Moacyr, que
Dão faz mal a ninguém, e que teve
II desvenfUra de' ficar na' frente' de
uma biciclelll.

'Ciclista' Atropela,.Eopu,heiro
, ,

.

, -

,
Esta história (e não 'estöría),

para quem DIlo conhece a região,
paree. uma cQi-8a impeseível

\

de
acontecer. .

.
'

Afinal,' bicicleta atropelar pe- ,

destre não 8e pode confundir com
trpmbada ,de 'automóvpl, mas 6.8

prejuizos também .podem ler grau-
des.,

'

E�� qu. o inédito .e' apresenha .

em JÍlragu. do Sul.
'

.

,

Bi.ialeta' 081B0 automóvel slo
armas que, quando mal usadas,
matam ou quaade pOllCO, danifi
cam.

Dia 10 do corrente, à noitinha,
r

um cidadão ,que' lião, é oalldidato,
a "Mister Mundo',', resolveu tom,ar
"uDs are9" e saiu, do seu sparta
mento. De.'ctu as' esoadà., de,u um
Iiluspil'o na porta· do prédio I e

.

ia
Ie 'lDsndando ,parli o p�sseio, de
pois de um' dis oheio, ,de atribu
la,çÕ_I!I. I

'

AfiDal de contas, "asticar' as

0anela8" Dilo faz mal ,a ninguéQl,
segundo o ensinamento do, 'doutor
Napoleão T,eix4Dira, na expoaiçio
de sua teori�, cognomiôàda d�
"ßaúde pelo$ pés'" (GesuDdhteit
durch den FüsstfD), legundo nös

� . -

...

e se
parece.

- O engenheiro, recentemente
casado, com alto posto de o'omsn
do na WEG - Eletromotores

'

Ja·
l8gUA- SIA., natural de .Ituporanga,
o doutor Moaeyr, SeßI, enquanto
sua; esposa estuda Da faculdade,
resolveu dar

I

uma voltinha.. '

.

, '

'Mal deu o primeiro, pasRo ',em
direção da calçada, fai 'v,iolenta
ment�l sbalreado por uma deis81
viaturas tio oemuns em. nOS8'8 eí-
dade e o prostrou 80, chão.

'

A -Dr. Moacyr' o nos�o pesar pe
lo aconlecido e os nossos VOIOS de
uma pronta recuperdçao e ao "bici
c1efista" � os muitos que andam

por aí o av,iso:· niio andem pela cal'
çada, ,(Hque ii próxima 'vOimlil' po-
de ser' você.

.

)

, ....

Ba. Yiagem; é, o ,que.
deseja este 118manário à
Dra.. ZUá Rodrigues
Leite. ,\' '

Sesi "tem- Nova,"' Direção
Por deteriniD.çáo do

ar' "Superinleadenre do
SESI em SimtG CiltarinlJ
'foi designado o sr. ADE�,
MA� LOTIN FIlASSET
-.TO par!! a direção do
Núcleo Region,,1 d,e );UlI
guá do Sul. III partir do
did 1" de maio do ,CGr-

\; renle ano.

Informa o nove-I Encar-'
01 •

regado do Núcleo KeIlIO-'

,nal da Política Geral de
Aç�o, p�econizada pel••
Dire.lrizeS e Mefas

__
d.

entidade, vo'llade ae cam
po da ,Bdueaçiio, Saúde
e Lazer, '

'

, C.ocJue o sr. Adernar
LoHn f'ras8elfo, em ·seu

ofício cjrcUlir por eOliCif1ilr,
ai. colaboração e o pr�s.'i,
gUlmeDto des I, semanarlO,

, para o perfeito deslDpeoho/

de' suai funções com' a

fi•• lidade (te Atingir os

'reaI� objetivol do Serviço
Secial' , da Indústria DO

8lcainç� 'da verdadei,ra
'PAZ SOCIAL,
'" "

E,sle, semanário, cumpri-
,

meDI, o novo' Encarregado
do seSI l(ical, com, os
VOIOS ,.de uma proffcua
gestão.

O�rls ,da Prefeitura 'Im' ]Iraiud ' fsuuer�o
. ...

•
. I

.

"

Ao' perig08�1' curvas exi8ten�8s na .8str.sdà qúe
demanda ,do centr,o da �id8de ao populoso _bsirro'
de Jaraguá Esquerdo, 8stlo deixando de sel' ums

preocupaçlO' constante ap8 senhores motoristas, de
"veiculos que disriamente trafegam pelo local. Os

,

'leitores oão desconhecem, e muitos 'até não !liabem
,como acidentes de maioÍ't's proporções 'aU não

aCQotecer,ligl, q'ne se tratava' também de uma, snti-
:,.Carro uma arma. ,

"

ga reiovidicação dos,moradores da - região, agors
\
atendida. 'Na ,semana que passou e mesmo no de,..
correr desta máquinas e oper�rio8 da municipälida-
de executa,m os serviços necessários,so alargameD' 'A vitima' ,podeto e retificação idas curvas ·existen�e8 0'0 100,.1, que,

" '

,

possibiliturá dentro de mais alguns dias a08 lenho "',

res motoristas trafegarem no local, com msil legu-
'

raoça. No Itapoeuzinho idêntico trabalho ,vem len-

do realizado.
'

I Clíniea .\ Qd,o,nlolóqicà
,

DR. OSNY CUBAS D'AQUINO -"', Cirurgião Diatfsta
.

'. l. "

,..

,Atende s6me'o&e oom 'boral!! marcad�il: FON' 72-022,5.
CODs�h6rio: Ediffci,o tlMiner:', (Defronte a Prefeitura' Mynicipal)

• I ,.
•

_

.I
-

1-.0 Bndar _;_ ,Sal8s 22 'e 22 A I

"

Ralos X
, \

C.RO 384,

; ,

, MotQrista�
,

não

)

ser você'.'
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, . ,

José E�II!Bn�örfBr, S.A� In�. 8 Com. Os eventos de- São' Paulo ,DOI .;Bstl�f 'o,,, traçl�O para a
,

CGCMF - 84.43,0412/0001-5�
.'

s''erra ,de', J'8r10u',o� principé;lis aeonteelmentoa programados pare a
'Assembléia Geral Ordinária I, o mes de jilnh'o na ctdsde .de São D,aulo, estão rela- '

,.' I elonadoa no Calendário Mensel qUE' 'está sendo' diatrl- . "Ö DER está �studanrto um projeto para a rere-:

São' convidados ,08 senhores 8cionill'�B' a com": buídó pela ÇEDITUq - Central de Documentação e'
\ ficaçllo

'<,

äe melhoria da
, estrada, entre Pomerode •

parecer,em �',Assemb!éi,a Geral Ordinária, 8, Ber rea- Informeções T.urfs,ticas da ôecreterla de Tu'risrQ.o e Fo- Jaraguá do Sul, principalmente no treeho da aerra,
liza'da no dia 30 de Junho d. 1975, às 11 horas na "meato 'do MuniCípio. Impresso li cores. em off-set; li para o qual já existe .estudc de ímplantação ,de um

Sede Social, estabelecida à, Av. Mal Deodoro da publlesção Iràz, além da relação dos eventos, infor- novo' traçado pela outra meia encosta. Para a estra ..
,

Fonseca, 23 em J�r8guá do Sul, (SO). afim de, dsli- mações sobre os equipamentos turtencoa da cidödé da Pfloierode'Timbó, a equípe ,t6c'oioa--\ do DER tam

,�er8rem acbrs €I \ segiJiute: '

'. um,a planta parciel do Cen,tro e um' mapa cem oa bém @studa um novo tFa'Oa,do, que reduzirá 8 dístän

1.0 - Ex�me:disoIl8Bió e delilieràQão,' sobrs o
\
ponlos de Jnrerease. " ','

,

'-

,,' ela df> 19.2 quilômetros para aproximadamente 15.

o Balanço Geral, ��mon8'r8Qão da conta de Lucros
'

Os
-

eventos principais säo: Essa imformsção foi 'dada pelo seeretátío doa

e Perdu, RelatMio da Dire\oria, puscer do .eenas-

"

.De 2.. de junho até 17 de luího. "Festa de COr Transportes, NíeolauFernendo Malburg, através d.

! Ibo .Fiscal e
'

demais, doéumentes l'f>ferentel ao' exer- res"'_, exposição de obras de t 2 ,arlistas primitivos 'carta d. 8sclarecime'ntos a uma matéria assinada, pu-

cício Social encerrado em 31 de dezembro 'de 197'. brasileiros, no Museu de Arte de' ôäo Paulo,';::_ Av� blic,ada em 23 "d� abril d�ste ano. na celune "Do Po-

2.8 - Eleiç.o do Oonselho Filo"l e 8uplent.. , Paulistl, 1578. ,\

'
,

'

vo" do JORNAL DE SANTA CATARINA.,

• fix8Qão dos BeUB respectivos acnóräeioe. .Noa dia� 19.20,21,22,26,21,28 e 29 espetáculo mu-
'

A carta de Nicolau Feroaodo Malburg, na In-
, ' 3,· - Elei9�o �a diretoria ti ,fixaçio: d••eu� hb-' : stcel com es ecmpostrores de música ,opular BrllSi tetra, é a seguíut .. : "Na edição de 2a de sbríl de

Dorãrios, _

leíra Edu Lobo é, Gtenfrancesce"Ouarnieri; iDlerpr,et��, 1975 desse importante diário, cefuns "Do Povo", foi

4..0 - Outros anuotos de iD'terelll8' fi. soci'edade.- de por Edu Lobo, DO Teatro da Fuodiiçio Oetúlio publicada carta' do Sr. M. J. MathialÍl, d� Pomeroâe,
,

VirlJaS - Av. 9 de [alho, 2029. ,.. focalizltD,do 88 fltstl'aQas que ligam aquela cidade a

,

) ,

Promovida pela Federaç,ão Paulista de
. Tênls, Jar-aguá do Sul e Timbó. "" ,

realtzer se-á oCr, di'a 1.0 de junho, es finais da prlmel-
"

Cumpríado ordem do' Senhor Govarnafl,or An·

ra taça, São Paulo, no rinásio do -Paceembú " tooio Carlo,l Kondee.Rets e de acordo com a progrs
,

No PlIrque Fernaado Costa - Av. Francisco mação de tràbalho desta secretaria, o DERISC pro.,
M(lr81'aZ�O, EXP08iç�0 de Pássaros, pro,moçáo do Cla- cedeu o, levantamento', das eondiçõ'Els d'as referidas

be dos Criadores de C�ná�iol di Cor.' ,
"

..
"

. estradas, com o propósitos de propor 8olução comba·
-XX FBNIT de 9 li 15 'de junho .•. Feira, Nacio- tivel com as necessidadesloéai'8, mas ,enquadra no

Dal da
\

lodústria Tbtil, apruenlando o�/ lançamentos ' planejamento global de realizaçõel rodoviárias' 8es-
d. mod'i!J parl!i o verão, no PaláCio de ExpO:Siçõés do te ,perfodo de governo,.

' '

Parque Anhembi. '

' '

,Relativamentf' á estrsda Jaraguá do S�l-p(lme
-I Dur.nle lodo mes, festas Juninéls em clubes e, rode dft oerêa de 32 -quilômetros) a soluçlo 'propos-
associações desportiva., em ho.meDiI�eRt IiIOS SaRtos ta é ,a seguinte: '

.'

di época, /

' "

,
, , �,

.
.

, , a) Trecho d. serra com aproximadamente 7,6
-,

,

'
',- quilômetros. Existe projeto d. DOTa I abertura, pela

Municlpio de Jararuá ,do Sul Pres'l-d'e'nt'e " da' ,

. S'udesul m8i8/�neosta" porém de custo elevado 8 que_depen-
,

i' '\, :
'

,

" de eVH'entemente da captação r de " recursos. ,Uma,
O Presidente da Comisslo Executiva do Dir8,,'C' 'C' SOlUÇa0 imediata seria a' r,etifieação dó tra'çado

tório:- Muoi8ipal da Aliança ReBOl'8dora NacioDal
'

omparéce à' omissão atual, com 08 melhoramentos necCil13sãrios para dar·

- ARENA, na forma da lei, convoca os Senhores'· ,

,
'

'

", ' lhe boas cOQdiçõe8, d8 tráfego, el'itando pl'obhuDas
filiados ao Partido até ri dia 29 de maio ',de 1975, do' , De's','en:v'olv-l-me'n'to da' ,'at,lIalmente existEmte..

' ,

para a CONVENCÃO MUNICIPAL, a realizar-se D(i , b) Nos, trechol restantes, execução d,. melho-
dil, 13 de julho de 1975, à Praoa Angelo Piazera�
ediffoio da Prefeitura 'MunicJpal, nesta cidade, ioi- - ,Re,NI-a-oS,,',uI' ramentóa 'geraia com a impla,ntaçãó d'BS variant�I'

oiaodo S8 la 9 horas da mà�hi e' �rolon'gaDào�,8,e ,

•
.

" neees.,árias.·
' ,

,pilo temRO Iiee8�sário à 'Votaç!o dOI eleitor•• que ! Sób a présldêoci8 d� Deputado Abel Ávila
"

Para a' lifàOI& Po�erod.-Timbó, a ' eq�ipe ,tão-
,chegarem a'o reCloto até �I 17 hor... . (ARENA-SC), reuniu-Ie a Comissão Ispecial do niea' do DER propõe, €I efltudo d8 novo tra�ado que

A ,Ordem do DiaSerã a Seguinte:,
'

, Desepvoll'imeJ,lto da Regi.o -Sul, tendo cO,mpaf!cido podt'ria reduzir 08 atuais' 19,2 qUilômet,ro8 ,p�ra
.'. - ",

' H'
,

1). '.'- "parlamentares dos Estad0I!l��hParallá, S••Catarma· ,8 cerca, de 15 qqilêmetr9s.. '. ,; -',' .;,

. ,a).elelçã� �os.membros,e dos, suplentel �o Rio GraDdeds>Sul.membrolouoiodoreferidoórgão, " O,a<en'h\or 'diretor geral do DER já e"'tA pr.,ovI·-Dl!.'etórlo _MuDlclpal, ,técnio.o, que .e reuniu para ouvir o Eng o PauIQ A.F. "" " Ci

.

,bJ escolhal do� Delegados EI dOI seus r,alpee' Melro, Presi��nlte da Sudesul,. ,solir. a atio deite 6r- denciaódo pl:&ra a 'realização deste ,projeto/OI.
'

tiv8I supleot8s, , ConventAo, Regiooal. gio d. planeJamento na Re'ilão Sul d9 Pafs, ,

'J'aragu\'á' do Sul, 80' d. !Baio de '\975
"

Arguiram o Preeidente da Sudesul, discorrendo C,O 'rpUS' ,C',' ,h 'r 18S,t -I '

s,obre -os ma�1t l'ariados, problemas, 08 Deputado.
,

Eugêqio Vitor Sc'hmöckel Antonie-Ueoo'(PR), Luiz Henrique (S'C), Angelo
, Presi_eate da Comissão-ExeQutil'& da Aliança' Rosa (SC), Walmor de Lucá (SC), Nei'eu Guido (SC), '

Renovadora Naoional- ARENA em Jaraguá do' AdriaDo Valente (PR) e Walber ,Guimariei' (PR), A eomemoraçio da. F88tal do Corpo de Deuli

8u1. 'I
' ,abordando aspectos administrativos de orde'm r�gio� ,é tAo a.tiga quanto a Igreja. A bem dizer, foi o

Ral e naciona�,
'

próp.-:fo ,Nouo' Senho(que a instituiu, durante ,a

A ,toda. as iildaga(lõ4Ilji ptocurou; o Enge�heiro S8nta Ceia, Da Véife�a 'de Sua. Mor:te.
,

Paulo Melro, dar informações precisas e 'reali�tas, A 'Quinta·Fei�a Santa é um hiato de alegria
tendo ficado positind9 o, ,d'e8�jo da ludesul. de -durante 8S tristezas da Semaoa Santa. Nio obltaD
'dar participaçlo efetiva no desenvolvimento da ß;e- te falta'l'a dar um maior realce • Eucaristia Pois,

Sr. com amplos,�orihi!!oiml'n'o8 sobre Cus., ,gUio Sql, com destaque, para 08 projetos e sub-pro, como ensin, 8. Pedro JuUlo Eymard, 88 demais fes-
,

tos 'lnduÍltriBil (textil) prÔ8u�8 colocsQão nesta jetos da p�o,gramação d8 .1.975.
, _

tas ,litúrgicas, ct'Jlebra� ,fat08 da vid�._ pUlSada' ,de \;
cidade.1 J' Ao fioalizar-be a, reunião dá Comisli!lo, Ó De- J.8�U. Cri�to. Enquanto �m COtp�i lJh�i8ti, OG& di·

Cs'rtós para Sra. IreDe Miguel - Cx. fos- putado Abel Áyila afirmou 'que a presença d'os di- .
rlglmea diretamente a No�so .Senhor, 'VIVO e pre,s.nte

'al, 37 '
' 'rigent8s da Sudesul 1,)8 Câmara dOI D9,putadps era entre o.Ó8. Proclamamos Jubtl�s�s 8 pr_eseDça de

\ 89.13,0 _ IndeJal ._;SC':_'� II
Ia demonstração do desejo de enteo.iPl�Dto � apro- Seu C�rpo, _s.angQ�, Alma e,Ihymdade. A�é !D8�m�
ximação eiltre os dOis Poderes com' vi8ts8 a par-'

os fmplos 8ao obrIgados a reconhecer contrafeItos. '

=0.=="'==::b�'\====='===:==/..=,=====�, 'tioipação de todos na luta pel'o, désenvolvimento "Veu8 está ali'"
.

;----------_------------......""Ii' nacioDal. Oomuoi,�ou ainda o Pr�sidente da -Co.mie ....
,

.

A his�Ória d81!!J8' 801enidade "omeça na ,Bélgi

'I' são du ��sepvol:vl.mento �8 Reglà,? Sul que ��e�be- ca no séc1llo XII, com ,a rel'elaçio de Nosso Senhor
ra c�nvJte do. MlOlstro- R�ogel.ReiS para al!lSlstlr a a uma enclausurada Juliana, do mosteiro dt'l Moot
r.uOlão, do Conselho Dehberatlvo �a. Sud,esuI,' !m

, Corni!lon, perto de Liego. '�EU desejo :que uma fes
Port,o Alegre, 0010' � presença do Mm,lstro do Inter,lOr 'ta especial 8eja estabel"ci�a ,�m honrA do Sacra
e Qov8,ro8(Íores d,os Estados do Sul. mento de, �eu Gcrpo e d� Meu Sangue:'. Com;essa

explicita men8agE'lm do Divino Mestre, Juliana' enio,

INP,S Anúncid,' Atend,irnento, ,ceta S\l,a obra. E já eU. 12'7 � celebr�da' em toda
� a diocese �e Liege a 'festIl do 'Qorp0 de Deu!!.' ,

\Médico Intégral 'e
I programa' -,' 'Algum t�mpo depois um 'f-"to

\

ext'ra�rdiIi8tio
par� 68 Milhões de Segurgdos' iri'a facHit�r -a obra de Julian'a: Um padre CGm sé-

',' "em 1979, ;,

riss dúvidas liObre'. a' presença re,al' de Nosso Se·
nhor na Euoariatia, celebrava missa n'8' Igreja de
Santa Catarioa na cidade de Bols80a, Itália. Após
ti consagração, 80 fracionar 8 Hóstia, esta toma o

8spectQ de carne viva, gotejando abundante sàn
gue! O ,papa Urbano IV cria uma ,comissão,' de
teóloggs pua estu(jar o aconteciniento� A veraci "

dade
,

do, milagr,e tel!do s,ido atestada, o Papa en

carregou o, bispo de Orvietto: de transladar da igre-
, ja de 8u&. Gatadns pàra &, 'Catedral a adoráv�l
Hóstia, o corporal, e demais panos do altar q'ue
haviam 86 �mbebldo Ido Preciofltsl!!imo Sangue.

'

Forruou-se .�tão, uma �oléoe' pro�i.sã6 composta
de, graód'8 número de cardeail; bispos, padres fi)

monges, como taqlbém de quase toda 8 pópuli"io
locaI!

. Cr!anças a jovens portavam p�lmoR e remoI
, de' phTelra, Entre eanticolJ " o toque feltivo de
sinos, Urbano IV, ,recebeu de joelhqs, diant� öa Ca
tedral de Orvietto, o Ssotfssimo' Sacramento' do
milagre d� BO,ls�na, Fof 88t,a, ,em 126.&. a primeira
e lolenfsllma comemol'8çlo de Corpú8,Christi, que
o papa 10gQ �xt.nde. para jeda a, Igreja no mun-

dO inteiro. (ADIU) I

o 'Secretário de Assistência .Médica do IN'PS,
Jos,é Granado Neiva. anunciou que todo o Plano para
que o,lnstiluío d,e atendimento médico inlegraI, assem,

cial.menle nlll área ambulatoriàl e hospitalar, es!â prOD
to piua ser executado li curlo, médio e 'longo pra,zo.

,

Informa 'o Secretário que o Projeto Diretor de
Assistência Médi-Cél .....,. PRODAM - para o perrodo
1975 II 1979, visa ii al�n-der"a uma populaçãq previ-

, I ' ,

'

"

'-
,denciária da ordem de' 60 lliilhöea, para atiog-ir a 68

. rn::'R�:;;��:�
. milhO•• , em qU·"�:::�ck.�ç..s I ..

J
' ,

II
" [I (

i
Para desenvolvimento do PROD.\M, o INPS mo-

Ii ADTOGADO
bilizará recurSO,8 da ,rede assistenci"al'dos Ealados, dos

_ ", '

- Munfcfpio8, d�8 Sociedades -Beoeflcenles 'e da rede

_
.

_

- parlicular. C,ORstitUi preocupação 'prioritária o desen-
,

Esorit6rio ao lado da Prefeitura" , vQlvimento' dos subprogramas de CUniClI Médica, Ti-

RAGUÃ DO ,SUL __J .!0J.?ne�mqlógia, ç:ir�rgia, Odo�to!ógia, PsquiéJ1rill, AI
IISlenClli Farmacêutica e Asslaleocia Materno-Iofao

�_....,..�� til.

A-V ISO,
A. Diretoria desta sooiedade .viaa a08 senhorei'

llCiooist81 ,quif' e,,\ão 8 8H8 disposição na Sede So--'
cilJl, ÓS documen\os ,qua 018, trati ,o ',artigo 99, do
Deoreto Lei' D.O 26 '27. de 26 de setembro de 1940. '

" Jaraguá do S6l,'Maio 1975
'

LucH. Emmendörfer - Dir.�ora Com�roial

tilUIRÇ81'M.Ricipll �I Blilnel' RenOUI�Drl nleialll
• >. • 1

. I'

"E'-DI T A L,,

"

IllProclllindl=§C
, ,

'Escritório' '/' r'

A C0'M,ERCIAL,
'.DYIClel. - COIJABILIDADE - SE�URDS

'

,An�onjo' Jósé 'Gonçalves
"

,... Bil. �m AdmhJi-stração' de Em,presas, .

YvonneAlice Schmöckél Gonçalves
,

. I
,

Técnica em CODlabilidade -

"

I /; ",' > OPF 093090,989-63
Rua I (:Mal:'Deodoro) 122/130
Foue 7%-0091 - Cx. Postal, 19 "

Jaraguá do' Sul '

'

Santa 'Catarina �

Recurs08 fiscais e administrativo., -, Con�abmdade!
,Serviço de marca8 e patentes ,- lotocópias '

Legtllaçlo trabalhista '. INPS.- ,Seguro8 em geral
.

, • 'Serviços aéreos Varig
"

Desde i944 A .erviço do progresso de.Jaragu� do 8ul

Fausto ,Pinheiro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Corpo e, Espírito' ,Sofre�
,

Junto,s
"

, '. NQ:poleão L. Teixéira
(Médico psiquiatra. em curitiba - Professor:Cate�rétlco

da Untveretdade Federal do Paraná _ ,Membro da, Academia Basta um requ�rjDlento assinado po'r Quas pessoaa
Nacional de medicina.) �

.

' 'idôneas para os interessados se inscrevam no
, '_ 1 _/ '

INPS ,para receberem auxilio-velhice.
Lembro-me bem do méu assombro pasmado ao ouvir.

.

RtO AE) O
'

, Faz saber a tedös quantol o presente edital ",irem ou
em menino. de um primo. então estudante de Medicina, do < - s velhos com mais de. 70 anos dele',conhecimento Unrem e interessar possa, com o prazo de
alto da sua «�apiência», a afirmativa: «Tenho disllecado 'muito t; inválidos "que ainda' não se Inscreveram para re- 30 dia�. que poe parte de Floriza Gomes; através seu asSl8-
cadáver; achei coraçio, 's,chei pulmões. achei figado, achei ba- 'eeber beneficios, e assistência do lNPS poderão re- tent� [udrcíärte, dr. Reinoldo Murara" lhe foi dirigida a peti-'
co, aehei cérebro, etc, _ jamais encontrei a tal almal H' que querer esses auxílíos atrsyés de uma simples declara". çlo do .seguínte teor: - "E�mo, Sr. Dr. Juiz de Direito, da
era bem, pra frente, um futuro doutor falar as&im.' -

dó'
, Comarca de Jaraguá do Sul, O bacharel que eltá subscreve

N_lo sei os rumos da vida desse doutor qua, «graçal a ,ao o pr pne íntereseado, firmada por dU8R' pell- inscrito na O. A. B" seçllo de Santa Catarina sob n.O tl326'
Deus, .era ateu. Vai ver que acabou como, muito materialista lIoal 'ídêneas. -,

'

' : ,.' escritório à Praça Angelo ,Piazera n'O 33·1.° andar, nesta clda�
,que conheci. vida ein fora. bem mudado. religioso de verdade. ,,'

' ,de. com o incluso,Atestado lIe MiserabiHdade forneciäo pela
quem eabe de 'êrçe na mll,o... \

Esse 'novo d.i�p08itivo, que vai facilitar baatan- Delegacia de Policia de Corupá, 8 favor .de Da. Floriza Gomei
,

_ 2 _ t� a inscrição dos velhos e Invälídos nos quadros vem oom o acatament� que lhe é devido. requerer a indica-
,

' O fato é que, hoje, nlo mais se separ.a o físico do "peí- da Previdência. foi acrescentado"_ á, Lei 6.179 de çlo do .petíeíonärro ��slst�mte de Floriza Uome�, que é i, pe..
quico, o corpo da alma, Males daquele refletem-se sôbre esta; dezembro de 74 que I o assunto,' at'ravé'" de

' soa reconhecidamente pobre, não tendo condiçoes financeirll
sofrimento desta repercute sObre aquêle.' Nasceu. assim. a

' .regu a
• .. I para,. custear as despesas da açAo que. propõe àeste JuiZo

Medicina Pllicossomática, uma portaria assioada pelo Ministro Naeímenta e Sil- pelos fatos que adiante passa a expor: - I' - Que a peticio:,
Ao ver de Edward Weiss. dia virá em que desaparece- va', nárla em 1956, após ter Ie separado de seu marido Sebaatllo

rá coneeíto, aatíquado, de doença orgâ,nicas e funcionais. em Marqu:el dos Santos; smestou-se eom Alexandre da SUva. fer-
diagnose; será lIubstituido, pela �déia de quanto haverá de " S,egundo esplíeou O "mínístro, existem; prova- roviário da R. F. F. S. A., convivendo com o mesmo até o seu
uma a de outra. l.sto é,. de emocional ou fisico. quala relaçl10 vel�ente, no Brasil, esrea de 70 mil pessoas com, fale'cimento. por um período aproximado de 18 anos: - II -
entre ambas. ,'\,

'

m IS d 70 'Ál'd"
Que deste .estedo de mancebià com Alexandre .da Sllv_. a re-

As vethaa lindes 'entre orgânico e funcional. vllo.se es-
,a e anos, ou IOVa I as. que 88 enquadram querente teve com o mesmo os seguintes fßhos:-a) RomUda

maecendo. Lesões orgânicas nlo passariam de distúrbios tun- dentro dOI objetivo8 da Lei 6.179, De janeiro de 75 Gomes da SUV�. nascida em 26/05/58; B) Cella Mari,a Gomei
cionais fixados _ àí está porque fatôres emocionais podem até ,30 de abril; �p8ßa. 6.245 pessoas haviam requí- da SUva naaeida em 02-P5-59; c) Ivo Gomes da Silva, nascido
acarretar diatúrbios orgânicos. "

' ' s!tado ea beneíícíos que" INPS, eoneade nesses 6,\'
em 20-07-60; d) Roseli Comes da SUva. nascida em 05-08'111' e)

Embora muitas desordens funcionais sejam reversiveis. N 'á d F I é 15
Llndamir Gomes. da,�llva. nascida eQl 02-11·62; I) M'àruene Go,

quanto agem intensamente sôbre um órgllo ou sistema de órgllos.
lOS. ta rea o unruta, at ,

de maio, 4,360 pes mes do SUva, ,na�cida a 09;-01-64,(fotocópias das 'Certidões d.
, acab�m''1>or acarretar modificações estruturais irreversíveis., 80as haviam 'sido atendida8. Nascimento Silva con- naBcimento incluBas). III - Que a requerente Floriza Gome.

,

"

_ 3 _ 'sidera que li portaria "_ssinllda virá facilitar' ° ti'a- foi desquitada de seu marido 'Sebastillp Marques dos Santos'
,

N�guém' desconheée ai origen� psíquiàtraa de nllo pau.,. balho d,e req�isição de beneficios, o que significa pela ação de' desquite litigioso proposto em agosto de 1969'
cas reaçoes orgânicas, A alegria enrubece a face, acelera o' que nOl, próximos me8es, a proeura deverá suman-

,no Juizo de Direito ,desta Comarca, IV Que o seu' companh.i�
coraçllo; a dor leva à lãgrima, ao pranto; a ,angústia e o me- ro Alexandre da SUva. pai dos menores acima meneionadol
do acarreta'D palides na face. sudorese, vômitos, inibiçllo tar consideravelmente.

.
'

, foi segurado do I.N.P S .• e 08 ditos menores· acima tem direlto
�exual, micçlo freqüentê, descargas diarrélcas; a cólera,pode' ao salAriO lamflis m�diante apresentação ao Instituto, do que
dar lugar ,:à contraçl1o dos músculol, bronquiais. provocando

'

Além de velhos e inválidos, o miofstro 'tem pIa;.' abaixo se requer., a), Ratlficaçlo do reconhecimento doa filhol
Jl'esp�raçllo penosa; noticia iná ou alegria grande pode provo- n08 d� criar leis eipeciais também para o' amparo lupra descritos. pór terem sido registrados antes da decretaçio
car contraçlo das coronarias. anemias. isquemia "do miocárdio. da menore8 aband�nados e fU_!ldoR para ,a instalação do seu desquite; b) Certidlo, do termo de guarda e respons&-
morte. �úbita.,'

, '

de, creches nas áreas de"grande carência econômie.
bilidade com obrigaçllo de sustento dos filhol acima .meneio-

_ 4 _

.

,
.'

- nados;.c) 6rdem Judicial,expressa determinando o pagamento
,

�umpre ,levar a sério raizes pslcógenal da doença. 'socla]. do lalarlo familia, dos fßhos à requerente. Pelos fatos expo8-
Situaç08s embaraçosas de vida; arublente famJUar ou Bocial

I
, r, ',' tos, nos termos do' artigo 367 do Código Civil. combinado com

adverso; Jrustações 'sexuais ou profissional; dejJejos ins&tisfei- Para receber os, benefici08' da Lei 6.179/74, é" a :r.ei 883 de 21-10-49, e segundo 'o
.

8ntendime,llto de W. de
tos, em virtude de represões lociail ou morais. Em caias al- preciso que 08 velhos com mais de 70luios ou inv'- ,J3arros Monteiro, Direito de Familia,2;a Ed. pag, 240. "uma vez

sim, a emocllo (usemos a palavra) é pelo organismo expressa lidos, comprovem que comtribuiram pelo menos 12 diss,olvida a socJedade "Qnjugal. será perm1tl�o,a qnalquer dOI
sob fOllma ,orgânica; hipertensllo al'terial. distúrblós rítmicoa mesel para a Previdência Social' tenham trabalhado CÔP1U��S o reconhecimento dos filhos havido fora' do matri
do coraçl1o, angú!ltia precordial. hiper ou hlpocloridria g'stri-

'

f' f'l' d 'P
. .

• ,mania. Desta forma. requer a Vossa Exelenc!a que se digne
ca. aumento ou diminuiçlo do perl.tàUsmo intestinal, dispnéia. e�, !r�a l.la a

.
revldêDcla, melm-o iem ter C08-

,

determinar face à prova documental inclusa. proceder a ratlfi
asma. cefaleia, urticália. tremores; disturblos na esfera sexu., trlbu�do. d.urante 01066 anos; tenham Ie inscrito na caçlo do reconhecimento dos f,Uhos do suplicante descritol no
aI etc;, El que seria � «linguagem visceral» senio _ ISso:' que. ,p'revld.êncuJ após 60 anol. "

,

\ item II, bem como fornecer-lhe, certid!o do termo de guarda
multas vezes, a psíque sofredera «fala» através, de 'um ór-,.

'

,

e responsabilidade �om. obrigaçio de austento e ordem judi-
glo: e com qtie eloqüencial Resta saber OUVi-l�. B entende-la, Antes, era necelils4rio que O velho ou Ínválido ciàl expressa para �) pagamento, à peticlonéria. do Islérfo

5 _
'

nio recebesse' nenhum dIA ,famma dos ditos ,fßhos menorel acima designada. em Bcta
Sabe se que 00 .; 9001 d úl-

-

t' d -d 'i .' d
' a ren a mensa • gora ••e a ren- pod vi úni I 1-

\>.. 10 as ceras gas ro- uo ena s s"'o e - 'd f
.

'f' 50 t d
.

lá
. . er. que, vem' ca exc UI vamente às suas-expensas.

origem emocional. Ate.ta a observaçAo q'ue a hipertensllo " !l OI 10 8rlor a por een O o ,maior s,a .

rIo �inlmo,' -

ar_terial é. em mais de 900;0 do!, casos. consecutiva a traumas vIgente. no pais, ele não p�rderá os duel'tol,l Para efeitos de .içada. dá-lie' à; açlo ,o valor de

p!iquico,s ,e emo�ionais; emoções repeti4�s prOduzem hiperten- . ',. , .

,Cri 1.000,00. Nest�1! termos. p.. Deferimento. JaraguA do Sul�
saO que, continuada. dá lugar à artéria esclerose que. por sua It, lei, antes -da portarIa, eXIgIa. além da eertl 18 de outubro de 1974. (a) Reinoldo Murara. Allsistente Judi-'

v,ez acaba por força o coraçlo a maior trabalho. hipertrofia e' difLde n8�cim@nto Ou'cä811men:to 'ou de bati8'mo; um
ciarlo. "ROL de-TESTEMUNHAS� ...:.... 1)J-Dorlval 'Baade, .brasl

todas as suas conselluências Ilrael Braun jlnallzando, mais de ,atestado fIrmado por, autoridade administrativa flU
leiro, casado. operário. residente e domiciliado à Rua Bom-

5.0001 histórias de Basedow-Graves. evidenciou forte trauma <"udiciá' 1 I ' d '� ,

pllmdt. Corupá. Z) Acir Becker. bra8Ueiro. casado" operário.
psíqulco, nos antecedentes como fator delencadeaDte da doen- J, _

rIa oca, comprova o a verachlada das decla- residente e domiciliado à Rua Bomplandt, CorupA. 3) Di-veref-
,

ça. ,_

r, raço.s do prehmdent8. Agora, basta a deolaraçio no FßadeUo, brasl!eiro; casado, ferroviário. résldente e doml-
_ • _,

.

;/

assinada por duas pessliÍliI idOneas. ' ciliado em Corupá. nos'fundos da Estaçlo Férrea." DESPA-
Ai .stá. CQrpo e alma 'sof,em �sempre junto; ,Impossivel' .

CHO: - R. 1;1. R. e a-i�. como procediment� "eSpeéial de juri8-
negá-'lo.

.

, "

diçllo voluntária. çitem�se todos os interessados,e o MP. sen-

Negavam-no antànho. ,IS80, porém. na éra .do ,bondinho do os incapazes por seu curador. Dou curador especial aOI

de burroj do tllburi. da luz a'gaz. das anquinhas., E estamol Re'ce'I-ta'
.

Fede'ral'
Interelsados incapa�es na pessoa do dr. José Nilton Pereira

no tampo da luz de mercúrio, da astrunave. da navegaçlo, . que intimado, atuara sob a fé do seu grau de bacharet Em,
inter-sideral. " '.','. 23-10/74. (a) Alvaro Wandelli Filho; Juiz de Direito," DESPA-

- Paradoxal que pareça. é um von Braun que. tudo pro'n- Dlter.caD' dI Imp'osll d'l Hendl Hell·do·
,

II� fI'o'le
CHO: -, "R. h;: J-se. COJ;ll prazo de SO diàs, cite-àe por edital.

to p�ra a alunlsaagem, humilde, proclama: «O quê era ,possi- ,U U ,',
cl 06-03-75. (a) Alvaro WandelU Filho. Juiz de Direito'" EncoD-

velo c�e�tlf1camente e, materialmente. fazer-se. foi feito; agora,
trando"'.e o'suplicado SEBASTIÃO-MAijQUES 'dos' SANTOS,

só nos resta rezar! . A D-elegacia da ReceUa Fe'(feral em Joinville
' em lugar incerto e nllo sabido. foi expedido o presente edital

,

E, d.ndo o exemplo. ao rugido dOI' foguetes impuislo- está alertando os interes8àdos sobre a 8lteraçã� pelo ,qual chama e cita o mesmo, para comparecer nelte

,

Dando a nave rumo ao infinito, baixou, humilde. a cabeça. do Impoilto de Renda retl'do na font,....
,Juizo, ,a fim de acompanhar o pedido proposto; contestando-o

B. contricto. erou:,-' .., querendo, dentro do prazo legal, sob pena de se 'presumirem
, ' ,,'

De acordo com o Decreto Lei n,O 1.371 de' aeéttos pelo 8uplicado. C0l;l10 verdadeiros oS'fàtos articulados
____---�-------.....------.....--- 09/12/74; '(ii' inltrução Normativa n,l° 047 d,e '20/U/74, pela, autora. O presente edital será publicado na forma da lei

o descontQ do' Im t.. R d F t b
• r�ado no lugar de costume, às portaB do ,Forum. Dado

,

' ' pos o ue· en a na ,oó fi 80 r. e passado ,nelta ciliade de Jaragu' do Sul, aos doia dias do
rendimentos do trabalho, assalariado. sofre alteraçãO mês de mala dO ano de um mU nôvecentos e setenta e cinco.
a partir de 1.0 de julho até 31 de dezelllbro de 1975 Eu. (a) Amadeu Mahfud. escrivlo. o 8ubscrevi.

'

pasl!lando a vigorar a segninte tablilla:'
'/'

,

, "... (a) Alva�o WadelU Filho.
Renda Liquida MeQsal ,Aiiquafa Dedução Dr. Alvaro Wandelli Filho, Juiz de Direito,
até'

.

2.300 I8eno
'

d-. 2.301 a 2,600 5%
_. 2.601 a(. 3.400 .'� 8,0/0
de 8.401 a 4,600 10%
,de 4.60t a 6.400 12%
de .�.401 a 8,600 1�%
AOlma de' 8600 20%

Simale JIA. É Implantada em Joinvilta
"

'

Com a participação de 36 Empresas, todas li
gada's -ao r,amo metalúrgi00 do Estado e, com ohje
tivo de }!roduzir matéria prima ,para' a8 hldúltrial
do râmo mecâoico-metalúrgieo, iOltala se no' Dis:
trito Indu8trial de Joinvill•• a'8 margens da. BR 101
o "SillÍesc

I

S/A-Serviceatro das Indú8trias _ Metalúr,
gicss de Sta. ()atarinai oom' um in'ves,timento na
ordem d�' Ctt 60.000.000,00. _

'

,

Trata se de um 'Centrq de SerYiço de Aço DOS
moldes dos mais modernol existentes em todo o

, mundo. cujo projeto téonico é de autoria de
-

UlDa
firma ltalo�Br,8sileira. com l-arga ,experiência n08

campos sidelúrgic61i1' e metalúrg,ic08. ',,' "

O Simesc SIA. ,foi .declarado como 'de relevan
,'te interêsse para a economia do Estado de Santa,
,Catarina, e o seu projeto obteve amparo pßlo Fun
desc atravéz a ResolliQio n.O 657,' de 24./02/75, para
a captação de IDlHmtivol Fiscais do I.C.M. no
valor de CrI 21.5,00.000,00",' ,',

,
Sua, séde provisória é na ,Rua Prince8a l8ßbel.

21'64 __;,1I.o andar, ,CH'lnsj. 16, 17 e,19. Caixa Postal,
39.3 - Fones 3167,'e 5711, em Joinville -SC .... ,

'

,

I
'

ALUGA-SE
Na rua Joinville (ex-restaurante CentenA:

. rio)
um p,rédio, contendo amplo e81)8(10 para

funoionamento . de Lanchonete, ReltBurante,
Tipografia etc,

_ '

....

Um apartamento ooniendo, 7 peças
Interessados, ;deverão, procurar, Geraldo

'José no edifício Ohiodini aala ,98 no h()rlriq
com@rcial

.
,

\,

<a) Alvaro Wandelli Pilho, - Juiz de Direito -

, ,
.

Agora e meís fácil
para os

I velhínhos .

115,00
193,00
261,00
353,00,
609.00
953,00

1 ,- ,O ImpoJlto é calculado em cada ela81.
sobre a porfio de renda compreendida nos re8p.ec�
tivo! limites, desprezadas a fJ,'aç��', de er,$ 1,00,
sendo o imposto progressjvo igual à sonta das; par-
,c81a8 c,orre8pondenle8 a cada cl�8se; ,

'

"
2:_' Para'. deter�inação da renda ,liquida

mensal, sujeitas ao desconto do' imposto ,Iio per
mitidas '8S seguintes deduções: ," ,

a) 08 encargo. de f a m 11.i a, á razão de
Cr$ 375,00 por dependente;

,

b) as contribuições Dara 9 instituto e caixas
d. aposentadoria -e pens,õ'e� ou ou�ro8 fun-
dOR' d� beneficência;

,

c) contribuição Bindical e .,outra8 para o sindi
cato de reprl-'sentação da respectiva classe'

d) as pensõe8 alimentícias tl,agll sem vi.,tude d�
sentença judicial definiriva;

,

e) 8B despesas com ação judjcial necessárias
I ao recebimEnto dos I'rendimentolil. - inclusive
advogad08,. se tiveram sido- pagas pelQ con

tribuinte; ,

I '"
,

,

'f) no ,caso '{je caixeiros viajantes, quando cor

rerem por conta, os gastos pe8soaií de pa!t1-
sagen8� alimentação e alojamento, b8m co
mo os de, transporte de ,volumes e, aluguel

, de locais destinad08 a mostruários, ,quando
�Iil viagem e estada fora, do- lQ661 de relili

. dência; até ãO% ,.(trinta por cento)' do reDd-i�
,
mento l,>ruto, independentemente d. compro
vaçãó.

/

,Edital
I -

.de: Cltação
Ó Doutor Alvaro Wandelli FiI1��. Juiz de Direito da Co

.marea de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forlI1�
da Lei,' eto. -, . -

,

f�i1al 'de' 'eillClO,
"\

Her�eirDI BUlentl1
o Doritor Alvaro Wandelli Pilho, juiz de Direito

d. Comar_cil de, JlJraguä do .sul. Eatadd de Santa Ca-
tlrina� na formllI da lei, ele.

'

PAZ SABER. Iodos o�' que ° preseole edital
'de c�tação. �om o �Ui�9 dtr trinla (30) di,ös. virem, oU
dele conheCimento tiverem, ou interreS5ar possa.' Que
estando se processando' neste juizo ,o Cartório de Ör·
'fãos ao ARROLAMENTO dos bens deixados por fa
lecimento de ESTELA ANTOINE. ocorrido em 2\ de

setemJ>to-de 1974, e tend<) sido feites a declaração de,
herdeiros, na qual constam 08 do nome RAUL AN·

, TOINE, ca88do com Almerindö Góes Antoine; ,ARA-,
CY VILMA KllENZER C. ;BOND. casada com Dar-

, win RoberIo Carneiro Bond;> ZELITA ANTOINE, viÚ'
va do dr. ,Carlos �ntoine junior;' SEBASTIANA AN�
TPINE� viúva dp', Americo Ant,oine e �AtlL ANTOI
NE, como residentes 'fora da Comarca, pelo presente
edilal, chama e cita aos mencionados herdeiros� pari
se fazerem represenlar, ou comparecerem néste juizo. li

fim de falarem sobre,08 termos do referido arrolll�
mento, so.b "enil de, revelia e aceitos ,como verdadei-'
ras-as ,�eclaraçõel preslados pelo hivenlari�pte, E pa
ra que cbegue ao conhecim.ento de lodoa, foi. passadO
o presenle edital Jque será afixado DÓ lugtJr de c'ostu'

me, e publicado na impren�1iI local e Diário da justiça.
,

Dado � passado nesta cidade de ,jaralluá do Sul, aoS
sete, dillS do mes de maio do ano de mil novecento.
e I'tenia e CjDC�. Eu, :{1I} ,Amàdeu ! Mahfud, ,scrivão,

"
o subscrevi. '

I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



'Correio.', do 'Povo!
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nós-Esportes
... :.: ;."'to 01)' .... ,�.. ',!> .. :i,• .-

JU-BA Sensacional,:
�

.

_.. 'I
,. 7 I

"

..;

Amanhã à rarde no e.rádio João Marcar,to, tere
11101 a proNável decisão do Camp. da.la; DlVisão Ex
tra de Profissionais d'a L.J.D. O Gremio�e.portivo JU- '

VBNTUS. inviéto com, 2 'pOQIOS perdidos enfrentará o

Clube Atlético B'ÀBPBNDI com 4,;p.p;. ,'. ;,p8:'till'. de
Iproximadamente 15.ãO h., bllstaDdp".e " JUVBNTUS
,Sómente um empale p�r'a se sagrar campeão.

"

,
Ao G. 'Ä. BABPEN[)I, á,enaá uma ,vHórili é que

, ,

+

,
.

'. .

A .

'�áqafDas, de calcular 'ELETRONICAS
•

.

"l..
B • .'

8 modelos com.\ e sem 'fita, de escrever,
�

�omadoI:8s e duplicadores.
'

,

,

j
Revendedor exclusivo pa,a ':a região

'§OCo Grá1fllc21 IAfenida ltdlato .

. ' .._ . .'

Fones: 720592 ow -7.2Q972

�PJanos ,especiais de fiDa�ciameDto
Garantia, "de;'f ano - Assistência Permanente

> '

I"

.
- (Micheie)

-lhe' dari 'condiÇõés' .. inda, (I�·�isputilll'tOi.nftul'Ó .niáximo'" ',."j: ,A 'P'OS''.: t" d""cg,m)o Jl;lVENTUS. Bspera-ae, obter..$e;:!uma "f�cada- .'

/.

-

,"
' 'en . �\ o

�a'o record, com os aficc.i'onados do f�téból 'Compare-': /ü�," ',., ,.

" • � 1
"

eeedo em' mal51 ao pr�ho que sem .dävtda alauma Jte,
_. ._:,"'.* L- - J '

-. ,

.

b
.' .,

I >� ,. ••. I .. lo....,. Bem, esta na horal« .,

ra ons atrativos, .J�, qae as, u�QS eq�IP!S P?ssu�m .. ,c� 1L Olaro::: é,_ tr'istel
"

_ ,

�

e�,�me.to,�:de: �J��ado nfvel téCDlCO,,1 ,IÖ'!UIO tudo" de ,'! � Afinai, ,tàntas' coisas' aconteceram nestes
sr p�!a"�rO��,�clQ�ar um excelente �s�erac:ulo ao 'tor-. a'D(i!l. ".' .'

.-

,

"

.

c,e�or qll� !a?.s()�piJrec�r I?�r� ,pre,8.r,lgl_�LC!. este ,acoo-, ;:., -

� ,Mas nàda.-de sentímentellsmo.

Líga' Jara.·guaense de Desportos
recrmenre ,�apGrt'IVO. ' ,',' - Bom é saber que" de:pois d'e apo8antado se-

I t 22 -/It.' dE'···'
,

' ." rei substituído por um jovem dínâmíco e premlsser,
Comp e ou "Anos ,e xistência ' No outre encontro, marcado para o. 'Estádio Max. _:_ É preciso acreditar Da juventude e eu dou

.. �Wilhcm.: eara,räo s,e defrontando a, 5." P_�:�A.ÇAR,�J de meu voto de confiança: ,�. '

Na última terça feira a LJD completou 22 anoa -noese cidade e 5., C. ESTRELA de Nereu Ramos.' _ 'Ele é .meu -filho!'
. , .

de exia'lncia, 90ltad'os ao desporto alllador da cida- 'Duma partida sem maiores atralivos,-r e � que servirá

de. Mio POderialnoso nesla ,;-óportunidádä- õõoi'éi" oro i!lpena� ,pará compl�lar a tabela, uma vei que :Den�u
nistal!l esportiv.o'a DÓS furtar' li homenagem . aq'oelell •

JftB diS' ,duas equipes a�piril,�l;ruma classlfieáçi;o ine

'qu. j. �i�igi�a.m a ,.o,tidade, Uma �aH mais , organi-. lhoe n'este' cii'mpeoatllo" ficaQdd�lJPe,DéilS � l.!It�� re�t!ita
z.d!�.��,lDtenor \�'tTe�'.ad,9,'i' s�_lld,O .s��'I�l?"t!P:ag8m iii JUVBNTUS e BAePBN�I:hr :,.>, J<';� T t'�
8st8ndl�a�'aos atu�ISI d'rl,e'nte�s e, S9US �tili8dos�1 caue

' .

nllm tedo proporcionam u.- 'parfeUo- entrosameoto T' .'

L· G A'
,

êntre entidade associldoi, Vamos transcrever �baixo OrnelO' UIZ onzaga-,: yroso
I ata de fundliçãO di'LJD, cujo propulsor de soa Com a efetiviÍção',das partidas entre êaiia;�d�
luod8çã,0 ter.o d8sportiais ,. polhiclt A:rthur Müller Rio Cêrro X João Pessoa de' Itepoeustnho e Vila'Lcn-
de saudolll memoria.

.

zi X Batafogo' da Barra, leremos Oll tarde. de aal.ahã
"Ata da[)'fD'ndâq'io da Liga Jaraguaeós� 'de Fd li \complemenração de Ruiis 'uma rodada do roraeio d.

tsbol" (só viria a ·ter denomina,ão Desportos· maia- !i1. Divlsii({de Amadores da LJD, válidos Relo 1,°
tarde), 8,08 D�ve di3� do mes de"Juoho d9 aoo

.
de . furno. )

�.'
,

1952, Dom,a das .. sal,8.� da .eede 'do O,A•• Baependi,
.

reuoidol '08 srs. Arthur MÜller Pr8aideoté' do O.A. Resultados de domingo.:
/

Bot.forQ· 2,X 2 João
lalp(uúU. Will,. Germano. G�eâsoer Pre.idente da. Pessoa em ItiJ.po'cuzinbo,)Vil. Lenzi', O X 1 Ouorami-
Sociedadl I)eeporU,ä D� Pe1tro� II de 'Col'u�pã, H,fnz rense. em f"ro. ,de Pilulil. >'

' >, '.'

Marquardt Pr.siden,te' da· $.ocicrd.,de Des'porti,a Âca- ..
'.

"

:., t· '

, 'r.; "

-. l

raÍ, Tareicio de Ol�'air. )(oUa Presidente 'do Agua Jogo do Campeonato.·, ":;j ,

Verde FC, _Albano Stiog,he .. Pre.i�eote do Be&rils "':j -: t' ," \
, �,i c <" c "'" )

de' Nereu :Ramos; Oarlos Hardt Junior PreSidente ,Çat�rinense Ra L. E. D G�I--' kl· 'h" G -Ih'
.

dá Sociedade Esportiva Ipirsoga, Antônio Oorres
., "er, :..\� ',t1U,C ',IC e ",. UI �rme

frepr8seßt�ote, ol'edenciádo do BotafogO' FC,' Luiz _., ' ..

_

.. ,

, •.
I·

l' '", "li L" •

" -"
.'

•

Bal.an8l1i' Presidente do Sertanejo FC;Lauro Braga.-' Amanha a tard.e no Est�d,IO AUg'usto' B4uer1 em Dal de-r G"'uilhef'DÍe glüeklich ist kaon mao verstehe.
Presidente da loci'dade Bsporti,a e Recreativa Fai- Brusque em parridit válida pelo Campe.oato" Cat'a.ri- ,DeDo �r hat die �:Üblch� Macla�8 Muth,IJUli� ,\ssehen
.XI Azul e'.Dario da'Ignacio Presidente "do ·Uniio .oens� e,pelo jego 6 t�slel2ã9 da\ L.'eria .Esportiva. Will gabén�mal. un,fi loh Ilaube'8uchd�r�elJmoth
,

EC, 'ficou làóda4a a Liga-Jaraguaenae. de' Fotéb01.·' e.nfr.eDtar;se!,ã� üarlos -ReDiI'�x X ',Pró�perél fie Criciú-, '

. ! .' _,>', '
, . 'j .

.",
.

.Dlcnt her
Logb em Heguida, pró8Ieg-u'A a ate. foi 8u'bmetido à� ma, Ollde ReolJux surge COlllo o.· fa�p .. itQ cjOIjl, apQe- WenD. Ihnen du Gluck 8och"so holt. mal wä'r
d.iscussão os E(;ltatutos ria mnma "-eotidedH apfovflw ·t.dores. "'-r' • • ,- f" VI' n.ss l!Ii9� auch k0800t80 MuthlBlsia mal Rehen"
dos'. por onaoimidade, Na v,ot8Qão aeoret. pfira ssco-

.� , . '" A � UncÍ mUI.ten sie Weit dázo zu \Fuss� gehen
lha dOI primeiro. dirigentes ficoo 'assim 8omp08ta�'a'

.. ' 'Demais jogos: do CDlllIrinio: ;'.' 'li"
�:. ,: Ré-bbraone, Äugeo 'soll,.i. hab�D alle )we'i '

diretoria da LJF: Presldenie . Arthor 'Müller; Vice em Joinville Caxias X Palmeiras '. Und Doch ha& Guilherme ein Geheimnis dabei )"

Julio Rames, Oonsellló Fiscal. Edmundo Emmendoer;'; em Xaxim-Chapecoeose X'América ',� ,

'

,".;.. lJiel!i9 GuilharmeliJ sind dooh 80 'etwaiJ 'Böslwichte .r '

fer; Osear· P. da Luz EI 8emme MalJar os quais fo· em Florianópolis-Avaí X Marefli0 ,D.ias " Das merld 'mlln, BO dan ganzeo,'Gesichte. .

�-
l'sm eaaposisdos nOI meSlll08 cargos. Oa" 08rg'os de

:�J em Tubarão-t1ercfUo Luz X luveotua D'9on ·der erste Guilherme' iea •• nicht
seoret.ário e Telooreiro .de.corifiaoQa de tPresidE/llt.e '. 1

em São Miguel' do, Oesle-G\lararii )Ç Figu�ir�nse. Deoo Ir hat. kein Veallmond-Gellicht. :
. foram preeocbido 1J0r Dr. MuriHo Barrelo Aze9ad'0 "

C
:$ .

"

t G
• ' ,'.r 'jst wohl 8•• 'wa�,rund um den ,Gürtel

.

• RaymundQ 'Emmendoarfer. 2.��, Sear,etário e ,:2.:°; I",;; ,.,. "�p;lpeona,,Q l.�ar,lpp'a,,:[�_"�,: ;"'1'-' Aber 8.ei.n,.Gesi�h' illt, wie ,eiDkletz�eSIVierte) ,

Tesoureiro foram \smpossados. r8spflativamente Luiz ' -, '.. "
' Und w.nn Diàn Leo glaobeo" aoo' , '.

G. A,....oso e Alban.o"'iPi�l,er8'. 'Fica �j) Oon181ho "Di- �o'- �q�rp '.C:: re8ultado� do �el,o d8i'sem,a�a".m que War das:.>dêÍ'_ Abeild MuthiH�8i.8 MaDo
, .

retor enoarregado di prom0ger o registro dOIi .•ata- �J meng abateu o. Bangu, por c.�oo,��!l,tos ,à�ze- D.r di kirp b\ii Go:ilherme primeiro aD,g.�kr"tzt
'Ut08 hoje aprondol ., a' 8ua filiaçãp �8 Fed,eraQão. ro, e ° Bo,tafogo conflrman�o �'lua·lld.. ranÇ.8, darro- UDd- deDi dar Jt'ltif8n dort i.t geplatzt '.

f , ,

'Óatuinense ,d'e Fotsbol:; Nada msis haveo'dO 8 'ra' tBnlt!>, a--Pll;rtugue8� por dqlS' ten�081'� �,�'r�. ,Ya�oi. Alao Guilherme primeiro und Guilh'erDl� 8elunde.
'ar eu Octaaitio Pedro Ramal, (hoje deputado es',

ter neste rlDal d� ..amana a d�c:!Si? ;d�,2., >turno do .

D-al hÖr'
'

..sn i.ti'f, aUI aUer Mande
.

'

t d IJ d· d ,.,
. .

1
.. Campeonato CarIOca .

.,'
.

D' . 1·1
.' - , ., -

f ci H h 't
..

a lia eSlloa o seore. rio IBterlOO anel a pre- ,
.

,� .- eoo .li: ar, 'sIe waren au . er 66 zel arlls9

. Benta ata que 9lli por todos oí"preseUlentes usina' Assim sendo. o F.lame'ngo q'ue,esfã �o:iocad'O,.'m nall,kano maD;.agea ,but, UDel nicht nur' -leite.
da." Com pequena8 mOdificaç,õis q� 'r8ciaQão, sm o

.

X, X X . '�.'

sintele eites os dizeres coostantes da Äta ö., Fuo·
Z. ',lugar à t P9�t� d� IBotafogo, fOU. 8ej� !óm 2 'p,);, ló 'k-urzem 'wird b91'''-'DDI � wiedêf eio� 'FaJOUieofelt

.

'.' .' '" eJlfr.enta o AmérIca hoje á .'tarde' no-'M.aracani, peo' .

.'
.

,

dação. d_� �
.
.TI), qU,e ��rQa f�i�a oo�pletou, 22" ,.1001 lJàIid'ö tão··.(ímeóte Dumb vitóriâ. e 'ÔU� pOliivel Uo

' , ,.,:. .� -

' ; ,;: .. , "" ,st8118n

.de eXl�tencla, O, OOllse.lho ,Dlret?r da �ntlda�e .er3 peço do qllad,ro da estrelá somAria, amanhã, di,ante
WenD �llr .Alfs ellch mÖchte,& ::m�l' erkatlD'tUoh z."i.en

00!RPqstoi'td,9.S)l�o}l:Q;rfe! ("'fr�aDCJsp,Q' FIscli�" .1��I��r_ 61,0 'FltimeneDs6.' Um ßmpate �do BotãlogO'; de.ingo
Und ,QJ:ln� Um8ohw-eif� Farbe bêk.nD.�- :

.

:eBlmen�o,�rfer �,Arfhur,�lemq1.ermanD. Ma reu'Dlao '.

dê�X�� " 'tifO'" ��' .Gávea[ ,em igualdade de C@Ii�içÕI8 Uod; aDdbch _mIl Ellren Namen nennen ,

F
7 de J.ulho de 52, ent.B.O II _�l,,.a, "".J,BJ.,g'!l��I, , ..�er " para, eDti.,o.d,ecudlr .CO" 0. ,qua(Jro de,.G

...
al. Q"""In,a,DO

D;on d;a� .mü�B'len ,die Guilberme, fio.ch ..,o�h'· 9,ers
ut�bol p.88Sa!a a de,Dommar se .�JD· congre�lmdo 6tm uma outra partlda:-ro titulo do eeguDdoTurno:Há ,.'.. _... ...

. . It, "t81heQ

e,.m ,orne de s� 08 desportos '.pr�'16a�O.8.. na .' aldad,e. '. ai.da a possibilidade d.o FlàmeD\go pÍifrdé'J.!' II,oje. en
' Du 1Il!l� ilp ••r.-ê mal lIIöcht dia Móth••• ia•••hen

Parabeo""-LJD e "lubes a ela fliladol pelos 'Und bei Mosik,'Br.&eD',· Waio und··Bi.r '.
.,

seu
',. �d" ;;. u.,.

_ ,;, '��" ...5' . ";' "".i '. tio 'o, .Bo,tafogo
.

é Camf»eão antecipado. ou. ·,também.
'

,

s 22 8nos e eXistênCIa. ,

.

.

um empate de ambos óredencia o ,tilDe' de, Fi,seber.
,Köant8n'wir alle mal gerne flrern hilr

, EI gelU;: uns nioh' lO sehr um die G"ilherme,lI, nein
1 a

I

ODIJE, I '{
.

,.

_ .. \
� Como �ve�os será meBmo�s,en,8aoienal Ô fini .d; ,.'•• � D�e: sager.thah ,hüblcDe Mu'ehmsis' m"sl ••oli ,dabei

,

, ,�", ,

' . ,
. mana esportivo DO'Riol de J,aneiro., Que. lIerã .0 \,' .

.

� "

� ',.
'

, ,

"

'. .....
"

< ,sein

.' Muito embora JA Be 'tenham passados várió�' eam,eAo: Flam'engolu �q-ta�,ogo? � .. ':',: ...,�. �,." ,WeDoih-r abttr, nioht möeht., �N'Dl.ne lI,nd.',;,'Â�r'I!IB'
dIa. oe �sua efetivaçi.o, divulgamos abaixo o.s resul- '" � ��':' /' ',; , .. - ,_ Cd' �L.. ,

'�_. -c' ... _ ... __ ,

. .;. __ , ,,, "-,- •• " • '''', '�." .1 ' d.,,' veltrat�o

tadol da 1.11 ODIJE (Olimpíada J)iltrital da ,_ �uTeD- . ,t,:.", <! '.:o' o _lIósa .Iqts� iaD� Helho,uth lich haH wieder Jib�rla,d�n
tulle E"3D�élica�,.; d�:.:'�Jsi_rit�'Bclesiá8tico de'Jaraguã , ,Un� DUO Clin�� Gru.�� ,n d,as, Vollmond"e�i9\qt. �',
do Sul; M.au( de 01100 ]óvenstö8'!ambOi o�.'" SeXo.8 re- Deon .o,maonst gerlaogen kaoD ma'n .du nicht
pre�entando as. paré)qu�&8 evangélio"s d� Sj,9, Ben .,.; .�!'Y' Das er 'IIDBerer F�_ier Ilài li,chl, ge.SI).DP.�t.

'

to do Sul, Corupá, e/JaragUli 8b ,8�I, J�articiptf.ram ,Deshalb 'der Emsi- deo Grús8 ihm senti.,t.,
do aoontecimentô' espórt!vo. Hand, ,Bf4Ir, �: -Tanis de ); ." ,"' ,->;,�.' '. "EMSI -

- �esa. :voley. Futebql da Salão. � AtletismQ i'� foram ' --
. ,

.

'

" , " .

ailJmodalifJaUe8�1dispbtada8' e á siluação "'final "dos
/'

con,correDte8 ficou assim. Classificaçio. por equipe:
Masculino: 1.0 ,Jara�Qá· do Sul 118 pónt6812�0 b'�São,
Bento do 'Sul 82�5 pontos 3.0iltap'ol}uzinpo 3ß·,5 pon�
,tos 4.0 Rio da Luz III 9"pontos é' ,5,0 COfí.U)á'. ,com
8'�dDlb8�9 F�mi�in�: 1,� .Jtapbcú.�!��d, 6�' P'0ll.tó�', ,,2.0 .

Jarpgu{t'. (Jo. Sill 67' pontos 3.0 l$ão �BeDt�' do·'�ul. ,56
pontos -e 4'.o ..Rio da -Luz-'III'3 -pontqs.'

"
. ,

,

. Os eampeões desta 1.iI ODIJE dias 18. 19 e 20
'dtdrUltló ..ão particJpir em Säo Bento' �do '�:Ph ,qa
11.11 OREGE '(Olimpíada Regional da Juventudé Evan
g�lica) jllntamepte -COQ} 08 Qampeões de outr�s ci

�ad'es eatarintmses. ''Naqueles 'dias qutlm' S8 ,classi
ficar irá a Campinas Ii" estado paulista em Novem
bro partlcipafr,ida Olimpíada Naciq'osJi' Evangélic,a.
� Oomfssão Organizadora,' agtadéce através de o'

Correio do Povo" a todos que colaboraram para
o sUoes80 dá próÓ1(),ão:'''-

'- ��,*' '

Imfotmativo, Duas Rodas
!' .1

1
, I

"'.

.

......; O homem é o cAncer da naturese. Estraga
a t�rra;, oorrompe

.

as matas, fura os túnei', empesta I

o' ar, 8uja as águal, ap08r�ce tudo onde pi�a.-seDl
s.ntidô �em, objeti..... A explosão. aualear, ao' eOD-

. trArio do que todos peasam, Dio será u.a tragédia
seaão para OÓ$. Para 'o uDiverso é ,apenas uma m�

did. saneador,!, ..uma torma. drástica de se livrar do
ser, humatlo. ,. .

,

--.. ,

-,
.

.

. ' .. (MinOr Fe'lnánd,es)
fDformativo DUàS Rodas"

lllÍ ' .

C'I,RURGIÃO DENTISTA
'- .1,' (C.R.O. N,o 385)

,

,

.,

"_ ATENDIMENTO-
,� •

- .. �
> >."

,

d.'" " 6i, I(�:9meotei c/h�l;al�llllreA�!l)i\ .., 1 ,_

. r:nSerdlida8 à íiexta� feiraR: 14 à'1II.'·i8 'horaá""
Sábados: lO às 1�2 horas I

R, fr�s. �i�á'cio Pe�sóa, 405 - �araguá do Sul
. \ Telefone .2oi6' ? '.,.

.

>._ •.

'. ..,' � '"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



.' /'
"

_

.

( .

c. -r
" �

v

.'. '_ •
)

A >Soeiedsd" Cultura .>Orl�n('a. , 7»,

, Ar,tlstiôà fupdada: no' dia
.

�stá airyda .no� planol
""';'�"""'_';''''';;;;';''''''�'''''--_'''''''-_''''''-·_-�·''''''';;'Í'''''"_�'''''';'';'''''';';'------_';'''''''''-------�-N��-,2'''.8-4....

0
- 8: de [unho .de 1956, está d�" diret�ria, a fO'rmáção

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!�!!l!!!!!!!l!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!,,!!!!!!!!!�!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!==�=�!!!!!!i!!=�=�''!!!!.!!!!!!!!' .programando paia oano "de-um grupo teatral, bell
"

.

"
"

,"
" .

..', '.', " ' --eID cursO' uma série' d.. CO,mO' a c9ntr�ta�ão dtl

J'araO.'U".a','··,': c"o:nta" c.,om,
.

D,,o''stn 'Gu'a' 'r'aml··r·J:�m" "va';1 ga'nhar' atividadell iU'íi�liea8, eul professores de, música
. � é .

I' V : '.'
.

.

.

.

;a;
".

.

.' 't'urais, entre as
. quais, para a orieotaçi'Q �Ulj.

:: Cul&ura)' do ,Mobrai'"
.

rede 'de' água e' 'esgoto, de:;aCamO'�pr�s�ota�õás ,oal d�(�ooila :ju,v�otU,de,
,

. ,

, ','
' ',' .' D :t '.' S·l

'.'
M"

-

d G
'..

.

..

'
,

eom <> Coral da Boeíe .. -<; Afl'm .1e" q'·Í;ó·e a '8'0'-1·', ,.

"

,li reteíto 1 vestre. annes
.

e. . uaram.. 1rIm, dade ,Culto' ..... ' A'r't'ísu c''a' ., '
. � .' u .. OI e.

,

.
'De'iI-se DO', :Ulthoo sábado -a instídaçiio' ofiei-al \.. es'''' dad'� poss�, atingi,r aR

,

, do ,Posto Cultural do f4o�ral de Jaraguá do Sul, acaba de- assin�r conv�nio, com_

a A AN; vis�n··
.

b) - apretóiel!tBQ,ão'dC)), '8U&8 gr8nd.e�,fi'nalidad'8.
qu'ê:já se' encontra: �à, dispo!ili�ão Ílos alunolil' dos do tornar 'possível a implantação da rede, de Folclore ein ""O'DjuntQ, e/Ia neeessíta de nOVOR
cursos do órgãO', albbetizador I e de estudantes e' água: �'esgóto dentro do 'perímetro "uroano .

;da
. com o� e8ta�ele�,imeD't�8 assoeiad6s, que poderio

. Pl!tsquis�dore8 Este .P08t,O . Çultu�al� Qesti�,a�se, como í\�dade;' ,.Assim �
uma antiga r�inv:idicação é' aten- ( ded��s�'n,o, ,de n6S8a CI- insore,ver-se, estaod-Q 08

@ pr�pr�O' neme � dIZ, a m�e�tl!ar a cultura no· dida poie O saneamento .bäsíco é uma das gran- da, e, ,�' "

' fO'�uI'riO'iJ à disposielQ
.lIß'HslplO. Possuí um aeer�Q blbhQgr. dOe melhQres, ,

' ;,
)

_

.

, I
.."

.

, c) ..... CO'nOUr8� d,e Qe- ,.001 j-nter,88�ad()s' na Bi.
,um :rádio. ,�. outros pertences ClestinadO'$ a pesquisas d�s preo�upaço�� de qualquer �4mlDlstrador pü- e,l!1mltitória, em �O'l�bora;' ('bliotéca PÚbIJea, Munioi
de estúdaütds .• iDteressadol, loca.liza�ge onde até' ,bbc(); pOlS a saude. ocupa: lugar de deataque em çio CQm a .Câlma,ra Mu- pal "�ut BarbQlila�', ao
bem pouco tempó ,fuiocio,oou a ÍilspetO'ri!t1 d� Bnstao, ,uní';a -comuaa. ,)

,

':

.

'nfcipsl �e VereadQres� Iade -da, Ponto. de TaXi
,

p�.oximid�de� do escritório d� CAFASC., e é diri
.

,A assinatura do convênio com
.

a . CASAN de JaraguA, do �ul; .-i., ;0.0 01 (R� ArtliuJ; Müller)
gld� pela. S�a,. Jeanéte Th�ml�n. RlAs.sele, "es'posa vem ooÍlfirmar:as -informações anteriores da im- �,d) -"�o eXPO'slçiQ ;�.e, QU '�Q Centro" d� Infor.
do lO',lOaLlsta. Qe,raldo J08é ..�. O POltO, GQlt\1ral "do .

,

.

y.
.

'. > . � --r. ,.

, ',.... .'.. , PIDtu;ra e Artes PlAst! , maçQ88 TurfstlcÍis de
M�bl!al, s.Ú�g.iu em d'eeorrênoia dO' próprio,' cresci-, P!�nsa, ten�o,mes�o. J�' aqu�le org�o gove�na. C1)8; , ,� J,araguá, Da Plataforma
m,!t'nto do MO,bral op, pais, �rinclipalmeDte sai cjda� . �e�tal destIna��� a Cidade grande parte d9 m.· e).....:. �alã? d�: ,Arte�,' 7 deSetembro.,

.

d,�IJ, onde o órgão alfabetlzadQr., ,d�lIeDvolve u.m tenal a ,�el' utilizada ·na obra que se reveste da Fotogr8f.I(�a8, I' 'ISerã �aiB uma ótima
tra,bfil)lo, positi.v;o; �tf e�radi�açiQ do 8Iialfabeti8�o. màis alta iq1portancia.

I
'

cootribuiçl-o � para o

,
Em Guarammm tdeotu�o ,Post\) cO'IIJ�çará a " � �

,

f) - exp,osiçAQ' de �r-. Ceott'o,ário de JaragU6
,fune.iQDaJ.!;n() lróximo äia 14' do corrente mes: Além .

r
'

." te Io�aotU Da Sem8�a d�, dO', Sul:"
.

'd,esta; c,i�8de, Rio Negrioho,:rO'merode, 'e. JoinvH]e O·"'.:. D' Ia,.OR" IO ",'
.

"
,

" �.,'. : ._'

,"aér"o bene.�i,cia�as CQm a'm�,di�a.
' .

.', .. ;.�. ': .u '� " .'.v�i para o PrelQ· futura obra de
. , "

1\
'

.
, Emilio ,Silva., 2.0,livr,<> de,' J.aragu'á"

" K,."O...n,d.er'· Re,is, �p'.ed.. e a,' Za,ny' .....
,

."

'

, ..'
' A coqueluche dos tempos,atuats é o dlvórcie; muitos'

.

,. Outro 'dia . ,recebem�� \ ia v'isir. (lo, "hisl�riador
'Ur.g·êRCia ,',para ' construção do, vêem nele u�a panaceia pa�a t040s os males. Puro engano. Bmilio, Silva, que falou .. tespeifp de aua' furura obrll,

.

.

',', ,: .' ':
,

"
.

. .. ,. �esol�eu algum� coisa nos pafzes divor�istas? Qual é 'a causa C
•

d h h
(

"., novo Forumf de J,araguá '�" da onda de crimes nos 'Bltados' Unidos? E o divórcio. Os,pats omo(,ninguem escon ece Clt islorlador inici'Qu esle
-"

'.,
.'.

. '.
'." ': ,.' '. ',' desfazem a unilo e' os lUllos fi,cam ào Deus dar:á. Cria-na sem tröbllihf.! há 10�gQS anQS; e agora está '!resles éJ se

, A 'refeitarã" desta eitlsde.· ac'aba de receber '\ amor, (lriIllln08o sem e�tr.lha•. CaslLmen,to. 'Vida de, fa�fli., > terna� 'reillidade, cusrando ��smQ muitO' 'Irab,lho ao
,

. .' ': I' 'i d' "p. I,t;"
•

'd" G '. �
,

.. ,

'FI
. ó'

. criaçlo e e�ueaçlo �os fllho� supõ_e s�cr1ficios.. A ,geraçlo.' conheCido homem. Trarll-ae dO' 2 o 'ivfo .

·.'araguá de
e,�uDlcaç o �,a aC!Q . o.' ,QvernQ. em. . .O'�lan.. atlJal excelsivamente preocupada em ,goza,r a vida, nem quer",

.

. .
.

.. - 0.,'" Á
'

.

pp'1l" �'., q�e o
.. gQv.rD.a,d�r KODder. �eil sO'h,cltO'� a

.

9uvir fal&1' em sacriflcio. Isto é.,bom pal'�:os cebocitas mas Illo, Sul�:q�e .fera a. denQmlDaçao JAJ�AfjU
..
.uM C�Pl.

lDterferéllcla do Secretárl6. dQ lntel'\lor ..
e Justiça �ara, n9s g.ente do aéculo J{4;

.

.

• .

"

.

,

,
. TU�O. NA· .POVOçÄO �O '!ALE DO ITAPOC;� e

Depu�adQ '�aoy' GQnzaga, DO tocante 8 .. edificaçio .' O divórcto nunc� resolve c�1Jsa al�ma e nl9 resolverá. Se�Vlril,COmO docu'Pe�tohlst6rlc? para nossO' mUI'Jlciplo
d

. ".

é'do .. .;' b' . F" d' t'" 'd ",.
Nos Batados Unidos o divórcio é mais .f�cil.e mai, rápido do numa fase 'importanles qual seja as vésperas de cO'm.Q �OYO' pr, ,

10',pa!a, a rlgar O' <;,rupl. es�, CI aIll4l.. que o· casamepto . .É famosa a cidade, do Reno pela facmdade
.

,

.'. «)
.

• .,.. ,
' ,

.

.
.

CQ�O a,e Baba'o terr,eno para a obra Já .

fOI doado. com qu� �11 8' con�egue a·semaraçllo dos caéai�. Ch�,am �s'" p.)elar seu.1.. cctntemmO,..· . �.' ,',

pela Pr.feit�ra Muolcipal 'na ,atual admiDi'straçio. e'. 10,hs� e ant!ts elo JDef:o,dia estio com a' cerUillo de ilivórcio .,

O· g9'v."i'Iia.:�or' né despacho 80 SecretáriO' ,àfirmoU. Da mio: T,udo _li.é fa�illt�do! oa p.pels,. aI! :despezaIJ,.· aIJ II ' ."
"

. ',.', ' . .' "..
, lI!'

. ,.'

t 'd
.

" • '.. .
.,

I b' eXigêncil1s e até o hotel. Up).convite para o divõrcio, parece .
.

,
.

.
. ,

. ,

q�e' $e. rata�fJ; .. e .uma Justa relnvld�C8ÇãQ da a? que o diabo estA dirigin,d� a ol\q'uestra� LA o divórcio cllega B' l'l' R"
... , .

�
"

,>_,'

floaa popula,f�O .d�. Jaraguá. 'que velO . ao: ,PalácIo ,a s�r uma recomendação, pr1nclp�lmente para I Oli profisstona,lá \
..

1- , 'e"s''t' a''u' ·r· 'a'n + e'r�present8da, ,pe Iss'· 8UaS cl!lI�se8.,d,itjgentelil,Qias pas, do �lne:ma. Artista que nio �ont. alguns. div'órcJos nlo tem ': ','
'.

,
...

'. .

t '

l!làttQS Por BUa vês ;Z3DY ,Gonzagà ,"despachou RO valor, nl9 é geflte. Dir-se·ia que o divór��o dá, estatus 80�ial.
.

I
.

'h' 'f' d" b·' .

.'. .

..

.

�

.'. ." ;
.

-,..
..

'
"'\ Onlie. chegamos,'. Nã!) 'demor" que, quem ftstop'lar' um, banQo' ;.. ,

,.,
..

.

.,
. ,

&,,�u, � e � .• ' �8 lOete para qUe este ,�m. �oot-!-to" temi mais yal�r do que. o homem hón�lto; s'e é que" Já 'nlo
"'. MQdernÂmenre instalado no centro da' dda-

CO'IIL o Dep.artamento ,A�to.".omo de \ßdlfl,C8çQ.es chegamos a eate ponto. O/gQverno do Tio ßaJll se vê impoten-.. (de" pàra p�()pC)r�,loDar .
I' vod :e, a' '8Ua:' 'JamfJis:i '

(OAB)' para Silber de detalbe8 do terreDO • e outros te dlan�e da. onda de crime .. do vicio e dos' entorpecentes... mai,or coltH;,didade no \ aleódi,meIUo, confa, "com;
ft.äs.(impor'taD"�e8 visandO' coÍD 'isto', � um �PQss1:Yei Quemforaece o gros.Bodo Ib9�tiDgé,�e, dos criminosos? Slo ; amplO',s salõe"s pBr.a fesr.II�. além, GI. 'e,' /whi.squ."êriB,.

f
.

'd b'
,- ,

f'·
.,,)

ó
." ,

, r' os filhos ,dOI, diyorcladol. '..
' '

l� �IO",,, .. 0" r,8 pu.m._. uturo pr xlmo.. "., ,
A.ntes de f�lar em divórcio deveriàm preparar os jevens '. bem comO' pesaoal altamellfe rablUltl!dO' e. uma,

" ,CO'llI ,3' cqnstrU:Çio de um prédIO pa�a o ;foru� 'P,.ra, o casalllent�;'PaJ,'. a matorta das moças �çar um mario: '(,oziohllque a,presenta. os mafs, "v�riados '- prJrO's
a)1'0 ,c)'oha,.dll ,c:Jf>lIcentfa-lizaç'äQ 'de ,alguns:' orgãó&' do � a, aspiraçl� máxima dá v��a, Idesde, pequenas >,foram bem' 01;1' se� goslo. <. '.. ,

,
'.

(".",publicOI aé'ontec'é-l"i'� aIé'lil de. passarmQs para a 4, '

condicionadas para isto., Ca�r u�, marido é ,fácil. D!ffcll é
.. t ,'. 'i ." " ; '. ,,' .' ,',..," . '

.,
" Oonservá4�. ,Uma caça no pendurico não escapa m"ais, D!as o ' .

' Ay. Mal. DeodQrQ da Fonseca, 104:�,Il rane.a. . - marido escapa.! Esc�pa muito facUmente se o casamento L nlo .

'" ,,-
foi lJem conduzido ou .aa desinteressa das'espera. O, diyóroio

'

8� 25Ô; ,:- J.raguá' do ·�S,�I" ,

S�nta Cafilriiul
,

. .
'

.. . ( pod�r6, .ás vezes, ,J,'e8olv'er um, C8S0' pes.so.ab ml!-s nunca o.. bem ..,

"'Rot'I''r"a'" o'-'t' '.' e' '�em" Ree' bild
'\

, Coletivo. O ,bem da sociedade fica actma ao 'bom" iildividual;
,

",. .

'

'8 O ' ' AléDÍ disto será u�
,

copvlte' para .

oasamentos" preoipltados�. ",' '. .,
'

,\ w. ,,,.; :'", :' "
'

:' '.,
\i' ' .

Nlo deu certo? o.' remédio ,é simplea: divorciar .. casar' D'·.' '19' .,.," .

,,'o

.'"
,

- ,\ ' 'C!Q'b '.a lup'ervl"'''io �Q ',RAta ·r'y Club d.i Jaragú"
de :Q,óv�, MUi.'t!lS, vezes, a perll.peu'Va 'deste,. casamento foi.a "la, -

'.. ': LID·a'ut"lu�ra-se'
.

" lO' .. .,. '" IA llI.
.

cltousa real, do di'JJórcio; Os filholl ficam jogados por ai como ' '. .

'�' ''', ..

dó 'SUnOV�DfiI' jarãgu8,nsel ,já se reunir,am pela ter- IDho de' perdiz, calldidatos a 'esc91a �P crime. Sendo .divórclo,·

'f·
., ·1'

' .

'1' . C'.',',
'

'I'"
'

,

c-ê'írá 'Ye,""vizan1iQ a'constituiçãQ-de um'Retaract em QS nPIos.ab�n"onad.Oll proliferam com.o cogumel<fs,um J»roble,. O, leia lD'en ·e
.

�. en, r"s, ,

J , d�' SI' I'd' já'· m,a >quasUnso�1JveLpara'OI 'gevemol,. . ..... ,
"

�

V

'r�g_u. ou,' no&" mo 8�. d08� "exulte.n.tes. ,e� ," 4.P.Nl....p.pal·causa. dq fra.casso de taDtos\ casa.meDtos"
'.

-d.'
,

...
,

.

SENA'I
'

,:JSE'SI
'

:'fárlal' IDlpor�ante� .cn.d'8�'e8 do_e8��do� .

,.' ',' <)
,- qu� De�s'ß e'.único:que'Dão foi conViaado'lrmlO Lel� Ma no . Q .. ,,' 'e.,':

'. A tercelJ.!a.i"reUD.I1Q deseov�I�eu,.8e á. 18,30 ho"
,

'

",' ,.
. .

. g "

,

' .,..
.

y;

ras, 'nO' Jtaj�ra:i,'RestauraDte, sob a,.d(reQão', provisó- �f
"

�CoIÍl a 'vin�a\,eoJ!l,firmada·. do 'Min.jstrQ
ria d;e. M:a:ri�a ,S.ttebe, como Plesideot.; �Ro�f,lIdo Reiil," \.

,'.

. Prieto,.",. d.0, Min.ist... e.',r.,·io �"d"õ T,r.'ab,a,l,',ho,
".. ,

:gover.:oa,··
como V.ce; GIlse arauD, oomo ,&eoretarI8. � v:a.nia Eslldl lIe ,anil 'çllirinir . ,.,

'( ,�or Kö.nper·Reis" Presidente. da Oonfedera•

.D�Aquin., COQJ'<) �ic�.�
',- ,

-

Pref'I'lltU' ra: M' u'n" ·ICI·p;"a" I 'da" 'ção.N�cional do ,Tr.abalhQ Pr.e�idente r da
'. 3.,jQ�e..s ;;�,fle cooc�ntrar.m, e pa�saram a d,- .. ",:1, :

,

. .:: I, '
,FIESe, dentre outras', altas autoridád�.,,bater t.emas ImpQrt8mtes, s'ob 8uas próptiaalide'rslÍ-

J d d" S I acoDteaérá ,no 'p'róxÍmd dia -19' do' corrt!Ílt�.
, fás '. 'delif,m(yolv�':do O' �I;pfrito Dato d. a,ervir � CO'-

�

trtll I: I
'

.

lDunidadlt';;em .que.vivem. ., c
. '(,

'

"..
-,.

'c
.' U, U .:,' /� inauguração· ofici'al do' Centr� 'd� ,Treina·:

;';�;" )�!Ar��;a:;r�9�ii.��8 domJ�go"rÓ�,im?; 'd�fi 15do' ,'.DECRETO' N. 3�1/75"
. mento Polivialente"do' SENAI. 'é' C�ntro" So.!;

e,Q"i"r�,Il"ta.', f.OI,elenta a,.OQya,d
..
uetOtl& .prOVUIÓrla e ,que'

'

,
' , .

.. )' .' " cial 'do �,ESlt obras qu� se'· ,locti1iz'sm .. na'.
-., , 'Abre! CrédiJo Suplerfientt'Ír. W lt M

'.

t
. , .

Ih' Jfiêou,rco.D.�tituida pelo. ·seguintei· j.QViln8: PreBideD,te ·eUG.RNI.O QTnEBQ P f'r M '.' I d' "J" .rua' f!:.Ir er �rqllar '. e que orgu· 8JiÍl .... a·
"

'H"
'"

V·" B' 8
. D' .. "Lo '>J K LJ, re el o UDI'Clpa e a-,. .

'á d S' 1 'A b: ··á
." '.' .

--. ugo; IC�"--" e_to; eoretárlO - :ne8e e Vice'-- raguá 'do Sul,' BSladQ' de Sanra Ca,ra'rfnà.: ;no. 0·50' e ragu .. � u -, m OB .08. centrQS' J •... InIOIa..

LeODilza.
"

..

"...;
'r'

exercícis dé suas'arr.iDuiç(:;es: DeCreta:, " r�m, atIVIdades e se,destlnam a"atepder ,ao

.'

F ' Détrtr(j d�' mais �ígUDI!I'}ii.ã ·i)!)de��. 'prev�r, 'a ,\ M�T� >1.0)' - Pica aber10 um Créd!,o "SuplerrIen. siaterpa operacion'aI]ocál.l, Após',�S fes#vjda"
filDoaQio d. ·'inaia um. R9taräct em.'Sli'n'ta C.t"rina. I..r no vllo'r.�Cr� 100.000;00 (C�m .mil_cruzeiros) por. des, a Çomitiv:a se .. desIocàrâ para. Joi.oyille,

, réuDindo a nú)cidade @studiosa"·em to,rlÍO' de, lemas c()nfa do Ex:cessQ de �reciildaçao do c:orfeQ!e .

exerci· ODds serão assinados novos. conYênio$' ." ,

"

." e'aUS8S de re�l tD�ere$8. \ para '''1 eQmliliidáde.
"

tIQ,. as segum,res c:loraçoes do Orçamenf9 Vlienfe: . ::' .... '"
.

" '.:

t ' . h
,

{ I': '
'.

-

. ,I'

,De.fu,nto,·
.

Ga,"r,g':al·h.ava 0,0 C·... t::�r n�� ,

' "

Ig.�g:g::, Banco do BrasU)niplia: Ißstâfações
.

',alxao " ,:ti.g:�,����1 '. I }�.ggg:gg... . .,: .

.
," j ",

.. ',. � .' ,,;,
..

,

'Notíoias oriundas dO' RI'o' 'd':ai ',J'àneir:Q' , r,"."lam',
.3,1....0-:-.12/102.\> .' 71 3000,60 ,\- �a tarde de on.tem verjficP,I,l�se eni·.p�$s'a e::i(iade

.... '" 3�1.2.0_'061138 <" .

•

I' , ! 009,00 ,a a'ssma'ura de um Importante d(_)cumenfo, do qu�1
que médioos dO' Hos.pital �a,lg,8do FilhO' fOtllm 'cba;": �.1.ã'.Q·-;-tI1141

,.

1O.00Q,00' result·ará�. ampliaçãO' �m,' cerca, de LqOO m!,' a á.�e.
medos, ã. pressalil niIDa 511.· feira de, Íl�J,nhã: 80 \'eI6- ·'3.t.�.O-081181 I 36.000,00 ' do moderno 'edif(cio que' ,enfeita ii eonfl.uência . �a'

'- �iQ do, Cemitério .dELhha6ma' p�rà 'Obl!U9r'fIJrem "m .

3 t,,2.0:,;_'09/188, 6:00@,00 � quarro granth�s ruas' no centro de '}àra'guá do 'Sul.
,

de!IJ!l�o que oomeç'Ju 8 dar garg81l1a�,8 den\r.o ,do .,.

'TOTAL '.çr$ ',100.000.00� ...Q..9�rem�s'nos. refehr â.O ediHeio (io �anco do
, 08lxao. ,.,' ,.

,

,
.

.

.. , ,

, .' Brasil S.A' desta cidade, onde se ,de" ii assinatura do

.. Ot6',j'o',de Melo, d� 76 !lnQs de id�de .. ql19 es

.

'ART. 2.D).- BSle IOicreto enlrarlÍ em vigor, na conrráto de con�r�uçBo. sendo·· o iÍró assjslito' pela
"ava Bendo velado na Capl'la 0.0 3; OO�8QOU '

a

. '-, daf�" de sua publicação \revogad'Qs" as "disPQaiçÕes fm . EDg�nheirô' Chefi do D�parl�menlo· de Be'os' ImoDjJi.á-
de' repente, 88sustando a .&Od,OB os p,·'91il8'otelJ.

I dr. cQn'lrärio:"
.

, ri05 'do B:anco do Brasil. S;.A .. coRi séde � Curilib,l.
\ '

r' ·.,D.alá�·io dá Pr'eféiturä ,,::!unicipal,- dê Jarag:uá dó O Gereme e Sub�Gereole locais':"e demais alros funciO'
, O. 'famUjarGs, do mortO' 'sair!!m em': disparad�,

" Sul, aos' 12 dia's do mes' de jun,ho de 1976.-
.

:nárlOs do' impO'rtanre' estllbeleci.:nei'llQ de crédilo' da
l,pediO:(j,o a,ocorro !ii o caso foi a&eildido' pêlo 'médico "

.

: \Eu,geni,o SI-rebé, ,PrefeUo -Mul,1i�ipdJ ";. prêlça 'e 0& 'Diretores ,�aICc)nSlrUroJlà·, ,I' vencedora ,di
Madei'ra e o' aôadimioo Dsourí, do HOilpital ßalgado' O, Ipres�nt� D�crelo foi registradó e publicadO" concQrrêncill, ,aedil1da em FIQrianÓpolis.· ..

'

Filho. Os médioQ, rnela'r)ua, depQis, que esta é ,8 nesta DiretQria.. ,d� ,Bxpedienl�,"" �duCl'Ção �,rA.. is�ê.ciiJ
...

' "N� pró�hna e,dição' daremQS 'PQrmenore$ cdeste
sego,nda tez qoe O' falO se ,ierifiea nê ,Oemité�ie de ··Iocral "dOS 12 diil� do.;:mis �d. ,uaho ge 1�76.', ' ·lmpQJ.!.ante lIcontecimentQ, q�e' virêi embêlézár aiod'
Inhàúma. "

',.
..' . ,,"

'
.. � '.

".

. "Asiril K. Sch!Dauchl Dii'elQra � �Gia 'Is' àQISli .cida.de 'no ',8nó 99 de SUli ,flindlJção.
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'

, ( , ........
'

. � .. ,; ,

,

,

, I IAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




