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, \. ..

C8mara aprova projetos, d! Strebe'Socieda�e de CuIt�ra �rlíslica
/,

.

I, I, \ � val eleger dIretoria '

Na reuoiAo da última "CORREIO DO POVO" 8St. ,ovio que aV;l,\Bça.
'

. \
.'

eégonda feira OI edis ja- publica para 8eu� le�to. Ao lufar' da bandeira . Na próxi.1I :-eUDUIO. os acoatec:.,' explicam oa In- aal tomou parte, aetcu-se

raguaens6s aprovaram lUS a letra' d-o BIDo d. marohamos pela . t,erra homens que dirigem .. fegranles da Socicdada de II preoc:upIÇ�6 dos presen-
08 projetos de, leí de su- Jaraguá, para que todos que é B088a e que ama-. SCAQ poderio definir es. Callurá Ai'ffa'ica, de que tes ao encontro levado II

toría do Prefeito Eug�ni8 •• inteirem de .ua l�tra 1B08.
.

.espectes básicos visa.ndo aiio lemos II força -neees- efeito no prédio do Depto ..

Strebe,..pela qual o ehe- a aprendam a cantá lo
.

• escolha de uma dlrero- sóÍria pare I realização de de lilformeções Turfsticas,

fe do poder· exeeutívo quando das festividades' A letra e orqu8stra,io 1 ria efetiva para, o órgiio uma Assembléia, o que em encontrar uma aolu,ão
local está autorizado • que de .d,uma forma receberam a aptovaçio q-ue resBurge com' 11mpl.. será possfvel Das próxi-' Itr.genfe paril o problema
doar p�ra 'o governo do

.

yenhllm a serem .progra d4f uma comissão espe- ·poa.ibilidlldes de sueesec mas horas quando fivêr ·vis.nde a escolha de um.

estado área, de terras vi- madas futuramente. Hino eíal designada pelo Pr.·' quimfó 110 movlmento cul- 1II0S a certeza de eonrer- diretoria pare de.eRcadca

lendo a cOD,liItruçAo cio de Jaraguá: ;,.
.

� feito Municipal na tard.� .ural e artfsfico do muiii- mos eóm bom número d� meato je c II m p � n h a'.

Palácio de·;Esportes �a "Entre montes altivos . do último sábado em reu- eíple. Os leitores nio du- sócios cODfribuinfés. O 1.- em- favor do incremento,
Av. Getúlío Vargas e engastada" marginando nião le'yada a efeito' no . conhecem que DO momeà-" plSSO 4ntio será ii es-

.
do movimento cultural e

outra área que se delti- corrente prateada � yibr'a Colégio Sio Luiz, é na' io uma plêiade de lInho·' colha de uma direloria, e anísuee de l.f_guá do

�'n8 a edifica,çAo do pré- um pOTO querendo pro- 2a. 'feira foi a vez. dOB res bem intencionados es- o nome do Pre.idcnle pro- Sul. Preencha você tam

, dio para o. Forum da 0,0,
'

gres80, orescimento, tra· edis aprovarem o"re'feri- fão, muitas vêzes delxsa- visório ·Sr. Dletrteh Hufe- bém .aua proposfa de sô- '

marca 08 rua W a l tê r balho e .sucease. do, Hino de : Jaraguá.· do d. convívio' de seua nueesler, vem sendo' ven- elo eentrtbulure da SCAR,

Marqu�rdt, estrada que -Estribilho: 'I' Desta maneira igualmen- fi1miliare� e Ifazere& par:- tllado com insistlnc.la. 1'8- 8nlJlégando-a . preenchi'da
demända a Blumeneu. JARAGUÁ DO' SUL és te a administração ,'d" ueulares, plUI dedicar-se ril continuar ocupando o na Prefeitura Mnnici'pat, ..

.Outro dosl projetos-apro-
.

vibrante,
. .

Waldemar Behlíng e '.e· .• SCAR no sentido de cargo. Na úllima reunião Bibliofeca PúblietJ e Depfo.
vados, foi o que institui nio haverá quem te su-/ us companheiros de Ro- forná III mlJis forle. O que do órg�o da qual esfe Jor- de Informações Turfsticaa

• Hino oficial de Jara· plante,
,

,tary Club foi coroada d.

guá do Sul, cuja letra é teu POYO alegre e yaro-, êxito pois' ninguém _ea-
do empresário . Rudolfo . nil, _" conhece que o autor da

..

Hufenu9ssler é Orques· tem po!' lema: avante letra é rotariano e ,que
tração de A(le8ste Bérri. Brasil. . o novel clube ,de serviço
Os projetos mereceram De teus campos aber- encerrou o mandato. da

aprovação em regime de tOB lem . flor, ,da indú 'l- ex-diretoria com chave

urgencia urgentíssima e tria a todo o vapor, bro· de ouro ao entrega'r a

a reunilo foi em e.ará- tam rios de riqueza li atual administração mu

ter extraordinário por se
'

sorrir,
.

para 'o
.

dia de nhlipal o Hino oficial do

encon�rar o poder legis- amanhã. que surgir., Teu município' as vésperas
lativo em recesso parla- 'brssão tem o verde: é, de leu centenário.

mentar.
'

ellper�ilça, o vérll!�ll;lo,

Clínica
CRO 384DR. OSNY CUBAS D'AQUINO . - Cirurgião Denltst.

, \

Ât�nde sómente com horal Dlsrcadu: FON. 72�0�2�
ConsoJtóHo: Edif!cio "Min,r" (Defronte a Prefeitara Mo�icipalr

.1.0 -andar - Salu.22 • 22 A

O lenador' Otair . Be
e�el', encaminhoo ofí�io

.�
• ACIJS, comonicando
qUI está. em vias de ser

����������������==���������������� PQblica�o,pela impr.n.1

Escoteiros reÚriem-se lÍoje aqui·
. �

.
.

l!ienhores Edwin' Jurke e

Wolfgang Voigt, estiv,·
ram na cidade de Con·
córdia. aQquiriodo novol
reprodg.toree. Ao todo
f�ram i 1 os 8uinos da.
raças L�ndrace La�ge

do município. "CORREIO
DO POVO" que fem' inú
meros iissin4lafes DO vizi·
oho lRunicípio�' endéreça .

anfecipadam�nte suas feli
cifélções a' fados 05 mora

dores de Cor.upá, em

Haosa-Humboldt

White que foram adqui
ridos pelo sindicato e já
vendidos aos associado."
,num subilltancial aumen�
to da produção, de (loi
n98 de eorte do munici
pio.

Hoje tem' fesla na ,·E8 Euclide� da -'Cunha' de, Nereu Ramos
ahmos do'; estabeleci- de pipóca,. ainendoill,
mênto de ensino e Baile pinhão .. e· qUe.ntio. A
com os ':L1banos dó Rit.., renda reverterá em be
mo de TiOlbó. Funoiunll-·· nefioio da Elilcola'Básica
rão a parir dai 5 horas Euclides" da Cunha de
da tarde d,& hoje ser�i- Nenu RàmoiJ.
ço �e bar e café além

Em v\as de ser' publicado r�conhecimento. de
mais, uma ass_ociação profissional·

_ bruileira o r-econheci-'
mento para. Q funciona
mInto da Âssociação Pro
fissioasl das indústrial
)(eblârgicBl Mecânioal 8

.

- \' ....

Mesmo que a notícia de própria 'do atrupo. O tre Oll Lobinhps •. Na reo-

não tenha sido c.nftrma- Jaooritaba é preltidido nião àe ,hoje,�c8.o a 11181-

,da até' t) momento em pelo "mpresirio --Rolf B. ma !,enlia a ser "fatita

,qoe redigiam'os 9sta,.._ no Herman-D e' tem procura- da, poderá' ser defina' a
doia, 'êstava', programada do desenvolver 80as Ui- ; construção da séde Bocial.
oma reunião do Grupe ,idadês escoteiras sempr. ,após: náturalmelHe a da..

,de Escoteil"08 Jaoorhaba. I ,0Uadu ao desentolvi-' flagraQão de uma oampa-

qU8,ndo deverião sl'r dill-
-

mento do 8scotismo, local, nha4untó ao QOllléroio,.
coti,dos' assontos atinen- quer entre Os apsis adulo indústria e poderes cons·

PrefeUura dá a a�nfíêaer
I

C;;;��6·" ��;;1;��'i'2o�� feira
trabalhos. de aalçamentos 78 anos de exislência

I.

o Dlpartamenta, de'
.

plexo indQstrial n.O 1 da quando da comemoraçio O MuÕicíl'iO de Corupá, OfO Ernesto- Webber. que

Obras àa munioipàlidade WEG e Qllintino Booalú- dos,99 anos de Funpàç,ão ligado inUmameole com tem procurado COBrando

jaragoaense, informou' va" BO lad� do prédio de Jaraguá d. Sul:, O � linaguá. do Sul, estará co- com a ajuda do Depurado
que a atual administra- da Prefeitura Munioipal. 'logradouro públiao pode.· memoriado nll próxima Octacflio Pedro Ramos .

e

ção inveatiu soma supe- Foram acentados nada rá ser igualmente beDQ-
.

segunda feira dia T de Ju- do próprio govêrno' do·

rior a 312 mil cruzeiros menos d,u que 247 mil e ficiado (1)01 a implanta lho, IIUlis um aniversário eslatio, 'desenvolver uma

nas obras de
.

calçamen- 74 ,paralelepípedos. Por ção de um relógio públi-' de IUtl existência.' Seu ildminis'rraçáo voltada aos\

to a paralelepipàdo,s nas' outro lado jUQto a praça co a ser implantado pe:'; aluai Prefeito é o. ilreoi.la inre'resses dos mU!Jícipes
8eg�nhsar��s: co.·bg�oP�z��,bfi�h l��hc�doUNrnANCQ -------��'-------_------------_-�

tinua9ão do 'calçamento ao Paço MUDi�ipal; ope- a ser instalada 'em Jar.·

S h"
'

d
.

Ihrrs Av. -Getúli<> Vargas rários eontinuam· reali g2'5uádePJoUBIBhiVoele1nq8Unete'sedriáa C' . r',De,e' �er. m'"
.

e .' o'r'. aproximißades do CIP; z8ndo diversas melhorias
Venâncio da Silva Pôrto, na meStOa podendo' ser ge

..

renoiada Jp e I o Sr� f
.

' ., ' .
. ,

_oa�d_e��_c_�_i_�_a_-_B_e_o�_co_�_-__"_i_n�6_U_g_a_r_a_d��_d_._i_a__�_5_._E�0r_t_s_S_�_i_��:J�,__�_� sua·suinocultur�
Verbas' dó governo .. ; _' o Dr.lwaJdoSprieigo

, .. ,

V I
.

d'
ç

I"
,médicó Veterinário,. e

pa,ra '. a e,
_ q

-

lapecu �I:��:::: :::iB�êr��i:l��O
"

. , . dores Rurais de Scbroe .

�SegÚDdo notíoias ,in- Guaramirim à BR 101. confirma·�e a notícia da' der, informou que em '.

das de Florianópolis, o A própria' se c'r e t a r i II liberaQão de 360 mil e 500 companhia. do P.r:8siden
, governo ,do' estado já- teo: em GíO r'r e IJ p o D iU,n c i a ctozeiro$ para obras jun- te e Vice do Sindicat�,
ria liberado f8rbas. reil antériormante e n v i a da. to ao CIP (Cfmtro Inte

Pactivam.ente da Sßcreta· a08 órgão d� atu8Qão de, rescolar de 1.�'Grau) lo
ria dos, Transportes' e

'.

Jara,guá hatia informa- oalizado nB A'fi. Getúlio

Obras para pagam�n:to do de que estas indeni- Va.1'gas. T.am.bém o' Palá
das il!den,iz89ões às pes zações atingiam" a

'.
um cio de Esportes teria' sj-

8088 que foram atingidas �otal de 600 mil cruzeiro,. do liberada verba-em tor-
.

com, dessp,ropriaçõés pa- 'não se tendo notíci�s de
.

no de 300 mil cruzeiros

para' obras..:... na rOdC!l9ia,' ql1e elta impor'â,noi!l te- para início dOS trabalhos,
SO 301, ligandO 08 mo-. nha sido liberada. Da em terreno la08 fondOI

.

nicípios de Jaragoá .•
' secretaria' da Edoçação dq prédio d� QIP.

Í'
.\

Este estabelecimento
de ensino programou pa
ra o dia de hoje - feste
JOIil juninoa eujo inipio'
lerá a8 17 horal ..-quao

; do haverá 'spr8sentaçãQ
�==���_��__=_-�-�_======���1====9 de�mero,t�cosp�u

Odonlológica
do Materiai ,Blétrico' de
Jangoi do Sul. Trata-le
de mais oma 'itóri. da
01818' .sindicalizada· do
muniofpio ...

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ASSINATllRA:
Anual . . . . Cr$ '40,00
Semestre • , • Cri 22,00
Avulao . • • • Cr$ 0,80
Número atraaado Cri 1,00.
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� ... J

. ENDERtÇO:
Caixa POltai, 19

Rua 2, D.- 130 - FODe: 12-0091
Jarapá do Sul, - S. Cat.ri..

,

Aniversárils

_ Â Garotinha 'Reine
,ne, filha d'e Rotando I
Edla Sehulz" ruiden"e
Im �arr8 do, Rio O�rro;
- o ar. OUo' Schnli·

der;"
, - .,Iraó Uari'a Galfoho!
-aIOO, em Ga'ribaldi;

- • arta.' .waoir
toai;

- e ir.,' Aotonio Pe-
'

"ri; ,

_

) ,

- o ar . .lot.ni. 'ilira:
, -:- a Ira: OI.lir, eipo- -

,
18 "0,.' Sr. AUI'8.&. 'Gu
ler, Im Conc6rdia;

.

- o Ir. Pedro Schmidt.
Im Jara••azioh8;
;_, holdl Laog" ,I.

It.poclÍ�iQho; , ,'. '

'--: 8 Ira. Elvira P. ,es.
S081a, em Rio Volba.

'

'Dià 08
- Q 810. ,w,erne'r Va

,

I lei;
...; O Ir� 0lm8r ' Bart"I;,'
- .. Ira. ,V,a. Ruth

8choeider 8cbmalz. IIR

�ão B�Dto do Sol. '\ SO�.

Dia 09(',
- A. Sra. Da. Inel,

'Ipola do Sf. Júlio Maf-
, felzolli; ,

_' " ar. .Artur E.men
dôufer;
- • 8r. José Augli8to

,SUnheli; ,

'
,

;:_ o er. Martin 'Hino,
I. Jaragu8lioho;'
- a, ira. Iza' U;arta

Mohr ,Ziemann.· 1

Dia, 10
,

'\

'..., O �r. Samir lIaUar
ela Sio Paulo;

"

_ o .r. Tobill Warhof··
tig, '111 OBritiba; ,

,- o Ir. Zeoo' Toroai, .

, ,

laD ilo Páu}o;

Dia 11
"/ 1'-

- O Sr. PldrQ' Klein
Filho;'

:.

-: o Ir. 'lJaroldo. Ha·
nl.IDO;
_ i.ónl Reck;· .-

'''NOII,Ur Felicitaoõ'l
aOI .0ini.ariaD"1 ,da
I.maoa!'.:._ ,

j
,

/ , \,

__ ('" .' r t
•

'

, rt ( .I·-";?" j ,4

Regl·stro· ;S�nta,i �uz�a, I!este dil� nesta cidade,' filho de lo.
" N' as' C,1-� e n",I'o su.·CORHfIO 'DO ,"P,OUO" . ' ',;- trltQ, .fllho d� Jos' � da 'sé AfóllIiO Gories e

I
Ma- .........

Aurea 'IIOOe.\ Gl'1Itiba" ODclal Silva. - de Paula Anoá ria Gorrel.' J

, do �eglstro Civil do. I. Dill- '

da Sil"'a.
.

,

"

\
. , o o .

DI� 14 junho
-

, i
. / '

fundação: ffrtu" Mulle,. - 1919 trlto da Oomarca de Jaragui 'EI 'br'88'1'IAl'ta 80lteir'a \ Bla, brastleíre, lolten., Lutamar, filho de Luiz Carloa (�ucla Deckér) Flôrianld,o Sul, Eatado d. Snta
. a". o'�· '. '." lO la'ri", nascida em Ja. DI& 21 Junho '. '

Catarina, Braan. lDdustrlárla, ,oasclda ena
se ... re� u, .

, .... ° •.

Fali Saber que oomparece- Luiz Alve.;ólltf.t'E8tado 'r.gu� d,o�SIlI: dO�lclhl!ld� Joaé t��'2��nt�JOSé (Dirce fMaria T.fn�r) LeoQJ
raro 'DO cartório exibindo oa .... 'col' da e restdent· e resídeate oa Vila BIe·- MaIde- Surl.ne, filha de Waldemlro (AdeHna) MaasadOCUJDjlDtoa exigldoa peía lei .oml 1 Ui

• '"
a,

pendi, nesre distrito, fHha AneU._, filha de Rolando Q'fone Ehlert) JordaD
/afim

'

de a. habWtarem par. na, ,Rua '�dra:cls�?lh TOddt, de Marina ßortolortí e: Dia 24 �unho '

", '

oasar-se ' n•• a ,Cl ,8 ...e, ,J.} ,a e
Hild P tO II' B t' I I"" Cl�udla Joana, filha dá Flivio Ffdél1s (CéUa II. Junke.) Stfn.�rtbur Alvel e Maria I II· OD Ice I er o 6.

-,', ghen,Edital D. 8.950 de 25/675 Geraldo / .1 1

Isa"el Maria, ffUla de ,:ZéUO Antônio (Ma. ElsÁ,d'e An'z) DELI,,
,

("
' ,o,' -I. �ditál ,o: 8.956 de "01/,'7/75 ," ,

,

"

,ApeloAd ..mar Haneman. e Edital' n. ,8.953 de 27/6/75 Ltndomàr, filho de Urio (Hllda Klug) 'l'0D!IVon. Kuellter
Ad.ir Piaz e

Lerlber, Raho, e
. DiJ �5 Junho ,

,

Ele, brasileiro, 'aoltelro, Arnete Dorigatti' Dalva Seil" r Marco�l:a�oj!:: de orland� ,(NatADa Kan18) ,Morbi'lavrador, Raloido 'em. ,E'I., brastlelro, solteiro, Tâllf. M�ra. filha de Rueli (Ir&ne) Krüger -

, . -;-. _, _

J.ragui do
'

suI,' dOllii�i�" Ele, brasileiro, solteiro,'" operári�,· nascido em, po- w.�D�ernel, fUho de Geraldo (An1t� Veeker) M,rquard.
.

liado .. rellidente na Bar pedreiro, 088t.;.ido em merode, neete ESf.do,· 110- Adel1ilo, filho 4e Salmo (Olga, Ko&lowsld
ra cio Rio Cerr,o, .neste Ma'laranduba, oe.te Es- m/ieiliado' e "rtsideiUe em Dia 28 Jnnho " I .

'

.

t d do
.'

'1· do
.

I . F'ablana. filha de VlUlÜdo (Catarina) B�chmailDil,istrito, filho de Artur a 'O, omrer la , e rell- ,Rio da Luz, nesre distrito.
'

, Wagner, fIlllo d� HéUo (MarUia de Snva) aeDgelHanemann e Ida Reinke de.t. na Ru.. 25 de julho, 'filho de Alberto Rliha e ,Dl SO Juaho
HanemaoD ne.ta - eidade" 'filh., di. d. Adelia Rilihn. ,. Lena, Whal/de Relne,r (Lourdei) MOMO ,

, ,.'"

-Domiagoa Piaz e de.Yo;.· "
. Fasem a'!os hoje Ela, brasileira, loUeira,

1 d p' Ela, brasj,Jeira, Iblteira, "Aós pais," lamlHar•• DOSSOS ,cum.prlmentoa'"
.,.' I

. do. lar, nascida 'em Ja- an a laz. ioduatriiiria" Daseida, ein
- Ä Sra. Armaod. eS-

, ragu' do 'Sol, domicilia-' BI., brasileira, solteira, Jlr.guá do :Sul, do"JiciIia'
pOS" do Sr. Walter Sehull ..... reaidente na Eltra� cC?lture.ira,' oascida :àm dll, e residenle em Rio da '

Be.'.;' da Garibaldi. n••�. dil-
/ RIO, dos. Ced�o.l� ,nl.,e, Luz, DeSfe distrito" filha' F a l'e c 1- Dl.,.' e'n ,lo,o', s..,.. A Sra. JUlilt., "PC!- tritG, filha' de . Augusto E8�ado, domlt:lhada � de' Albrecht Sen e Lill _

I.
Ia do Ir. Paulioo Pldrl;" KU.lt.r, • Frida-Pischer. nlideote na Vila ,Lenzl, , Bloedorn Sill ' .

"
'_ r. �r. H"nriqa' Pe·' ,Kuel,ter;

.

'. n.lte 'distrito, . filha d. ' '.

.

Dia 18 Junho,
.,

,

dri, Im Loodrina ...;PR-; ( Lauri..no Dérigatti e Joa' "LuzzI Boeder Behllag, em Ilha da Flg.lra. cop! 53 ano,

- • Ira. Silvi. Mar·' Bdital n. 8.951 d'. ,26/6/75 'na Borri.
.

,

,-
,Edit.1 D. 8�9ó7 de 01/7175 Em1l1aDb"'r� �=e, .aíIlha' (Ia Figue':., com 70' .Dóa

quardt Frutuoso; Vilmar Macedó e ·Edital n. 89õ4 de 27/6/75 'MariaDo,:l)ereUi t Dia 24 Junho
.

,

" ,

I, - O Ir. Lao'oer ROW'I, I. Z II A/r,lold,o, Vi<>rgutz e
' eIn 5lrinrari, . AdßsOD Bemer, nesta cidade, com 02 dias

G
'

Ob Id'
/ n. ape a � .

, .. Dia 26 JUDho
'

:'.' ,j'•• . ,a'rl a I; , ) , Erea Old,enburg C6pia recebida do· c.r, Mártha Scbell1n Horst em ,F�o. de, Paw., com 93 ano,
.

W Id' EI/e, braeileiro, soU.ire, '

:....- O' Ir.
.
a' emlro, rório de Mae18randuba. ltJari� Amla ,Augusta Bagel Brotzky, em Estrada Nova, com 8,

Baumano. GperArio. na8�ido em Ele, brasileiro, solleiro,
neate Estado.

(
,

, " ,

anol

DaJ'lllJOm "n08 ,ama'... J.a- Jara,ui do Sul, domiei-I' lavradpr, nascido em Ja- ,� Dia 29 Junho'
,

.I! I "'..,.., ,.11 liado, e rellid�Dte 'em Ja- ragua do Sul, domicilia- Ele,' na.cldo e� ItOU" 'Bernardete PresUDl, em Itapoeazlnho, .om 10 aD�sragu' E.qu,�r�o,. . neet. '\ do e relidente em ,Rio pava, nelte estado,'deml· "Aoa Enlutad�s Nossas SeDtidas Condolên.�aa"distrito, filbQ· de 'Joio Cer'ro I�' nesle. distrito�' fi.;., ciliado:'e 'residente' em
Macedo e Uaria . Cpelho lho, de ,WerDer Auguàto Massarandubl, neste Es·
Macede. "redlrico Vilrgu,z e L.iJ)a tado,. filh. de Matias De-
Ela, brasihdra, 10Uei Braun Viergutz. "

" retti � Vitl.linl Derefll.
ra, industri'ria, nascida : eil, brasileir., solleira, Bla,. nascida em. Luiz, '

ein Guaramiiim. oSlte .de lin" nascida em hu'"
Estado, domiciliada e r.� gua do Snl, domiciliada Alves, neste Estldo, do-

0.'- iidente na Rua Domia-" e residente. em' Garibaldi, micilildâ.e reaidente nes

gos. Demarcbi, Deflta oi· neste disfrito,' filha de
.

fi cidade, filha d. ArDo)·

(, !I r. Iogoblrtó dade, filha' de Raulino Osvaldo Oldeobur e Va- dq Stringari e Santin.
,Brauo,barl, em Caritiba Zapella e Maria de Sou-. 'li R�duenz O,ldenbur.,

' Stri�gari. "

-PR"'"
\

za Sapilla. '

"
.

,

'"
, edit.1 n. 8 956 de ãOf6115" B para que chegue ao co.'

inho �e·�!�����:' ii:��, . Ed'ital n. 8 ..952 «Je 2615/751 . 'Prota.io Gorgea e ,,� ::::!��D�.::e�f:C:d1t:1nq��
"Niooo.lly, reàident� 8./ ArnaldQ. d'a "Silva'. Lucia Bortolotli le� pu'bUcado pela 'lmprensa_
Oa.po Larlo. Ouritiba- Bilda jGerald9 Al".1

.

<'

Ele, brnileiro, solteiro, e em cartório ,onde seri afixa-
do durante 16 dlaa. Se alguémPR"':': '

/

'

11e, bra.ileiro; solteire, . cf»merciãrio, ndscido' em" souber _de algum Impedimento
lavrador, \ nalclido em Mil8sáraodubl� nelte 13.,-, acu,ae-o para OI fins lega". 'IDia p7 JulhO .. 'Jaragui d. Sul� domici· lido, domiciliado, e reai-' AUimA. MüLLER GRUBBA ---.------.-......--......-----

P.�.: Caso alguém j tenha eocon;r"do 08liado. r'lid.�t. em denle na' Rua Joioville, ODclal
.

..

I ctocumeotol, favor eDtreràr à Rua 6 (Cei Pro,
c6pio Gomea de OI,iveirCl). DO Açougue di sua

propriedade."
.• ;

.\,
I

ém reral;'especialmente;'
Gaita e Acordeões :

COll1pléto Sortimento com 8' a 120 baixol
,

'

,

.. I B a ii. d o D e o 11' ,I J..
,

Piano.:,ceFritz' Dobbert.I
Grande Vàriedade de modelo.

HarmôDio. ,�Bobnlt .-

ORGÃOS' TUBULARES E BLBTRÓNICPS'
., ,.' G,aitaras e Amplificadoreà '

Inslrumentos pira ,Orquestras, �Bqnda. e
. Con;1Ú1tos Nodemos ;'\ .

Violinos :.;....' Viol6e. - Bandolins ,Banjos
,Flautas � Clarinetaà _ Pislonl - Slxofones
Trombones _ Baixos e 8i1lerias completaI,

. pandeiroa - Chocalhos ,;_ M.arlcas e IAfuéhêl
,

Mélodos - Cor.das e Palhet.' '

IDltrumentoa pI Famalras: Bombos' - T.mbore. - Pratós e CorDeti18
'. \ . .

Para· Músicos Profiaaionais ·fórlleç'o também Instrumentos Eatrcm
geir98' Violinqs, Flautas e Clarinetas, tipo cBoebm». Piltons, Trombon�s

"

:Saxofones, bem como bocais 'I Boquilhas eslrangeiras
J- • 'Pára Í'naio�es Informações, cons'ultem',a,

'<EIPEOIUO 'IILII l" • :MUSIC1L OE PAULI KOBf
; , Rua Jorge Lac�rda,"':242

São' Bento do SUl
I
Caixa. POltai, ã�. 'i.

Santa Catarina,, .

,',

1 �

- I

.

EMIRES'ÁRfOS, tURISTAS·
• ' , " I" r

.. YÃ:RIG,.'�en�e.se honrada pelo que pod� fazet' pelo�}geuliI�n��
'�,g6cios e passeios. VARIG e8t2Í' .presente ,ém toda,. parte , do

,

muad0,1 be�efici8.se dos- 'seus serviQos.
'" PeQa informaQõI8 à VARIG " . ,

, Av. Ma!. Deod�ro da fODseêa,-122/1ã� ,-, flont 72-0091
, (, -,

"

Jaraiu' do Sul - �6" "

.

,
_.. .. � . � \

..

Viage 'VARIG - VARIG VA:R!G

'\ t ,l(";

-

, /

, Eu,' "\LEXAND�e HAAKE!; brasileiro" CI

sade, comereianle, residente, e' domiciliado à Rua
6 (CeI.' Procópio Gomes de, Oliveira), 140 decJa':'
ro para os ',devid'«)s fios 'que f�i roubado do inle
rior do vercuio os segui,ntes documentosr' "'

, ' ,
,

'

• I
.' " -', .

Certificado d� propriedilde do veículo FORD
.

DICK UD, I, ano 1950,' capacidade, Piilt. 600 ,kg' de
Clrr., e Taxa RodoViári. Unica (TRU).

Jaraguá do Sul·Se·, 02 d,1 Julho de 191&
,

,
-

Alexandre Anke

Documentos ,Routiàdos
... <ó\ '

•

, \

. ....
. \"�'. ..

'Máq1Jlaas de, cllcala'.' ELETR'ONICÀS;
18 ,'modelos "comJ ,é sem fita,·' de' escrever,

,

'

, somadoras. e duplicadores.
.

.

'ReveDdedpr excl�.l�o para � '

..egião '

§OC�. Gráfica lV,tllllid-à ltdlao'
Fones: 720592 ou 720972'

Plainos .

especiais ·de
.

fiDanciam�Dlo,

'" " ,

. i

, Gar..ntia d. r aDo. _" Assiitência Permanente
"

, I

\ . ,
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OORREIO DO POVO

A el,etromolor�s )araguá S'.A. seiuI a salutar po
Iílica de constatar seg'úidameDte eom.a imprensa, for-'
decendo aos homens da comantceçãc os elementos
cllpl!zes de informar ao grl!nde público' ,dá região, do
fstado e do pills, o que ocorre com o tmportaate e

marcante grup'o empresarial jl!raglilaenae, que lúnremen
te com outra empresa do ramo, transformá, � nossa

cidade na capilal sul. americana \do motor elétrlce, '

No dla 28 dó mia p. passedo, pdas 9' horas, OI
'

órgãos da imprensa ésertre leeals e da região e .. im
prensa falada foram ,convidados pela alta direção da'

\
"WEG", eeaslêo em que se realizou ums demerads
visita às instalações das fábricas, I 'e II, shuadas na

rua Venâncie da Silva Porto, na zona' urbana e às
margens· da, Rodovia SC-80, respectivamente. " .Ó:

, Além das precisas e oportunas info'rmações 80-

bre o processo .de tebrtceeão de motores, o dlretor

pre�ideDte' sr, BggOD Joio da Silva e o sr, Vicente
Demini, diretor (Je Marketing, realizaram entrevtsta
com os representanteB da imprensa, em que se abor
dou de modo espectel II recente viagem �eifa ii, Ale
minha, onde es dois diretores foram atender contetea

comerciais junto a Feira Internacional de Hannover.

A pertlclpe.çê.o- na Feirê3, de Heririover

A participação ná Feira de: Hannover foi provei
tosa, - informou o dlreror-presídente da ' Eletremoto
res Jararuá S.A. -, pois, em coàíànto eom a subeídté
ril! alemã, a "jarli Elektromotoren GínbH Co.", visoú,
,priDcipahiH�nfe, conaolidar a comercüllizaçio no l1I�rc•.

. do europeu, mais pertlcularmente o alemão. Ela foi.
'provéifoll também no relacionamento que ae estabele
ceu com empresários de outros paísea que .esitverem
em Hannover expondo os seus prödutes Segundo °

represE.Dtante cO,mercial, da Embetxeda Br&sil�irll na
cidade de Bonn, 8 "WEG" foi �.' única émpresa .

8HI
americanÍll a marcàr presenea na mencionada' feira, e

o' único fabricante brestlelro que lá compareceu nes

últimos' 5
,

cnos.
' ,

/

Comissão, Municipal 'de 'SBú�e Inlorma' os
"

.

.. '

'. 'f',

. lOCB,is di UBcinBcã� COltra, Meainuite I

. COMUIIaADE: LOCAL: HORARID

'Centro Poato de' Saúde 8:00' às n:oo hrs.
às '17:00 hrs.

Nova. Brasília E.B. "Albano Kanzler 8:00 às 12:00 hrs.
Ilha da Figueira,E.B, Holando Gon� .

çalves' " ' 13:30 às 17:00
Barra do Rio Salão Botafogo
Cerro '

Garibal'di Salão Franke
Nereu Ramos O.E, Euclides d.

Cu·nha
S�Dta Luzia,' Sl1l�o da Igreja
Vila Nova J Sesi

'

�

JOão Pessoa Salão

,8:00 às! 2:00
13:30 às 17:00
8:00 às 12:00
13:30 às 17;00

.' \ '

PA,GINA 3

I

SA,B4DO 0&-07-7&

Recebe. ··Imprensa
,

.
- ....

�

/'

para ,.' testar auto-rádios

Eleírcmcíores
.

Jaraguá

I

da -situação economíea que atualmente vem ocssíe- nla, pare 8 Nova Zelandia. Na África,' j4 �xpoirtoU:
Da�do até desempregos em toda a Europa. A maio- para Angola. Agora fi empresa se prepara para �B
ria des empresários, preocupados com o atual re- frentar o mercado norte americano. Para tanto 'es�

.eesse eeenomíeo, (baixa . conjuntura)' prevê pàra
'

tá reestruturande o· Departamento do Comércio
outubro deste an6,(OU seja em setembro ou

.

outu- Exterior, com a admissio' espeeíallzado, entre 08

�rOi uma.melhoria bastante' sensível ém tudo." quaís o sr. Rubenl Nicoluzzi, preocupando se, tam-

\ '

.

,. r, , bém, o setor nB, importação de "matéria prima,
Sabe,se que a dililcudade em comercializar a 'equipamentos, é maquinárial. �

,

prOdução europea foi ocasionada pela crise ener-

gética, com a elevação do custo do petróleo peloa Fatores de Aju/da ao Comére:io.Exterior
Aliás, nesse particular, a Eletrontotores Jaraguá países, produtores .. tendo à frente. o bloco 4r8�e" ,

A 'empresa aponta três fatóres positivo.. Em

S.A. toem-se 'fei.o rcpreaenfiilr em ,feiras tnternactonaís, pen,ando-se,. P?r 18�O, no apro!,eltamento, e� mal.or .prlmeíro .lugar, a ,colaboração extráordinária da

como ti de eurubre de '1971, denominada,' "Parce!ros,,-l!scala,. do hldrogêOl�e de.outras,font-es ma!s' äís- gerência e ehefías do: Banco do ßrasilsediado. em

para o Progresso", re,alizada em Berlim, seb G patro- po�íTel� que o .petrõleo, 'JoinTHle e do corpo oe funcionários da CACEX

eínlo dogov�rDo elemãe; Em Novembro de '1974 ' \ e da Carteira de Cambio, que muito nos tem aju-
esteve presenle ni' !'Feir. lnteruacíenel do Pacífico", 'A "WEG!' e 6 Mercado Argentino dado no trabalho de penetraeão no marcado e8-

em Lima Peru e, em Novembro de 1973, Da �'BrlJsil ,Km'bora sendo a Argenti'na dotada de parqué trangeiro. A ertação do, "Clube' d08 ·Exportadores" _

ßxport", em ßraxelas, além' 'das feiras de A"sunción- fabril manufatureiro bastante adiantado, existem, � outro fator B'a troca de experiências entre ém�'

Paraguay, Beirut�Lebanon, e luanda-Angola. Na opor- animadorbs P9Asi,bilidades de exportação para" a
' presârios liI�portadotes eatar.inenses. O terceiró fator'

tunidade, os diretores incremenla�m relaçõn comer..;. \' positi�o é o da instalaC}ão."em Jaraguá, do sistema
,

cials com clientes da Alemanha, Holanda, Suécia e Di- nação irmã, Uma corrsspontlênêia, de empresa por- avançâdo de 'telefonia, e mais im'portante ainda, o
tenha, ensejou visita da "WEG" à BU8QoI Airei, .

'

Da,mllrcd" ,e conlaram com empresários do Extremo, slstema de comunicações atrav.s do ,Teléx.

Á
com o propósito de estudar o mercado argentino.

Oriente, Orieot,e Médip, El,lropa, friea e OceaoiíJ. A Exportações ainda não se 'ooncretizllram, face' a O M d' I t' "d "WEG"
"WeG'" vê, à' nrazo curlo, condições /favorávei� pari!

' erqa, o n erno' a
'

,

t'" medidas, tomadas pq,r aquele �aís. A abertura, da, '

aUml'nlar o movimenlo de spa! exportações. que jii restriçõe3 oo_ereiais ensejará negó_ios em torno A Eletromotores Jaraguá ,S.A., aomo já dil!lsa-

vem realizando para o mercado europeu e outr08 de 100 mil dólares, A falta do produto no mercado mos, considerada 'a maior f,ábriea de' motoreIl eI6,'

pafses do mundo�
,

, " 'platino se deve ao descompa8�0 na modernização triC08 da América Latina, na Unha de m,otores es-

Nêo E)d�te dificuldade no e no requipamento da itldústria de motores alétri- tandartizadoll é lider no mercado interno brasileiro
,

'd
.

C,OS" Bofrendo ainda os fatores, ,€i.e desest1mul.o,s oca- com 35%, enquanto que os' restantss 60% são dil!l-
m_s3rca oeuropeu, tr,ibuldos entra as 6 outr,a8 fábrl'''as, entre elas iBo,

si®nados pela politica interna com pressões, ,si-ndi- '
" ..

Embora sofisticado o mercado europeu, o en- éais de toda Borte, tudo indicando qua aquela País, dústrjas lIe reDome internacional, e' m'ulti-nacional.
Irevistado fez questão de afirmar: "Podemos dizer que pasl!le a ler um potencial- meroado .comprador do�
não exisfem dificuldades. 'Os empresár,ios europeus motora. "WEG'�, tanto mais, pela forte demanda
que já conheciam os nOlS08 p�odutos, fO,rarn/ unâni .. -que, ali ,existe atualmente.,
mil em afirmar que os mofores "WEO", que aqui ,

prodUzimos para ,o merc,ado alemão, sob à m�rCa

"JARA", são de exelente qQalidack, e \sua aceitação
é muilo boa." ,

'

'

Falou o entrevistado ainda da necessidade .de
lurar cooíra os preços "dumping-" do� fabriçantes doa,

é Plfses 8ócialistlls, discorr_endo, então, 'demoradamente
Da apreciação do' processo de côml?osição de preço
por parte: dos· ,afses dI) bloco socialista. "Em, muitos

Cc110S, _ disse -, embora os pr,eç08 maia ele.vados,
temos levado vantarem sobre os fabricant�s dó blo
co socialista; rriças' ii qualidade' Superior dO,8 mo

lores "WBG", que também Ião
-

mais robUstos e de
melhor .cabamento." , .'

,

Como o EmpresáriO Europeu·
,

vê o' Reçesso Econômico, I

, "Nos cóntatos ,que mantivemo. com eliestes e

ßutros colegas industriais _ 'explioou o sr. 'Eggen
Joio doa Silva - colhemos impressões a respelto

.

-"Há fatores, como a temperatura média, a

distânoia têrritorial e a potência das emissoras,
que influem dec�sivamente na propagação das
ondas de rádio e,' conseqüentemente, na forma
como são recebidas. Ao oontrário d, maioria
,dos' �aises' europeus, o Brasil por exemplo tem
"clima quente" dimensões territoriais muito' vastas
e suas emiSsoras nem sempre poSsuem os ql1ihrs.
low:atts das grandes estações européias., Isso

8:00 às 12:00 hrs. P9sto, é 'preciso dotar o aparelho de earacteristi
,13:30 às 1,1,:00 hra.;' cas especiais de sensibilidade, seletividade etc..

de maneira, a atender às, exigênoias determinadas
por essas oondições'.

Na Bosoh, os elevados padrões de
.

qualida
. de �o obtidos �raças prinoipalmente à utilização

I Fundada e,oI 1981, com capital inexprel!lsivo,
cOBseguiu o mercado pelo trabalho dinâmico e de-

�
dicad., a eolaboraçt.o "de todos aqueles que sem-

'

, pre acredita'Iam ena IIÓS", e o extraGrdi.ário oeolii'o
de responsabilidade da nOllsa equipe de funeiouá,
rim. dos satores fabril, ,da adDlioiliraçio e, de vendas.

E os·, planos para·o Futuro?
" ' , \

'

, Já ·8stlo em fase avançada os ;studos da im.:.
,

plant,çlo da teroeira fábrica, onde serio'
'

produzi
dos equipamentos d. grande ,capacidade, allsim 00-

,mo eltá 88 cuidando da amplia�ão do Parque Fa-
.

/,' bril da WEG-I e da Fábriea II, com um iOTestilnen-
Para ondel vão as exportações to na ordem de Cr$ 22000.000;00, além do estudo da

,

,t '. '

'
" ,

viabilidade dct. montà� uma e,iDpres& ,subsidiAria Ba

A empresa ltiraguaens8 exporta atualment9, Venezuela../ .

"
,

para o, Uruguai, Paraguai 'Vene1öuela, Bolfvia. Chi-' Estas" em linhas gerais, e substancial entre

Ie. incluindo o Panamá, EI Salvador e a República' vista ·eoneedida à impt.,enBa, que ao meio' dia ,foi
D8minic�n8, na·América Central. Na Europa expor- brindada com lauto almoça no Reataurante Itajara.
ta para a Alemanha, Holanda e Suécia" e no Ori-·

'

É honrosa' a po'içlo 'd. ,·�WE,G'" no mercado
ente Médio, para ° Liblin'o, No Extremo Oriente ex nacional e interBáeion8.I. principallu8nte nS,liIt. últi�,
portia para as Filipinas, Tailândia e Japlo. Na O,éea- mo, onde colhe preeio.a8 divisas para o Brasil.

,
"

/

o Mercadb Interno
,

�.

A "WEG'" nos primeiros 5 meses, deate ano

teve um incremento naR suas e�port8çõe8 de apro
xim,ad'amente 400% em relação ,ao períod�. �o 'ano,

palsado. All êxportações em 1974 80maram em cer·'
ca ,de 600 mil dólares, prevendo se atingir. n,o cor-

rente ano US$. 1.500.000,00.
'

.

Bosch '·'simula t

'

clima'�, ,e 'topografia

brl.
hrs.
hrs.
hrs.

seus
de atualissimos equipament.os _.,entre os q\1ais
se sobressaem ,os recém-imporados simuladores
de climatização e de vibração "_ nos 'setores de
engenh�ria, controle de qualidade e produção.·

Para sábar, por e,cemplo se um aparel1ío
funciona" tão, bem' na Sibéria quanto aqui (os
,aut�·rádios Boseh são exportados

-

para paísel'
de diversos Continentes), basta, oolooá·lo, 'na Câ-"
mara .Climátioa (ou Simulador de Climatização),
que o. submeterá,. em funcionamento" a tempe
raturas variáveis de 40 a 100 graul centigrados
testando. o efeito dai variações técnioas dos pró-

,

prios "cmhponentes �ue, c9mQ' se prevê, reagem'
termicamente segundo a temperatura ambiente.
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Ministério
.

da Previdência e Assistênoia Socia('
Fundo de Assistência ao Trabàlhader Rural

, \' ,

- Funrural -
'

,

.

O mais lindo, f]orio de ume familia é. ter 08
fillíOI bem educado•. 'todos' os pais desejam os fi Diretoria Rerionà1 no Estado de SlInta Cerartne. Arnoldo ALEXANDRElhos bem educadolil, mae- nem todos se empenham ..

'

A' V I'SO'
,

.

para isto. Intendem' que, basta matrteula-Ios �um,' \', ,O Ministro da Prevídêneía '8 Assistência So�bom colégio. '
. , ,,', elal, pela Rortaria MPAS 215; de 19 de maio ,último�Quando comeeae a ed-..cação dos filhos'?

.' Alteração ,da AUquota
.

de Contribuição de 2% Tem de adotarmedidas díselplínadoras BO . toeant,Vinte anos-entes do nascimento, disse Napo� ,Parli 2,6% .sobre os Produtos,Rurais. ,

,

I a- apliCãçõ:o da.: Lei 6.205 que descaracterizou do'18io, .edueando a' mãe,
" -Consoaate O· disposto rUI Lei, n;C 6.195, de salário-miniQlo I(:)S fatores de correção, bem ComoNinguém podei dar-;o que não tem. Se, a ,mãe 19/1'2/74, foi arrlbulde lO FUNRUR�L a responsebtlt- no que tange ao Decreto n. 75.704, de 8 de maio'não tem educação não pode transmítt-la aos filhos. dade pelo -pagememo de auxílios' pecuniários' e élS-. último" que fixa o coeücíenté de a�u8Uz8ciG mo-Não é Iaeo que educa mas o exemplo. '

stsrêncle médica ao trabalhador rural acidentado Dl'J' netária. '.
'., Uma �eºhora: pérguntou ao Monsenhor Dupan "sue atividade proflsstoael.

\ , A pEute reeolutíva .da mencionada Portaria' éloup, o maior educador .�. França naquele tempo, O custeio desse novo encargo faro se-á medísnre a seguinte:.. '.
'quando. é que deveria começar a educação do, fi-

a contribuição edíctoaal de 0,5% (cinco décimos, por "1 .-,Contlnuam .vlDculado&, �o s�lárlO-miDimolho. 'I
.
eenrol" devida, a partir do mês de 'competêncio JulhD:' os s�gUlDt�s valeres ltgad98 á legtslaçã» da previ.- Que idade tem seu filho: ? de 1975.,

.

'dênCla lIoe1al: ,', _, <-:- Três .anes, respondeu:, Assim. na 'OUlA DE RECOLHIMENTO-OR, ..
'

I ..... 0:8 beneficios mf-QimQiI de previCilencia 80-,

- EnUio, a 'senhorá já perdeu três .anoe. daquêle mês em 'dténre, deverá ser consígnede, .,0 eíal e8tabele�i�os pejo § 5.° do ár�igo. 3.0 da Lei D.
'

A educação 'eomeçà na maternidade '(se� es-
campo "1", li! contribuição calculada com bas",e na 1.890, de 8 de Junho d,e 1�7,3; . _quecer 08 vinte anos acima meneíouados} A 'mie, alíquotl de 2.Q% .(dois inteiros e cinco décimos por. �I ...,... a, cota �e s�}árlo-famiha, a q�e S8 referealém. de outros metívos de ordem prática, gosta da cenro) sobre oe produtos rurais (Lei Complementar' e artigo 2�0 da ,LeI n.O 4.266, de ã da outubro deesperar a cegonha Dá Dlaternidade, porque 8s. .en-. n.' 11'/71, ar!. 16, ítem I). ,/, . 1963;

. ' ..' ,
fermeiras educam o, bsdê desde o primeiro,' cilia. '.

',Abrahão' ôalum 'Netto . III - o 8alárlo base � os. benefiCIaS da LeI n. 'Quando a. mãe volta para Casa nio precisa ama- Divisão de Fiscalizaçao aa Arrecada'Ção Dlrerer 5.859, de 1. de dezembro de 1972;, _'mentar o nenê durante a Doite" manhã que perdeu .

'

IV - os. beneficios do PRORURAI.. estabeleDO hoapíte]. Ou melhor: nili) chegou, á adquiri-la. eides pelas Leis Oemplementares n.ss.Li, de 28 deOutro gran,de fator de educação é a presença Abertas, ioscripões.' par,a,. O. seguo.do,. maio de 1971, e 16, de 30.de outubro 'de 1978, 'pa-eontínua da,mãs., Esta, naturalmente, 'antes do , ea- ,
. gOi pelo FUNRURAL; ,

'. �

.

samanté, se possível d,eve adquirir alguns conheci- . ,�.,., .,

'. V � a renda vitalícia Instítuída pela
.

Lei n.
,

\ mentol de psieologiB infaBtil. Uma da8 aanhora•. 'Preml·O,. P'arke'r-de Joroall·s'm'o Es''tudaotl·1 '6.179, de 11 de dezembro de,1974. .

mais rieas de uma cidade próxima dizia:
, 2 - Os valo,res dos benefieió8 em 'maDuten-,

__, Eu não entrego os meus filhos a ninguém,' \. ção oentinuaBl a ser reajustados nll forma do § 2.'não quero saber de babá. E como foi rec,ompensa- Já �stão abertiJ5 as inscrições ao segundó Pré.. do artigo 67 da Lei n. 3.807. de 26 de. agosto ••
'

da. Infelizmente a \contigên,ia econômioa de, hoje, mio Parker de Joroalisrpo Eltudantil,- ,que e51� 'aDo 1960j na redação dada pelo \Dserato·lei D. 66, deobriga/muitas mães a trabalharem "fora. Qua ne- distribuirá Cr$ 31.000,00 ,aos melhores informativos 21 de novembro de 1966.
,nhuma mie trabalha fora unicbmeute para aumen- de nível universiliirio ,e colegial e autare_ das melho- ,3, ..;_ -Para 08 efeitos do disposto no artigo 5.-tar' o 'rendimento da família. Aumentar à oODta ban- res matérias dirigidas ao público estudantil.' . .

. da L.ei. 1;1. '6.890, de 8 de. junho, de 1973, os mootao-cária ," descut:ar a, educaç�o do_s fIlhos é um pés- Na categoria' informativos, pode inscrevér,=se to·' tes atualmente correspondentes aos limites de 10 Itsimo serviço prestado a nação. Como é chocaD�e do�' -qualquer informativo periódico, impresso ou 20 vezes o maiQr salário·mioimo vigente' serio reaver filhos da gente bem :!lituads na 'vida que· liIio mimeegrafade, feifo por estudänte e-dirigido ao' pÍí- justados de acordo eOlQ o disposta nOs artig9s 1,0tem siquer educaçlo doméstica, não estão mobra- b!j�G estudantil. e que· comprove perioElicjdade através
e 2.0 da Lei D. 6.147, de 29 de novembro de 1974.lizados. .

"

-1. de nove exemplares, três de cada edição. A inscrição :. .('..:.. Ao� demais valores 'mön'etários referidosNum e�légio público vi uma' aluoa que' tinha
/

deve ser solicitada em carta anexa aos exemplares, na :Iegislal'!io ,de previdênei.a' soeia,l a'plicar,-se.6 flt dI'!!!' d d
.-

fi d·.Go 1 assinída ·pelo 'editor responsável It ,hor um elemont"", Tos raços. a u'looon a e uma e uca, o a mIrava. Y" ... coeficient, de atualização lIloDtltária estabelecidoCertamente u.ma fi_lhinha de papai qUtl não encon- da _direção do estabelecimento de en'si�o. pelo Decrelo n. 75.704, de 8 de maio de 1.975" natrou vaga num eolégio de. granfinos; Descobri que' \ O premio paroa o m�lhor informlJfivo de nível forma da Tabela anexa á presente Pertaria.', filha de operário com oito ou dez' filhos todos célegiill é de Cr$ 4.000,00 e para o de nível univer
mu!te bem educadus. Merecem uma �8.tátua.\ 'Outra sitário, Or$ 6.000,00 O ségunde premio ,de nível co-·
aluna' que m� chamou at�nçio fol uma pretinha,' legiíilll é no val�r de Cr$ %.600,00 , o, terceiroj de
aliás', qúasi p'retinha" tinha levado só a: primeira Cr$ '1.600,00 J'

.

ValaleS Vigenles
J - ),

alemi de-' tinta, traços flsionomic08 muito f.inos, sem' Para' p nível universitário, o segundo premio pa': em 01/5/74 18JO� Valores ,Regiões e Sub·regiõesa ,caracteristfcas da raça ,africana, lilas, � de
.

uma rll informaHvo é de' CrS' 40(:)0,00 e- o terceiro' cte Cr$
edueaçio a fazer 'invej'a a muita filbinha de, papai. �,2.000,60., .

I
, '

.
Cr$ 266,40O pai, homem instruido, na aua profif,ls�o de -proje- .

"ParI GI categoria autor� devem
.

ser e.nviados á
·

ti�tB, gàDha�a 'bem.
"

" Parket três ex;emplares da mesma edição fcónt�ndCi) ii
•

c Hoje, a tarel'a da educação está muito dif�eul- matéria àssinalada com lápis' vermelho ...:: O lema
tada porque OI pais trabalhando fo.ra tem cada T&Z é de livre escolhi:! do 'iutor. A inscrição, além de 'no'
menos.oontBto eom 8S filhos.. Bates ficam 'com Oll e eDdereço ela escola ou facúldade. deverá conter, no
parentes que já tem. �a.étante que fazer' com 08 me do autor� bem como comprováote de, que"ele eStá
própri08, filhos ou entregues a mãos mercenárias. (requentlodo regularmente curso de n(vel súperier ou

)
.

'Nenhuma tarefa da maior recolllpeDsa do que de nível colegial. As .matérias não ílssinadas dév�rão
a boa eduça9fio ,d�1 filhos. '

.

.

,
ser acompanhadas de uml!l carta do estabelecimenio

Irmão, Leio Magno
. ou do editor do informativo; ceafirmando ser o coo'
,corrente seu IIJl.or. I

CORREIO DO
,

,

Filhos

-IIPauloo ijllllC' ·t. «)
.

'Exército
, , ';.

.

\

5'1:0Arnoldo- ALEXAN·ORE
1

'

/

O general Rey�aldo Melo.' de �lmeida, eoman- Stadt der tausendein Gesichter,dante do Primeiro Exército foi ao eDcoutro da ju- Stadt de� mi11ion�n Lic'hter,ventude' estudio8�, Duma visita.. que fez ,80 (Colégio Stadt der Auto .. ohne Lueeken,Anglo-Americano, na Guanabara, onde acompanha- 'Stadt von tausenden 'Fabrikendo de seus alll.e�sore8 fez uma exposição sobre os, Stadt des Laerma der IilchlechteD,traba'lhos desenvolTidoR pelo .
Exército. Brasileiro, 'Stadt total verl!leuchter Luefte.

'

nio 8' omitindo ás interrogações d·os a]un08 no
-

qu'e ooncerne aas prob]emas-'re1ev3!ltes do Brasil, Doch aueh: Stadt der Kunstmuseeo,taiR como o acortto Duelear e I) �norama politico 'Stadt der Pa�ka mit kleinen Seen,BBoional. "

.' �tadt der Klrche.n und Kapellen,
,

'

,O HU81re chefe militar levou a, juventude os 'Stadt
-

der vielen F01'8chungs8tellen,·

conhecimentos de que temos ca.rência Bobre o Stadt der Uoivetsitáeten, . \

· Exéroito, fala�do sobre Cien�i. e, TecBologia ,m Stad,t die etwàs hat· fuer Jeden.
,linguage. comum. "

.

.' r-
Este' acontecimento «Jevará servir como pSD

�o deI partida no sentido de que os comandantes,de
unidadel!Jí' �m todo .0' território nacioDal, deixem um

. poucó a caserna e venha ao encontro do povo, da
juventude, dos estudantes,! diz,r o que é Q 'Exérci-
to Brasileiro na sua essência., J

Ne8se encontro o genetal Reyoalde debateu
com a juventude, em, têrmos . Qordiais, dizfi.lndÓ, a

, \ ,c�rta altura '

que' a
-

vitória' do 'MDB, Das últimas elei
oões foi u�a demonstração, eloquente de que no.
'Brasil a democracia está viva, dinâoii,ca,' robusta.,'�----'---,- .......-.---------�---:O que é o Exércitô (') é' uma interrogação DR' IVO' KAUFMANNque ainda não foi' re�pondida -ao povo. Está sendo '

'
. ,

agora- g1'89aS' a iniCiatiTa do Primeiro Exército qu� " •
o

,. "..,'.
'

eomeçou � hrnr ,aos jovens.8 'imagem .bonita. e o , CIRURGIÃQ -DENTISTAf.bpIQ�o progtesso do ExérCito' de C8'XI�I, de Mas'"'
C 385)carenhai de ,Moraei, de Gaspar' Dutra;. de Castelo -,( .,R�O. No,

,

Branco' e d� tantos outro�,qu. conatruiram a 80be- ' -AT�NOIMENTO-
rania naciona]. "

. (Somente c/hó,ra marcada) ,

.

Em Joinville, São Franoisco do 'Sul, BIume'Dau,
Segundas à. sextas feiras: �.( àa 18 horalFlorianQpolis " outras cidade� onde o Exército �e ,Sábados: 10 à,s 12 h,oral

<

)' faz prese,nte po�oa gente sabe, o q�8 é O· poderIO
militar' dos hom'8Ds TesUdol de verd.,. O po 9:0 pre-

� .

a: :Pres. EpitácÍ'o Pe.soa, 405 - Jaragui do,

cisa Baber daR atividades desenvolvida.' pelo-
'

iB,
.

. Telefone 2016
n08 Pl�is diversos letor•• da vida naeion�t

'

'I

Duerte,

Stadt der gt0sSeil Pràchtgebaeude,
Stadt der acht Mil1iooeD ')Leute, \
'Stadt voll Arbeit und voll Fleiss,
Stadt deR rpirllnga-Schi'eis,
Stadt/verflucht, gehasst g,eliebt, .

Gott sei Dank. ds�s es dieh gibt., '

\ ,- ,

Rudolf Hirschfeld, São Paulo
,

!
, 1

\

I

.
. I" ',',

Porlaria n.�MPAS -�13/75'.

E es c 'novos valores

(.) L. G. NaleiDÍ8,nto ,e, sí1vI

,

35.&,00 4a. a'9a. e 2a. Sub,Regiio
Te�ritório de FeroaDd!»
de Noronha, lOs. a 12a.
e 2a. SR. -,
la.; 2á. 3a. 98, - la. SR,
128..

-

la. 'SR, 20a., 211-
14a. 17a.• 2a; SR, 18a.
2a. SR..
17a., l�a. e 191•• 'la. Slt.
lãa. 16a.,' 16a., 22a.

295,20 S9?,90
,321,60 �27,00.

,350,40. 466.00
376,80. I 501.06

\

. Curso' O.V.D. Pela 1.a Vez,
e,m Jaraguá .

do' Sul
.

,
,

, \

No tHa 6 de agosto de 1975;\ DO SENAI� _
à

Rua Walter �arquardt. o,esta cidsde terá lu- Igar, pela)primeira vez o Curso p.V.D., . sendo
palestrante o prof. Amaury Barroso. instrutor
de Marketing, t�nd9 co�o Coordenador do.
Curso (t sr, Edison Gonçalves do Nascimento.

Se,gundo informa,ões eolhidas "om o
sr. Ed�sOD, diversas empresas já estão ins,cri
tas' e o limite de participante8 é de 40, conti
nuando em aberto as inscrições que poderão
ser feitJis na Secretaria �o SENAI. 0;0 direta,
mente peIn telofone: t

,

Não dev�m os empresários· perder ti
oportunidade de in8t�uir-, SeUS funcionários
com. cursos de gran�e gabarito.

--EscritórIo·

,A. C,OME;RC:t�L
aDVOCACIA ..,.... CO.'ABILIDADE _. SEGUROS
:Afltonio .José 'Gon�alves.'. ........

B�1. em Admiuistração de ·Empresas
.

\.
,

, J

Yyonne Alice Schmöc..k�1 Gonç.alvés
Técnica 'em Contabilidade

.

;QP.f" 093090.989-õã
'

,. .

Bua I (Mal. ,DeOdOrO) 122/130
Fone 7Z�0091 - ex. Postal, 19

Jaraguã do Sul
I

Santa Catarina
R�cursos fiscais e adm1n1strativos - 'Contabilidade

Serviço d� marcas, e patentes - fotocópias .

I1egt8laçl1o trabalhista., INPS - Seguros em geJ;'al:'
Serviços aéreos Varig ,

,

'

nesde 1944 à,lerviçC) do progresso de Jaraguli do SUl

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



QOR,R.EIÓ 'DO POVO .' - SAJlADO 05�07-7S,l -- ,PAS.NA. &

. OS Desp�chöS' do Dr.· Prefeito· Albartu Bauer U.lnoostrill Cómárciu Colautti pede transfonnaçlo de posto
. . .. \

,1\ _
.

HOj9 voltemosa publicar maie' dois' dos brí CGC/MF - 84.429836/0001·04 I'ndl;gl·na em Parque Nacl·onal
IMotes despàehos do Prefeito �uniQipal de Itaoca- Assembléia Geral Ordinária '

'
.'",

r8�RJ: dr. Cerlos. Moaeyr de Faria Souto, -publíea- ,

'

) Edital de Convocação , \ FLO',RI'ANÓP'OLIS, _, O de�Íliado' V'aldomiro
do DO DIOPI O Boletím Oficial Informativo daqúela '\', ,

."

prospera comu'oidad9 do Estado do Rio de Janeiro: Ficam eonvldados os senhores Acionistas para Oolauttí, da Arapa requereu ná Aselmblêia hoje a

\
,

.' .' , "" _ assistirem ii uma As,sembléia Geral Ord,indria, a, ler t:lxpsdição de mensagem telegráfica .q ministro do

'.Req_ n.O 35 - Casa .SardInha. Pede paga��nto lugar na sede social ,à Av. 'Mal. Deodoro, -7'69, neera
� ínteríor, Rangel Reis; dando eontà, da de'Qlltação

de ClmeDt�. Pague:se. �ImAnto com o, qu�l ult�m.- cidade de Jaraguá do Sul, às 10 heras do dia 31 de que se obaerva no posto i,Qdíg;ene de Ibírama e, pe

m'o� a pavímentseä» IUed?sa de eemítérío. FIC�U .Iulho liIe 1975, pera apr�cia,r. li seguinte ordem do di.:, dindo a 'ransforma,ão daquela ãrea em Parque Na

aS�lm concluído o �081i1� triste Campo Sante, - Nao
, .a) _ Díseussão e aprovação do Relalório, .Ba oional, com ulBa re,sena de área ds' 'erras destina

S81 se todos que lá estão se tornaram', Sant08. Mas lanço Geral eneerrede ein 31, de dezembro de 1974 e da a p'opul_Vão indígena. O posto da Ibirama -,

este de.t8Ih� não lhe_ muda o nome ..
Nãe ho.uva o Parecer do, Oonselho Fiscal;

,

J ' 'axplioou -:- pOSl!ói' ufOa área d. 15 mil hectares" on-

festas ne� lDug!!r�çoes.,.ijá, poucos dla�, recebi de b) _ Eleição do novo Censelho Fiscal; de vivem mais ou menos de 500 • 600 íudica- alé..

um pI;.l!l�elt�, convI.te para �s f��ta,s de_ IDaugura,ã!> .e) _ As�untQs, de tnrerease .de sociedade., 'de aafúeos, mestjços e meame brancos.' Desta irea,

do cemitérIO da, cI�a�e. Nao f�1 por diversos, m?tI, ',jaraguá do Sul, 23 de junho de 1975 �', maia 0U menos 7 a, 8 mil heetares" e&tio ,óbertol

vos. Um .deles é que nem sabia qual .0 f!decldo Vreror Bauer _ Diretor PresidellJle por densa floresta,' com madeira ... port. e Qualid'a-

qle o ia Inaugurar. Outro é que ni. acll.l muItQ pró- CPF _ 004358139 da. O desmataDlento inicialmente era explicado pela

prio festa, çoquetel e banda,de música em cemitério.
". necesaidads. de melhoramento e dinamização' da

O n08S0, cuj!lS ru�s pavimentei com o piedoso Assembléia o, Geral Extraordináría. . àgro-p�cuári'8 ,indíjJsna. co.pr, da rebanhos" semsn-

concretu, já' é antígo. Não podeeía 'jamais., preten-
.,

Edital de Convooação ' 'ea selecíonadea, implemeotos agrícolas e ainda

der festejar esae acontecimento. Primeiro porque,' cOl'utrução dai cala própria do indío. 'Eisa flxíraçã•
.

80U centra feE�as para comemorar dever \c'umprido. Ficam conyidadol!l 08 Senhores Acionistas para era feita atra,és de contratos ou convênios entre a

d 1· dí 'tLof" 'S uma Assembléia .Geral Extraordinária, 8 ter lugar FUNA'I '", "os"made'l·rel·ros. 'II' atualmente, com' a eooai.
Seguo 0, porque a I,

'

isem 08 epi a lOS -,
, se

na sede sqcial, à Av. Mal. Deodoro, 739, nesta si."
.D ,

'40rme ou repousa EIID: paz"... e quem poderís ,dade de Jaraguá do Sul, às 16 horas, ÖO lUa 15 dá
' troQão àa barragem norte, q�ê inundara grands'

dormir em paz RO meio de banda de músÍea, co· parte ,da área qulti",el pelo �Ddígina, o desmaia-

,quetel' e foguetório? Acoröária' a, todós. --Uma ,vez ����o" de 1975, ,para' apreciar a àegu�nte ordem ,de mento é indicado pela necessidade de preparar ne

8cordado8, levantar-se-iam de sua8 campas, e �e- / , ,

'

,as terra I pära o cuhivo, em irea não atingida pelo'
riamos que senir-lhes o o()'ql1etel. Assim deixa- a) ,- 'Aumento do capital social de' Cr$

, represamento. _No 8ntaolo, te. l:ÍuÍIIlo' problemas,
mos descançar 'tranqüilos os, que 88 foram deste 360.000,00, para Cr$ ,1�080,600,OO, inedi$nttt o apro- que culminaram na intenen,ão da Políeis Federal e

I

inundo barulhento. Concedamos.lhes o necessário
veitamento da q�antia de Cr$ 178.876,51 da c�nta ,prisão em, fhgrànte 'de' alguns, madeireIroB, empre.

'lê'
,.

, de Funci,p 'Especial de Aumento de Oapital - Lei
gados Beus, bem como apreensão de veículos e equi'81 nClo. ,4357, 'C ..$.

\

18.288.31, d8 conta Fundo de R8serv'a
pamentol. A col,a pelo,ocorrido n,io é dos indios

"Silêncio depressa tragam dos mares fundos Espec,ilil e Cr$ 522.835,18, da conta ,de Fundo de
ou �os madeireiros, que $'giram' sob s'utorioazão _

8ilenciosos. "

,

Reservlls 'Livres.
.
", '

1.
' I explicou' o deputado ColauUi -- mu de' eertos fao-

,

Tragalll do ár mais distante �ilßn,cio! Pelo eompareClmento, desde J.IÍ agrade�e .

-

cionáriol irresponsheis e relapsos, q,De fazem parte
Tragam silêncio do cumtro da terra depres8al \ ' \',."

A DIretoria
do corpo adminlstrati,., da FUMAI. O perlaDumtar

O silêncio dOM mortos 'r�eem·nasoidol, tragam , Jaraguá ci,! Sul, 23 do Junh� de 1975
" requereu, enfio d. expediente também BO lo,er�Da

d�press8!' Vlotor Bauer -;- DIr'Hor PresIdente, dor AnJa'Diu Oarloi! Konder Reis; pedindo sua iDt�r-
,

Tragam por Deu.s, q�e eu quero morrer litt- CPF - 004358139 ,então em favor da idéia de transformar � aquela
Pres,sa!" ,

, I AVISO N 1 P
, área em, Parque Nacion8I.,�O deputado/ .

,e sen :e-
,- .,' , ',' A.F: Schmidt'�

,

� •. . -,

'

,. drini, defend'endo também a necessidade d. preasr'
Ordem de Servo n.O' 19 � Tesoureiro pede auiorj- Achllm�se, c:: dlsl'o8JçaO ,dos Senhores AClonl�I•• , ! tar aq'uela área virgem. dirli9 que (i' problema ora

zação pari pagar lanche servido ao .corpo de Jurados, na sede SOCI�J, a Av. Mal. Deodoro, 739, nesta clda-
odado tem a 'e'r com a própria preservação de uma

Autorizo. ·A solicitação' proveio do 'nosso bom juiz. de 'de Jaragua do �ul, os documentos de que Iratl ,o
raoa, de fez que S8 e'stá 11 transacionar aom pessoas

Nosso juiz-é'o melhor do mundo. Alia a inleligên- arl. ·99 40, Pec,; LeI � �t�21,� d,: 26/09/40, , sem o ,necessário oonhecimento. E acreecemtou, dis-
( tia ii cU,Hura, o equiHbrio, ii decisão, ii simpatia,',..

I
Jaragua;do �lIl, 23 d� Junho de 1975

"

. cordando do ,deputade ValdOPiiró OolsuUi, que hi
conhecimenlo humano etc , .. É' o� Dr. David· Varela. A DlrelOrlii '

I' ti
.

d' 'ud t'
.

d
'

j'
. ,

'

cu pa os, os maIOreB os ,Qual8 e ermIDa os ma-

São dotes difíceis de se jUPlar em nmllJ unica pesSOl. -......;�------,----------',---,--- , deireiros que não satisfeitos com 81 reservas prói\
Tenho ii impressão' de que o grçlDde' Salomão devià

E'd"t 1 (d L" , -1'''' ,prias il�de� '08 indiol ou fazer acertos co� repre� I

àe� assim. Nossd juiz 'herdou essas qualidades, �or 1 a "

,", ,e. 'eI aOI �aeln,t,.antels da FUNAI, para derrubar as suas flores-
isto se ehamil David. O juiz Oavi(i presidiU este mês <

,-
•

o juri daqueles que derrapariHn na vida, prejudicando
seus ,semelhanles. Apenas ,doa que Dão 'conseguiram
ocultar suas ações. Só des8�s'. Porque-se, pudesse ha·,
ver julgamento dos que' Irabalham nil� sombras eonlra

o próximo, dos que destroem insidiosàmente GI repula
ção alheia, dos invejosos, dos corruplos de" ahDa,...
Ah! então 8eriam precisos mil juizes David,' ,e poucos
se sôlvariam.. _ Há dias li o seguinte e amargo trecho
,em um 'romance popular: "

'

, "jã est�u, acostuni'iJdo aos pequenos desenganos.
,
Pari falar' a '\'erdadê, as vezes eu m� �pergunlo o que
estamos fazendo Dlil terra.

,

T.odos nós; 0'. c,hamados sêres humanos" jà de
monstramos cabalmente it Deus que somos ruins Não
sei se ELE �51� esperando pllra j,ulgar a todos de uma

Vez e acabar com, a grande farsa ,humana". "

o Minist�o da Previdêíleia 11)' Assist8ncia Saci�
aI institui ComissA� de Controle de Preços Hospi
talares junto à Seeretaria de Serviços MédioOB

para acompanhamento da eV(du,io dQs custQs la
vàdos em oonta na Uxàção 'dali diárias e taxas

hospitalàres.' ,

A medida foi adotada, já que 8 CIP passou
para o MPAS a respoósabilidàde de fixa.çfio do 'va

ior das di á'r'i a s a taxas lhospi-talares' pagai pela
Previdência Soei�l. a partir de 1.° de julho.

A Comissão será presidida p,elo Secretário' de
Ser_viços Médicos e integre.da por dois representantes
do INPS e dois do IPÄ'SE, ipdicados' pelo presid(im·

.
_ te de cada uma das autarquias e designados pelo
Ministério da Pre·vi'dência e Assistência Social. .

, Além de 'contar com 'apoio' 'téenico 9 ádmi�J
nistraUvo d'os Institutos,. os membros' da Gomiçlio
poderão-articular-se com a DATAPREV e as Fed'e

1ações de Hospitais, pára obter 8S iófor.m�çõé8 qúe
J:. neeassitar�

-

"

,

" ))
,

,

Ás novas tabelas a lerem fixadas Berio sub· '

,

, Broak - m,etiddas ao' Secretário-Geral para'aprováçio.

'J,
I

,Diebe·' Und· 'Dedektiv
/

Ich, spiele 'Oedektiv und, helfe der Polizei
Mache vieles"nebenbei, so allerlei, I
Werde versuchen zu f,inden den Dieb '

Regt' er sich auf.' krieg I 'er ,einen Hieb.
,

, ." x X x
'

Eine gao'zll Menge. ist' ,yerschwundea- . � ,

Binir�s da:von, haben schon gefunden ..
DeR Nacht's .,uf einen Baum ich steige
Da kommen zwei Kerle unt�r die Zweig\e.

.. I
' .-

X X x

Komml dann noch ein Aulo an

Dem eods�ringt noch ein Mann.
Der eine 'ruft so ganz voller Schreck'
Unsere' geslohlenen Sachen, die sind weg.
�" x x x

Da spitze ich. ganz, dolle 'das, Ohr
De'n'n in diesen Walde, geht allerhand vor.

Die drei Diebe, erschrocken und zusammen jeilZI
Haben unlern öaunl si_ch hi.gesetzt., "

, x X XI
Einer meinte:'Eile tut jelzt Not
Deni unser Aufenthalt ist bedrohl.
Ich wolle hören alles so mir an ,

Und rückte dwas näher auf dem ASI� dilnn.
,

,

,

'

x x x

Doch' so éin'fach war' die's auch wieder nicht,
Verlor ich dóch das Gleichiewicht
Denn mil einen laulen Angslgeschrei '

StUrZle ich zwischea Idie Banditen, ,di�sen drei.
,

.

" x x x
'

Vor schrecK. die Bânditen sprange'o auf
Eilten, und liefen Berg-, runter und rauf.

, ICh der Dedektiv, vor Angsl �ilferle ,

"

Das d,ie Hosln nur so flitterten.

J ','

o� Douler Alvara Wl!llIdelU Filho, Juiz de Direito
-., da Comarca de ja�aguá do Sul, ESlado de SaI;lla' Cil�
Iluina, na forma' da lei, elc;" '

_'

'

, ,

'I

(Extrato - Arl. 687 do CP,C.). 10 UUIU '_ Dia
07 de Julho d� '1-975, às 15':00 horas. ,..:,_ 2,·,' Leilia -

Dia 21 de 'Julho de 1975. às 16:00 horas, càso os
' ,

bens Dão forem IIrremiÍla'dos né 1.0 leilão, pelo valor Deu.!.se Da tarde do dia 22 de jUDho' ii iessão 80
,

L I r leue de fundação do l20tiJract de jaraguá do Sul, sob
da avaliação' ou por preço superior, - oca :,' _ o-

o patrocínio do Rolary Club 10ca,I, presidido pelo ro-
rum, - Jaraguí do, Sul. - Processos: -"- Ação Execu-
tiva Fiscal n.o 5.897 'ii D.O 0.774. _ ExequeRle: _ Fa- lariano Wtlldemar �Ihling, 'MuirG concorridll IÍ r�união'

zeodill ESliildual. - EJeculado: AlJre�o Melchei'r. _ I.rn' por ,jovéns de '�OSSili melhor sociedade,. leve lugar noa

,8 serem Leiloados: - 1) __ Um terreno; situado �à Eslra-' salões de festas do Holel Restl.lu't:anle llai,ara, a fundação

,da Rio das Canoas, município de C.orupá, desta Co- da nova unidad,e de prestacão de serviços em nosso

marca,' fazendo, freme com o R,io das CanQils, IravIs-' meio, que elegeu' a, SU/I' primeira dire'loria �onslituídl f

são dos fundos com lerras 'de Arlhur' Bena ,e' Mauri- dos seguinles: Presidente '_ Hugo Didóoet lau; Vice- �

ció' Ge5ser, extremando de 'um lado com terras, de. Presidente"":' José Antonio Borl'o's Pinho; 1.0 Secrelá;

Francisco ,Fossilie e de outro .lado com ferras, de Pe rio Gilse' Braun; 2,0 Secretário, - Marisa---; SIrebe; 1.0

eire Stefano, com beßfeitorii!�; conlendo iJ área' lolill Tes(!)ureiro ,- Renaldo Reis; 2.· Tesoureiro, - 'Guisle-

� de, 72,.100 ' m2, registrado sob n.O 34 766í do Liv!o' ne Müller. Os direlores !ias avenidas de serviço são

n.o �-R, fls. 140, np Cart6rio de Registro de I,móveis os seguintes: Diretor "A" .;_ Nivaldo José Lehmkuhl;
,

1 d Direlor "B" -'Rosimeire P. da Cunha;' Direfór "C"
desta Comarca, (.1�rNmo localizado na zona r�r� II...:.. Ana Elisa Morelli 'e 'Direter "O" _' Marcia Pradi.
cid,ade de Cor,upá), avaliado em' Cr$ 11.000.00, Dilos ,

,

bens enconlran-se, desonerados 'nos aulos acoima men- ,

, A novel e'olidade deverá, posse em sessão solene,
cionados, nijo existindo recurso pendenle;, de julra- �

pOSSivelmente ,por, ocasião da posse do: novo OO,nselho
m�nto. Eu, Adõlpho Mahfud," Escrivão, datilografei CiJ Diretor do Rota,�y Club de 'Jarilguá do' Sul, que se

subscr,;-vL Dado.e passado nestö ci.dade de Jara'guá d!> 'dará na prÓXima semana, encerrando o oPresid�nte Walde
Sul, .aos nove dUls do mes de AbrIl do ano de mIl- mal" Behling ° seu período IlIdminislralivo com um sal-'
'noveceotos e selenla e 'cinco. \' do positivo de realjzações' em prol da comun,idade;

"

- Dr. Alvaro"WandeUi Filho - juiz de Direito dando conta das solicitações do Governador do Dis-
______, .;0.. --

' Iriro 466 do ilno 1.974/1975 e do atual Gov.ernador Oll-
, ci CaUtllni, recéntemenle empossado �a cidade d� L",

ges. '"

:

r ' �

Previdência Cria, C-omissão para
Acompanhar ,Valor das 'Diárias

Hospitalares a P�rlir de Julho',

\ '

, '

no "ChiOI, ,bolsos e' cloellS' indicam, imoorl8ncia
l' "!.'" .

, 'Atualmente o país máis padronizádo do muudo
é 8 Ohin'a. comunista'. ,Homens e mulheres aão iguais
vestem IS mesmas roupas, faze .. 18 mesmas 'tarefas
8' tem ,à M'9SmÜ' résponsabilidade. ·:No entanto" RI

pasaoal que efetivamente mandam tem, &uiomó,eis.
Os outrol l'Ddam de oníbus, $e um funeioaário tem
só dois b.olsos' na túoiQ8. está ab'aixo do ieróefro es

,oàlão. A.oima, todps usam quatro bolsos, Em qual
quer lugar, quem lifer mai,s canetas esferográficas
DO bolso, J;Danda mail .. : /

,:' Um,a p�s8oa' oom trê. 'canetas a' qllB'ro I bolso ••
além de um automó,el. e certamen'te uma pesloa
importante .•. (ABIM - Agencia Boa ImpreDsa)."

(

"

Um ,Tertene,..
lÍa Rua Walt�rMlIrquardt, imedi�çºe.

, �o ',P.ostd Rubini, medindo, ,14x30. 'trallir c,am
Silvio Bngdmann �da 50c . .Gt'á'f,ica Avenida LIda.

/
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,Estado de Santa Catarina lPré�no', ,da IlElIE§C,
Prefeitura'; M'unicipaJ

..

�e. Jaraguá
.

do � Sul �e J2Urat�m�. mdmgU]ra�o
,i.

LEt�. '564/75 '

' ,

Eugenio Srrebe'" Prefe,i!o Munic(pal olDltem, O�nCnêdl.�1lID1elillte \

A presente lei foi regisfrada e publlcsde nesre Di, "

,

retoria de expediente,'Edueação e Assistência ôeetal, Com '8 pr.flsen�a do. Secrêtário da Administra.aos 1'.0 dias do mês de julho de197i.' 'Y
• ,

Astril K. ôcamauch Dlrelor. ção Dr. Plínio Bueno. dtrígentee da TELESC, e ,auto_
"

'

Eugenio Strebe, prefeito Municipal d. Jaf8guã ridadea muateípaís, tiveram lugar na manhã de on-
do Sul, Estado de S8nta Catarina, no uso e exer- tem os: atos inaugurais do moderno p__rédio que a.
cicio de suas atribuições. LEI N. �67/75 _ briga a Central 'J'elefonica de Jaraguá .do Sul. A

Faeo Baber ,a tOd08 o,I ti.,Iabitantes cio município,' A'" C·h f od g b
mesma tem capacidade para 10 mil terminais, e,'

y utertse o
,

e e do Po er L.xeculivo ,a recet er .uurto ,prazo terá o município um, total de ,1000 milque Í'I Câmara Mun,icipal aprovou e eu .sanefono a por doa"'a-'" atversas áreas de terre "7'
,

'� ..
'

.. u', tel�foDes em funcionamento, sendo que hoje ,qUa8e
, leguin�e :,le!:, .s ' "

( Eugenio Strebe, �r,efeito Municipàl de jaraiuii do 800 aparelhos' estio já ligados',� em perfette- tun.
A,rt. 1.0) � Fica' iostituido o Hino Oficial do • Sul, Estede de Sä"ra Catarina, no uso e exrcício de cion,a1Ílento. OI investimentos pa_ra que a obra 10,8.de Buas .tl'i,buições:

''., ., "

Município de J8.rag�á do Sql, compol!lto 'pelos fle-
I"'a�o saber a todos os habttentes deste Município

se ,entregue ,a08 usuários €ie Jar�guá,' custou 80S
nheres ftodolfo a.fenüsIler,. Alcest,e Berrí, cuja, q�e ii Câmàra Municipal aprovou e eu sanciono ii se-

Gofres püblíeos 'a Importãncta 'dI" 10 mUhõe& de
letra é a ngu,int.:'

'

"
' cruzeiros e sua in8'ugur�çio oficial vem demons-

-, guiilre leí:
"

,

',.
t I'dI' d T' 1

.

, .ART. I.C!) __ Fica o. Chefe do <Poder � Executivo'
trar o a, ua esenvo Vlmento as ,e eeomuDlcaçõss

, em n0880, pais. Além dOI aparelhos em funciona.ilIuforiz.do ii receber por doação diversas áreas de ter- 'mento" o Telex n'as, euipresai J'ara,guaen,'ses é outrara destinadas para aberrlur. da RUj:I 207, assim diatrl- .

buídes:
'

,,', realidade & que realmente encurta dtstauetes: entre

7ã9,60 m!. de Alfredo M,arquardt e Adele Marqusrd],
os negócios importantes do n08S0 podereso parque o

647,ÖO m2. ,de Marearte 5JA Iod. e-Cem, '

" i
fabril além da central oompo�tar tranquilamente a

, traD8mição, em .eíreuíto de TV.
.ii!,50 mt,de Wilmar Roque Slinghen e Marli Stiniheo

.

A solenidade contou com a' p�rticipaçao do

,ART. 2.·) .,..... ESla l�i enlrará"'em' vigor na daI. Secretário da Administr8çã� recebendo u,m talefo
de IIUII publicação. revogadas as dispoàições em COD-

nema do Capitão Douglas' Macedo de Mesquita Pra,

'rrilÍr,lo,
.

, \, . lidente da TELESC segulaâo-se após a& palavras do
Pl1Ilácio da Prefeitura Municipal de Jaralluá do Dr. Harry Kormann repruentando o Prelidenle' dIJ

, Sul, 1.0 de julbo de f97ö� -"
", TELE�O. telefonema do vice goyernador Marco8

Eugenio Srrebe, Prefeito Municipal Henrique Bue8chle�r 80 P�efeiro_ Eugênio Strebe;
A Pfesente lei foi regii�lradft IE publicada nesta

Rubenz Nicolluzzi agradecendo ém nome da classtl
Direroria de Expediente. Educação e Allsistêncii Soci- empre88rial; Prefeito Municipal em nome do povo

r
, da comuna, 8 encerrando'a solenidade usou' da'al. 1I0a 1.0 dill. do mês de Jul�o de 197ö. "palávra, o "u,'n,Uilentallte, do, governador do estado',Astrit K. Schmauch Diretora
\ Dr. PUnio Bueno fazendo um r6pMo histórico das
telecomullic'açQ'UI no eiltado-'anuneiando que â eur
to' prazo os' investimentos neste ;set(\)r, deveri'o

Abre Ofédiao ,Suplementàr alcançar soma l!I,up,rior a 1 bilhiio de, cruzeiros
Eugenio Strebe, Prefeho Moni'tipal de Jarllgo6 60m't:n��n��:��l':::��0d: ;��5 ����!íap��&' t:�����!���do 8al, Estado' de Santa Oaisrina, no 1110 • exerci- pra•. , '.' ,

, .
'

cio de suU atribuições. DECRETA.: " I
sei. um 6 aten�ldo pe_I� .ParanA eom ,9, .

funeums·

Ara. 1.°) ."..... Fica aberto, um CréditO Suplemen- mento de 85 mIt termIDalS
,

. ,

t�r na ,alor Gr' 293.000,00 (Duzentos e Do'ents e' O. pre',entsB, foram ,hOmeDag�ad,oil .co�m um

aril mil cruzeiros) por COBla do J:'xesslo d� Arre- c�qaetE!l. percorreram ,BI mo�ern,8slma�,' 108tala·
aad,I'ção do cerrente exercício, as se,guintes do��ções, 9,08S da D�'8 cln·tral. qlle co�ua c�._,6 ca,bIDel" e'

do Orçamento Vil'ent.: telefonei tIpO ,Moedeiro. AI IDB�81a90eB for8� aben·

3.1.LO-02132 10�OOÕ,OO ' toados pO,r Pe. RIlmar e, Paetor, E��ert. NQSIIB ,re'
3.1.2.0-06-/4:9' ';"iI" �. 2.000,00 POItal�m .lnotouR8 prel!l�p,�p' afln,daJd�' Dep�tado

" 3.1.3.0-11179 .' 3.0QO,00 Octaciho' Ped�o Ilmos� \'Ice, re elto ,oao Loelo da

:1.1.1.0-82/121 15.001,00 Co.sta, pprefelto' LOdcgero Tepasse 'dd8d Schdored�r,3,1.�.0-03JI36 '

3.000,00 JO!Z •. romotor da. o�aroa, autor! 8 •• e ue8C10-

3.1.1.0�02JI50 '15.000.0e DaIS, mIlitares. fUDClonárl!"s da TELE.SC. e represen·
3.1.1.0-03/151 '

'

2.000,00 ,hntes doa chlbea de sertlQos do 1Il0Bu:ípuY.
LEI N", 565/75' l.l.1'.O--Q2/166 7Q.OOO.OO

,

, ,3,1.'1.0 - 03/167 3.000.00
AUfprlzB () Execurivo Municipal doar ,árei de' rer-, 3 '2 O O J' O

"

',1. ...,. 7 169 40.000.
raa ,cê 'dá eutras prov,if;têncilla. ' "

. 3.1,,2.0':",08/170 ,"- 30.080,0
Bug.nio Strebe, Prefello MuniCipal de Jaragu� do, :U.1:0-:-02/183 70.000,0

Sul, Ealada de Saata Catarina, DO uso e exercí�ic) de,
"

3.1.2.0-,.,7/186., 30.000,Q
lUIS atribuições." "., TOT.A.L Cr.$ ",,293,000,00

I'eça ••per II r.dos os habilaarel do M�Dicípio
'

Art. 2.11) - Este Deireto eDirár. em vigor ••
que .. Câ...ara Municipal aprovou e EU 8i1DCioDO .. se- data de 'soa poblica,Qio refogadlls as disposições em

guiDte Iii:
. '

centrlrio. '

,

, Palilio da Prefeitora
.

MóniciJial, de JaraguáART. 1.°) --:' FiCI Chefe do pOder Exeéuli'vo Mo-' do Sul, aOI 30 dias do mãe d� júnho de 197Ö.
aicipal aurorizado li doar áo Governo" do ,Esrado de "

, Eugenia Strebe �,Prefeito.MOJ;licipalSaDr. CatariDa, uma área de rerra. dé 4.006,70 mt, si- O presente Dec,ralo foi registradO 8 publi,cBdOtuada na Rua 120, 'desla cidade.
'

1"
"

"

ne,t. Diretoria de Expediente. EdUcação 8' Assis-
)" ART. 2.° '_' A áre� de /rer:r•• con�rarate do arligo tioeia Social. aos 30 diàs' do mês de .jullho de 1975.

. aatérior' destina-se â consrrução do Edifício dQ Forum
'" -

AstrU' K. Schmauch - Diretora
da Comarca d�·Jilrl.lguá de Sul. 'I'"

ART. ã.o) - Bst. lei entrllrá em .vigor na dafllltde
SUB pubJica,ão" rev�gad�s as disp('lsiçõ�. em conlriÍrio.

Palácio da Prefeilura Municipal de Jl.IraiuiÍ do Sul,
em 1.. de julho dll t97ö.. . ' •

'

·

'

,
.

" BUfenio Slrebe Prefeiro ,Municipal
·

' _·A presenle lei foi registrada' e' ,publieadil nesta'
Diretor�1I .de, Exp.,d_,ieole•.Bducâção e Assistência social,'
aos 1.° dIas, do mes de �Julho de, 1975.

, " '

,

Asfri·1 K. Schmauch Diretora
,

' '- ,

"

. ,

1�8titui o 'Hirio ,Ofiei'a}- do Munieipi<i d. ,rarla-,

gUi de Sul • dá outras' providências.
'

,I,

Entre montes te vejo engastada,' ,

Marginando eorrente
'

pr�teada ...
'Viva um povo querende progreI80,·

':',k Cr�síimento, t,rah.lho e SUeeI8()�

E�T8IBILHO
,Jata'g1Já '�o �"l é .. vibrante,
Nio, haverá (Q'em' te, supl!inte,
Teu povo alegre e Taromi,

.

Tem 'pQr lema: .Avante Brasil.,
I- D. teus camp'Q.1 abertos em Ilor.:
) Da indú8tria a todo o Tapor.
Brotam rios de,' riqueza a sorrir
Para o ctia de amanhA que. surgir.,

o r I \
.

· .:

Teu bralio tem o verde: é esperança.
O Ter.alho; 6ete, povo' que avança.
Ao lufar da bandeira marchamo,l

,I

Pela t!irra que é nossa e ama,mos.
.

, ,

PARIGRAFO úNICO - O Hino constante do
ART,.,1.°), lerá :exe'cutado e cantada em, todOI 08
8stabeleeim.ntol de ••linO' do'MUDi.ipie em data8
aívical ou oeasiõ•• festivas,

,

Art. 2.°) - Eita lei entrÁr' em Tigor na Öa�a cie
lua plJblie�cão, revogadas as disposições em con-
trário. ,,' ,; ",

'

I

, Palácio da Prefeitura MunieipaÍ de Jaraguá do
Sul, .m 1.· de j'ulhà de 197�.

,

'

. �
\

.

,', I�genio Itr.be� Prefeito Munilipal
A presente lei' foi registrada ti.' publicada nel

ra Diretoria de' Expedieat., Eduea,io e Aisiltiaeia
ISocial, aos' 1 dias do ..mês julho de 1975.,

, Astrit K. SclÍmauch Diretora.
,

\

LEI' N. 566/15
Allroriza o Exeçulivo Municipal dear iÍrea de r�r-

ras e dá outras providências.
'

,,

Ellweoio Strebe, Prefeito MUDicipllI1 de Jaraguií do
Sul,< Estado de S8nta Cararioa, no-uso e exercfclo de
.suas atribuições."

'

'Pa,o saber li rodos os habilaotes do Município'
qu'e ,ii Cami!l�a Municipal aprovou Ie' eu slilociono a se-

'

gaiore 'lei: ,,' '.', , " ' , ,

, ART. 1.0) - Fica o Chefe do, Poder Execulivo
Municipal aulorizado ii doar 80 Ooverno do Esrado, de
�Santa CarluiDa, Dm. área de rerras de 7,284,81' ,m'2 si
tUfJdo na �u,á • �residenle Epilácio Pessoa, desta ci-
�ade. -', \-,

'

' "

, :
ART. 2.° - A área de rerrlls consfilnte do artigo

aaterior dlsliDa-ae à construção de um Ginásio de Ea-
, pojo'tes Cobe,rlo:

.. ,.'

", "

, .ART. 3.°) - Bsla ,lei ealrar� em vigor na data
de sua publicação, ,revolr12da., as dispoaiçõe. em coo-

�rário,' ,

,

,

',Pllacip da Pr"feitur. Municipal de J.ragQá do
Sul. Im 1.° de jidho de 1975.

DECR�TO N. /332/75

..
,

Bombeir.o Jaraguaense
foi 'homenageado,
em seu,' dia .,'.

,

I
. Ná noite da 61limil ,q�rfa feira tendo 'por local a
Churrilscaria Irmãos Caili, aconleceu jantar' de confra
rer,oizilçio da gzsi!lrniçãQ local do Corpo, de Bonbeiros
Yolunlários de Jaraguá do Sul q,ue nllquela data co

memorava.o dia cOD,sag.rildo ao, Bombeiro. Ao ága'
pe eS,liveram preseDtes, Prefeito _Eugeoio Strebe, Vice
João Lucio 'dia Costa, Edmundo Klososki illUa.I Presi·
dente do eß, Nelson DI'Jeaseo' J.. Presidenre d� guar
nição til 9 anos passados, ÇJerilldo ,Werni,ngh�us' 1.°
,comandante,dos bom'beiros. José Carlos Neves lider
éÍo governo na câmara e represenrando a edilidade -

jaraiullense, alem dos 2Ó Bombeiros e elementos' da
'direforia. / - ,,'

,

o Secretário do Cß Gerd Eu'glud Baume!', usoli
,da palavr� pina destacar o acontecimento. agrade
cendo j3 homellagem da Prefeitura que iltravés daque
le jantar; proporcionava alegriá li todos 03 valorosos
hamens' do fogo 'que arriscam SUl vida, diar.iamente
DO 'combate a calamidades, Informou que' ii çorp,ora,�
'Cão está �preparando documento. reinvidicatorió ii, ,ser

encamiQhado ao governador do 'estado, para que no
vo ,caminhão seja liberado para o destacamenlo !Qcal
'para ajuda ao combate as chamas.

'

JQsé Carlos Né'veà também integrante d,a guar-
nição falou em nome da Câ�ara de Vereadores, se

guindo-se a p'_lul'a do Prefeito Municipal, NllsOD
Driessen 1,° Presi'dente do CB. Dr. Ot88 médico da
goarnição. Geraldo Werninghaus 1.0 ,«,omandaute da
guarnição e Edmund,<> Klosogki at081 preSIdente.
,Todos destaoaram o 'ahb trabalho humanitá'rio de

séntol�içlo pelol bombeiros jaraguaenses que lirriii
oBnde, su'as prÓprias vidas \8 sem perceber um ,(leD-

,

tavo liquer' davam com 88ta a9io coma Qemoltrlção
de amor BO Dr6ximo. Correio do Povo presta, nesta
oportunidade sua homj!!nsgem 80S 10 pdmeiros Bom-
beiros d8 guarnição looal: Her'minio LllcioU atoal
comandame, ,Ad,l:I1berto BenoJi, Marino Soares. o.s'
,'aldo Arl. Ari Viero. JOI�é Oarlos Netes" Norb8r&O
Ro�a, Carlos Boraes, Leonardó Zapella e Doriu}'
,Pioinin,i . .A. id�ia da fllridaQão do Corpo de BolD�
beiro, Voluntário de Jaraguá partiu I dos Isnho
reI, N.laon Drie.en, Geraldo WerninghalJ8' e BOlisl
Stein. No pr6xiDao\ ano. "destaca,mento Clo,mpleiir'
10 InOI1l.

'

',' ..�>;<

"áquinás ,de calcul�r ELETRÔNICAS'
"

• f;:::)�

18 modelQs' com e sem fita, de escreyer,
,

somadoras, e duplicadores. ,

,Revend.4or exclusivo para CI, regiã�
,

§OCo Gráfita ,Afenida ltdao'
Fõnes:' 720592 ou 720972

· PI,an.,s 'especiais de' financiamento
Garantia de 1" 8no -- AS,iistêócia Permanente
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' " Cêrro, n'8O âpafecep,: em eaQlpo (mais um '4pepfno"

C"O''r'ir"el'·o,', "dro··".'1. ".::00''v:o" pri )J�D). te'�,,? � �quipe' �e' Mário eàpp. f�uÍ'�dô
.

'A' C'A' R 'r.·t-(d,Cr": os. dOIS pontirrhos ssm 'Jazer força. pá}a deixair' 'ti
1-; ,

.

',iE. 'O'" •

,

, '" ','
'.

' . '": ",'

t"I'I!la.,. do time da Barra mais.sati.8f�itQ8 o äté ·,en� r-

. ,nO'.'S'.' E's"no:'r''t"e''s ' . tão líder Guaeamírense ,mpatau sern abertura' de »>
'" "

De'fes'a' Or
'.

An·
'.'

:.t' ',".',
' oß.nta:g�� C0!tli-O' J:; .'p,��80fl\,�Qm .llrelíct��disP\Itl;\do· ,no. �,.,' "-t- >,

/

.,;" � _ _ ga lCa
. t. ,

". ,_ Itepoeuzínho. 1\ Olas�If/leaçao está 'ass1m: 9;uaraDii .. ,,c '." .,. ,.'
.

�

..

, / '. .' .

, • «Ó.» rense e, Betatogo eorn 2 p.p, Vila Lenzt eom 4 pp. '. Defe� específicas também d�nomlnadas .mu�

, Geraldo: JQSé -Comenta. , ...
'<, e J, P�88oa CQn;t�, .pontos .,negati�08., visto que,' .08 ,

nidades sap O conjunto de propriedades defensi-
. .'

. "

," . .. '.
"

..
' qua.dll�s .do Ga�!�B, de, Rio �êrro; e·,.dt,t, S�ntà L�,ia yas de nossa corpo centra uma determinadá es-, '

A 00mi88ão.Muni�.ip�1�e,� ..portsade JataguA, vaf. desístíram das �li!putas. . ".", '." pécie -de.míorobíos é oontra suas tóxinas

promover no prõxinrö dia 25 de Julho, data em que a ,'. Neste domingo Dã,o, serão aarcadal partida. A" id d
.

j if
.'

oidade eomemorarä seus 99, a'DOS de existência "

uma
do .teraeío, atê que à JDD da entidade julgue 'todol -'.: "

nnum a e se � ass ICa. emr , (....

iDt8re�sante Pr�va Ololi.8.tic9. Para ,'leitor há. � ;01,. 08' easos de hídiscipliaa pendetes.· '.' . a) In,ala -, .que veem cenosco no �aclmen,to,

tifica�lva elD afIrm�r afm,al a CHE promove�do està'
I ",

E�
.

.e
'

4 ,'... •

._ b) Adquirida --- é ,'aquela' que '. adquirimos em

prova ,�ada mais es.tP:f�zend� ;�o., que suá obriga·· .; � > ,orupa,. r .

vida,' JJ,ão a Jherdamos� Geralmente adquirimos ou

Qão,. e. uma I? t:,ov a, ClclJs,t,I,c. a" n. ã,.l? é,
.

coi@"a,_de,'t.out.r.o ·.I'_' 'O'� D', ' i" L"',
'

,

'. ,',' ; ....

,.
I

.

" i , por' alg-uma doe'n('!a '(na'tural-ent-) ·ou 'PQ'" v'ael'n'a
. mundo. Conôordamos" ém pMtsl e colneotam'o,i' eilÍ' ,

,;'> ,,' Pe�r'? .'!OII.. -4a. Qorupá, "e.streando. ,'110 ('lirtifici�lme)."'· 'Y '�... -', � rr-
':

�"

.. , '::

torno do assunto. A.chames d�iil .elhOl'�B a idéia de C�rtame. da. PrI�elra DIViSA0 p�r�8� p�ra e .Ipl,flan- 'j 11
/

se promo,er -uma wou n68.te liIentido luanda-se ,.
ga d.e ,RIO �egrlDho p�l� contagem de 3xO" ,nlo �(; Toda v�z que miorobios invadem DO�O, orga-

oÓD'sider8çã9�de que o,Ciclismo num p9Ssado não oon�Irm,ando_ aeu faVOritIsmo após ter: conqul�t.ad9 llismo"c�usandó d�e1DQa ou nãoeste Qomeça im�qia·
muito' distante tA�Q lughr (!e' dastaqaê em JarÍtguli."

de forma brIlhant.e o titulo de 0ampeaQ do ,.{nltllln!' tamente a formar 'np langue ,substltncias' novas; _

T·
.

s traz "I'" d d J' D'
, 75. C.BotinaD.t,,1 e O,perário de Mafra, J'o,go.' que

.. \ b
empo a _es... na se ,S o . c clssoa I 9'1' to- d t 'espeolals para éom ate{ aquelesmicrobios in:va8o-

âo� O,S tr()�e,liI� lanhos p�r 8i:m� corredores, e'olque'
averla .er SHiQ "realIzado em Rio Negrinho,

-

nlo o res e s as t "'a'
' ,

'

� la oportunldad� eo perguntava o
. porque "da' novas fO,i devido o Operário nio ter,"& oovo' cómpareöi-

'

;.'9 v OXID S.' '., , .',,'

'provas, não terem lido realizadas mais amiúda ii a
do no local da disputa,&: exemplo' do_ que" hay,ia, ." ",Estas-substânci.s.,l1ov�s obama-se,Antioorpos,

'

resposta foi POf'qu9:oioguém Di�is havia 16 interßs- accmteC-ido,oo Torneio inicio .. ,�! i, :' .;.' espétific�s; que são fo:rmados para ir.eni em socpr:
sado ein promote-las. Al ê. q'uê 8U entro com minha JDD' ',reunida pela 'prhneira. vêz: r� dos. Leuc�oitos, que são os primeir�� �leIÍl�n-,'
opinião, de qúe eut boa hora 8 CME- �a'i ..p.rorpottr, 75' .•

'
.

. ,.' '.
'

d"
,

� ,�9S, de nossa defesa, ',no cOn1�at.e ªos', mlcrobl9S'
esta prova de CJieHsmo,'llinda -mais·.porque 8' oidade em p�nlU varIOS ,log� ore,s, Invasores., ""'.

"

,,'
'. ",' !

Istará naquele �dia 8aiverl8.ri �J;ldG numa homenagem
" O

. .

esportiva das m.ais justas ti porque faßibém' o órgão' A_A�nta DiSCiplinar Desp'or.tfva da Liga 'Jars- _' "

.

,S ,Leucócitos _no��'pro�eg�rn i��istilltamente .

esportivo sbmAhtg,prz9,,)i�i!1,r�,a, pll!:,tioip�'Qio de. ,ei- ,gu!ieose,d'� D8sPQrtos, reuDida,na noite: da últim,' contra qllal.que� espéCIe de mIcroblo,·_a,� épa,so.

olistas locais o qua sem' dúvida' é uma medida certa terça fe,ira, e pela primeira. 'VQZ neste. ano.. após que; o� á��1C;:orpos são estritame.te: espec,íficos:

�oi� �_ar;i ��ortup,i�ade d� 'g,ue ,08 )�tere8&�dos e,' terem�lIldo empo8s.�dQa seus dirigentes. jlligou aos.', ,É par:& protegermos de certas doénças� que'

or�16 que s.Jßm 'IQumeros :jilm particfpar da' "röta, atle�a" RC?pelatto. Sa�la e p��pre.gheJ; .to408 do preoisâmos aproveitar as vaoinaS. j "," �'

mostrem suas qnalidad98 e quem slAbe,,' '8� não' ai �axla8 de Sant.a LUZia, ,que foram JulgadG,s' a revl- 'Q';.''1' .:.. .. ". ". i:_.' ..
... ,.,

oorto prC�Qi in.. em 'ermes, de' JASe ti. 76 POlls,e- lia ;tendo o 1�0 8�do ,su�penso,l por 1 :àno: ., ,PI . de:- !la quer., infor�açao ?eve,I?os pr,oeurar. / o

mOil ter nOS80S ',ciolistas QQW úome 'dentre. íio I .cená- �als.� meses, ea�,:, um•. Ropelatto foi \. � re!:poD1!á... p�sto,de Saúde,looa�.. Lá ha,_vã�los tipos de ·_va·
rio eSJ}or�i,9'catBr..

lnense.
'. ,

, '. ';. ' .j: . v,el.dl,r,eto;.l,>elos Ibl:'�J�n.táve:is scon.ç;"c�iD'àl1toS\ve�ifi'::·. CIJlaS, .9�e',garantem:'oc·noS$o: bom. �st�4o.. '

� _LIga J'aragua�lue d� '. Desportos, '.
e. porqu!' ' ea�os:�o Jogo .9a�1IJ8.x VIla ,�enzI quando o tt�e

� �!l0 espete a doença bater em :81:11 ,,,porta;'

n�o dIzer !JS home�� qU,e, d.mgem nono elporte, te, d� baIrr� ,vencwu p,0r} x,2. .... " , proteja-se utilizando as Vacinas. I�.,'""
'

rao uma, responsabilIdade Importante. quamdo , �a8 ��rco;s Krause do Ao�ral fOI ·suspenso'. pOr' 5'
,. "

ii
'

�'... ,h:
..

pr6xim!i� Af!8,6m�léi�� que. �f!l'el��i':la.r:ão a
. 'ho.��l&· r partiiJ,!1s; Ad8�ir Bell,' �o", E8tr�18 .,.S�ff8�; leverà. ree-' ,

" ;'
., RO�lJ:lell:�. �. da C.unha.

gSQio dOI" 91u;bes que deverao . parlrolpat' dO! � oerta'
' p�e.nsao d.ns Jnteg,fant6s da' JDD sendo o único" i.n-

.1.., • Extens19nlsta da ACARESq? .'

mas EI torneio8ó/prinoipálmente em S9 'falàndo .

de dlclad9. que', e�mparec�u a lecção' de julgllmento:'
.

olo�es da �egundoB.a •. E,xplioo .. ,porque. Jbte ano a 'e. Y'�ldl� �blOdini sU8pens,? por 3 p.rtidas. Os atle.,

p.ar da de8..st,êD�ia, das �d.i.puta� d.e'uPl <to�!1éip .õti· _

tas JUV,-epIS Cesar rapp e ·M.oao:y� Schü8��r��o A.ca- R... ·e.·,�o,r.m·a,.··.'. 'D"·.·
..

I·�·CJ·p.IJ·,D·:a· .' ';A'�e':s.s·,'.�'-'.
OIal da entutade OO�O e o Torneu•. LUi� G'ónzag.a ,rai � ,Estrela,�_respl:"ctl,v�mente serão eonvoelldol II

,

.

"

Ayroso,d,8S Caxi!ls de S�n..t� Luzia 8 Ri'o Oêrrp, ti- .

p'ela JDD para .,co.�parecer�m a ,sBsslo de ju'lga-.
.

D'" P" b'le'"
'.'

PI;
·

.emos C180� ,de ,disciplina qu.e ..estão s�nd.'� punido•. ,m9n�o da pr·óxlma terça feIra� q,uando
.

estririo ná',
"

. O" 'U· . JCO, ao"' . a aCJO' "
.

pela JD,o. Va�os 8spe,r,ar que '(utes, clubes, �em n,e- '. pa:u�ar.d08, trabalh08 '.diyersos ,pr9c8,88QS, p.n��nt81 ,;'
"

. .

'oÀllma ;Inf['8 e:strutura .(:t.' que partioipam de oonpetiw de Julgamento. O que ,Ie pode o,bservar' é de - que ;' i O"'arPJ·g·a ·Ve·rd'e " ,.

·
,�e8, pára,ahãgl\nçaFi ·Í8�'én�rãrmolil·rn·o .InérHo ''â�

.

a .:.�unt� Disoiplinar Desportiva da �riti48'dé leeat,
�

.

"

." iii..., ';,

908Stão, sej�úJi afastados (lestas dj'epu;tas a que ° Da;O Va.l, t,olerar dor8vant� neonußl' ato' (je ' indiaci-
/

'.
" .: '.

. ,

.

oastigo PR f�ça oiedita'r,. q,irig8ntas :0' ,jogad,or88 dos plIna. Segundo· se, informou também os' árbi.tro,1iI fl,ue ."
FLORIANÓPOLIS, Umi,J diVi,sio: em vi't�(). fraJJ!!!-

lios d. irregu:laridädes cometidos. Que os._ Indicel : nio :estio, compareeendo para dirigir,: OI : jogos' pareafe 'COQ1�çou. II, 18e(lnsfalllda
"

n-e Pl!1lii�io Barriga.- ,

técnicos ,dos"torneio,s--Iuljllm fraoos, que QII árbitros '(' quando 'escalados terão, puoição .já a partir da pró- 'Verde ,e�fre. o hall �e e,p.t�radll- cio prédiO e " salão DO

oão�Baj.a,� dps, tlJel�or�8 fi outt"�s Íl�n_� �ue nã,Q oa. �ilDa reunião da.quele orgio.,: j '. ..,� ,tJ
.. .'_;-! 'bre,JondeJJca, I����zado o pleoír!o e o p�FllIfÓ"�Q.dois

be J���I_agora ;8n�!I�_�'l\ J!1!'d,a.}tlslilo, )uB�;lfl,ma ,1,t8..� la,: :, J ',: '.0.' .'
\

"

, �,.'�. .

..•�., "

, ••• ; deputado,,�."� �1�lsal!� qu� constava. d�, pr�Jet!:o�!gl��I,
mentlJvels

. IJClp'J!eClmon}0S qoe, .,d!;'lVe.m ser PQOldo�, r. uventus".Baependl, E�trêla e
'.'
provo�liI�a .Qd�fl�açoes n�, pl1r�e de_ clrc,ul�çao IDte!.D� (

OO� sevirJd�de. porque aCl�a :de tud'o o: .\'G�O�.I�Gr ;
"

'
'';.'''' ,.,. :..

'

.. ,,4_, .!, A,!' �redJ�, :p.rll�ularm,eote, em. relafaq. 19 )Bgre��.f»' do

981 ao estádlo�par� ,pre.sen!l,r f�tebol o nllo _'?t:' ba- ! GUara.mlrenSe vao' a Tfl.�a .', "p�bh�o��. o coolllO e�m I os, öep�uti'Ad08..o ·plemmo .da
talhas e falta de orgamzll,ao.' Mmha broncs '10108-

. , .
.. �.

" A�s�mblelil �empre fOI, eODaldeu�do ,mullo ,dt�I�llJdo"

ta contra estes lamentáveis IC'olltßcÍment81.' Cyosoa'nte o 'Ilotioiad� por' esta págioa d'�' I•. �

.

sem li \ parede proletorlJ; .o púl>lico .
fem préferido o

: -:
. .'. '. '

' ..
>.",

• portes. os clubes citado8 aciml\' oonfirmaram me. acesso direlo ao pleoéÍriG, em lugar de St 'dirigir às .

0s resultados.:do, final de Semana ·dian-te o .eovio de àoéumentaçio a .Federaçio Ca- galerias., Ao aauocimr l!S DOvi'Ís' medhlas aprovadas

, .

.

. t�rine�8e .. de. F':1tebo,l por parte �da LJD S�U\8j ,arti- p�la' �.�s� dnetor� da 'As'5e:mbléid� o 'dep.utado Epitá-

Baependi 2xO.Estrêiá em·Nereu. Ramos. O time de 'Clpaç09S na8 drsput&8 d'a Ta'ça Governador do' Is- c�o Bitlencóurre��Jiç�m que todBS'as preciluçées sêriie

Sigolf �ohün!t� �oie8�mo contà:ndö -'pm problemas tado de Santa Gatariná; .. caso yenJia'mesmo a &er tEImadas PIra q�e' as pessoas 'que �corr�m' 80 Palácio

·
para, a formáçli:o do ,seu time prinoipal" e 'atuando disputada esta c(uDpeti�ão, devido' Oliiétema uerga_ Barriga,V�rde'tenham todas Da ficilidddés de.'circula·

fora de �éú,S.,«Iß�ínJos �onseguiu 'V6nc'er ao EstréIa
.

nizaci(:lDsI" dt> futebol 'catar·insDse, 'pois;.ßem 8EHluer ção DiUI suas dependi�DeiIl8. Hlverá "ris portás de ên�
de Nareu R.!imÓ8, �uando este antes do lnieio: dó 8e eonhe�e ., ,campéão da última 'disput,., quando trada, send'o uma 'delas e'xclusjv8ment� piira fuocionéÍ

prélio 'er", ..ca'nside'ra!lo o fav9r�to. Agora o time' o Juventus e um time. do oeste se elassifi.earam ri6s, oufril para deputados e lutoridaqea., e llml2 tercei�

azurra),�g�. !l�r um�,!t.implélil,. em'pate", enquán,to que
I

para a decisão.'.A' novidade.:em torno das' ,àrtici� 'ra, destinada: ·110 público, com, ligação direla� para i28

o Estrela ve� .clom ..for,a .. .total teDtar .
vencer a Plições. das eqU:ipes da 'regjã�, é a est.réi'& ({ô Gua� galerib d,o plenário,' rReeepeiônist,as atenderão os popu

partida' �os Q<O ,minu�o.,regulamenta�&. e for,�r,uma' rami�en8e da cidade de Guar.àmirim, que vsm euol. lare.1i e os encaminharão illé. os deputados 9U gabioel28.

prorrogaçãQ I!_sra 'partir DI dois clube8 e. igualdade prindo boa .perfoQlance nai di8PUtá� de Torneio Dest,. fo.rma, será evitada ii aglomeração. de pessoas
de eOD�i9õe4;8'.'p'�ra��pon:q��Bt:� do tHulo de �Vi!l9 Luiz,Uonzaga Ayroso.• O time.de. ,MarUndo ':Verbi- em to.rno. do pleo'iir,io, file,mesmo tempó ém,que�o:pá',

Campeao' da PrImeIra DiVISA0, ,E�tra· de ,Profls810� nén CQota c.om o. concurso de -bODS valores e GS blico poderá assislir às sessões devid�i'neÍlte·ac:;oínodíil-

Dais, cujo. eaD�co ·fioou 'emt pOd�r
.

do Moleque dirigeót88 da equipà tem n08So. in08otivo para sua do Das cadeirils das galerias,
.

.

Tra!�8s0. Do.lJ)ingo. vá vO,cê taJllbelll ao
.

e a t li d i o . participaçll.o na co.mpetição que não tem data de'

. EMax-Wilhelrri' �compaDhar Q8,ll1nCe� de 'Baependi � .
finida' parâ seu ·inicio.

'

Itrêla ", ....
..

,..; '-. "
'c

'

./ A.:nistos8m��'t� �tJtlventús -derrotou o.Tigre de· . "'CATAR1NÄO-75
JOIDville, u�a das" grandes �quipes da primeirona 'é . '.' .

�oinviU�il8e,: COlD' �9is gols �e ,
Masico '

em
. tarde' " OOIB a .ra:alizBQão da 3a.· rodada da fa'ze se'mi·

1118pirada. WiUrid arquelro dó' Moleque 'Travesso fi�.al do. Oampeonato,Ostarinense adição,1975" ei'li! co

t�mbem conseguiu diflcejs defesas ti nó ,todo o.' mo se enoontra: a elusifiolçã<) por pOlitolI" :pardidus
JIlV9Dtus foif u�a equipe- que, a cada encontro sobe

,
40s clubeti que', disputa.fP " referido Cam/Deo'nato..

, da I)rodução a'guardando-'se COIJl iritere'sliJe 8ua par- CHAV'E' "Aí, .

"

'

�tcipaçãó na: 'J.'ãça Gove:rnador 'dó . Estâdo; 2xl para'
' ,

-6 Juvéntus ,acabou �eódo, um premto justo a. equ,i. .
LO) Figueirense 1 p.p: H i.

pe "qu�' reéentement� co�qUistpu o titulo de cam:' 2_D) Pabneirss ,3 p.•,p. ."

peão dà'Prm:eJr6n� jl!ràgO:âe�se,'
.

\ .... :"': ." "

3.0} .f�é,rica é �u_,en'us, � I):P·
"

Cruz d'e Malta de Rio da Luz. equipe que até ,CHAVE B' ,

g�� pouco tempo 'dhipufava;o eértame da Segunda' l.C) Avaí e Ohsp,9coense 2 ,p.p, .

lllSão, da LJD, e Vila Lenz(' oste aim dis,p!ltaodo 2�or_M�ro\lio DiaB e Int�q1aeional 4, p.p,
.

Ôorneio Luiz Gonzagã; Ayro80�empataraDi elJ1 "Ô�O; �,Dem�is 'J'Ög'08 ".Que éo�pleol.ntar.io 8' ·40. fi b.

L
encontro teve 'por ,palco Ir 100calidáde de Rio da �

UZ 'Vitória, -,
' ,rodada respeotiumenite, .

L ,G ..Aeàrai,atuando amistosamente na �'t.rra do. Di�"06/7 "7' Do�iDgO
· anzna8ter" não foi ffllii. _s' perdeu de 1xO p,ara" ....

, 'AvllÍ X":Fi�goeirense -I
'"

o D�que .
d'e,. Oaxis8 d,�

-

Do(n�, Emmà. �,O' .. tjPíe . de',
.

InternaoionaL 'X, MarcHio Dias,
�aUhnho embot::'8 tivesse despreendido ·iJ;Iuita luta e Chapeooen88 X Amérioa
eorreria prá cili;l8 ßttt adv��8árjo 8�iu de· eampp.' Palmeiras X JU,.otoll "

IID,argando a derrota pelo placar mfmmo;
. I '

• .,

- " .

.' 'Dia '09/.7 - QUàrta Feira

.

Torn.êio Lu�z. ,.Gon��ga Ayrosq I'

_�. • '. :, .,�t.' ;..... .:.:' • .r", �', :

I O Botáfogo foi beneficiado, dual ",'zes na r�;
dada d. domingo,' Seu'adveTsário, o . Caxias -de ·Bio

,
.

'II j _,

.
.

Clubes de Se�iço
aretário' Dàrey: \Buch
mann; '1.o Tesouréiro . Jai
me Mendonça; 2.° Team.,

Pres, Ad.màr' Bumber,. reiroe·Luis Nicolod.'Íli.· Di.
to d. OUveira Furtado; retor Socfàl';aenâto ·'Ra:'
Preso Imedi,ato Victório" book; DIretor Ani'mador

Lazzari�; t,.0 yice Blá'�io' Mário Voigt Vogais;para
.
Mannes, 2.0 Vice dr. Frl. 1 ano· Lauro. Correia ..

.. deI S��ac�t".(·3.0· Vi�é . Ademar Duwe e 'Vogais
Re!lato �rapp, 1.0 Secre;. pa·ra·"? an08 :Mário' Papp
tárlG SílVIO Bwald;. 2.0 Se-' "E�minio ,Roza. \' ,

.
LioDS Clube " ,

Cidade Industrial'
,

.J � I. '

Ma.roílio Dias X, F'f.ue'ireD�e
Palmei'fall X' Chapeco8nlcr '

Aní X Internacional
I

.

'

Jllveolu.• X Amériaa .

.
'1

CampInbl d.e: Educacão'
,

CIY!cl' ... \
Motorist�, ' não

/

I.... '", ',r

faça: dö, .'

s"eu ..

,
,-'

" ,0" bastameflto," 'da·
Baodeira . e . o·· 'ClJOlo

,

do J1,ino NlIcion,d s50
o'brigaJõriQs, uma v�z
por semana, em lado.s

'. ,os ,:�!5tq,belec.im�Dtos
. dé <tu�l'qutr gráu de

1ensiDQ,,:, públi.cos ou

päffitülarel."'1 !,.
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Mário Tavares da Cunha Mello '

Q f t
,',

C
' ,.'

d S 11'

, Tabelião' de Notas e Protestos emGeral/Ue ',U uro espera a ',orela ,

ou.
, ,I

Hã poue., o' presidente Dortecoreano em visita
a Peq,aim declarua qae "seil pais apoiar6 Qom ,o
dos os ,meios Oll' cidadãos sulcoreaoos, C880 ocorra
uma, re'folq.ção", ao mesmo t�mpo que o g.overno de
Ibo pedia: a retirada ass tropas dos EUA da Co�
réia do, Sol.

'

,

,Oi tempos qoe 'fivemos são tão� calamitosos
qoe essá 8,scBndalos8 intervenção dos eôm'unista!iJ de.
Pequim e ,de Pyopiang nOI ,88S&1ntos interaos,' Ida '

Coréia de Sul não prof,oca ulÍI' único protesto ou
CloBlentbio ,am qualqoer c ir c u' lo diplomático do

,

màodo li're, " '

"
,

' .'
'

-

,

Como 8e recorda, 8 Coréia estete, de 1910 .'
, 194:5 lob dominio japones, 'Ao término da' II Goer
ra Mundial, .,UA e Rússia dl'idiram o país ,em du'
as partes. 80 lonlo d. 'paralelo 38. lCm 1948, os
EUA. retiraram IU8S tropas e mediante eleições li
're., IUlp9ni'aionadas pela ONU,' foi criada It RapÚ
blioa da Ooréia do Sul, com �Bpital em Seul.' Ao
nÇlrte, eontud." a Rússift não pel'mitiu a reaUz,ação
de elei,ões e instalou um gOfernO títere. Em junho

E'
,

I

I- c1
--

" '

"Q
,

't
d. 1950 tropas norteooresn8S inudiram, à Oarés do

U '1"1 1 �S " .. u a n Sal, A ONU formoo. então; o�, 'exército do, qual"

�, "
'� , "participaram' 16 �açõeB, o qúal' consegüio vence>' os

oo.munistas até a fron'teira da China. Ne'sse ponlo,

I-naugur a n' Q l) a ".oIon�Arios" do exército vermelho chinas entrat:a,rn, ,

,

, na luta. forçando ,OI aliados ,a retrocéder até<:) vs-,
,

"

,

"

raleio '18. Em 1953 foi assina'do um armistício. Pars

r 'eA d e" ",·1 'e I e', ',. o',"" D',\ I- 'G'a garantir. independenlia dá' Ooréia do Sol. a, ONU
,

man,têm no país nm s'xércitO' de 4:0.õOG ,soldados
ianqlles .com armamentos nuclear8s.

'

,

"

,_< , "r Na' pr,imeira f�8e da gutlrra 'd:a 'Cor�êia, "alguns,

Esteve ontem em 'Santa 'Catarina o Ministro milhões de nortecoreáno8 'fugiram para o $ul numEuclides Quàndt d. Oliveira. das comunicações, eloqu�nte testemunho de que o comunismo não
quando inaugurou oficialmente o ,novo sistema de conseguira conquistar 8uas' mentes. ,',micro-ondal, do �Estado. ligando as centrais de DDD Recentemente, pouco depois dó abandono do Vietolde BlUmeoau, Brusque, Itajai, Jai'aguá do

I Sul e ,do S�l pelos norte-americ8noil,' nUlna \

das maioresFlori8nóp@lis: Os Presidentes da' Telebrás e da con'centraçõ.s públicas da ,história 'da Coréia do
Embratel acompanharam o Ministro em ,8QS Tiagem Sul. dois milhões de manifestantes pedirám aOB EUAde seniço., I

.

que protejaDl o pais eontra a�ual ameaç�' belicista,
A inaug\lra�ãO �r.pe,rcutiu iDtensam.e�t8 em dos verme!li08. '

Jaraguá do SU,I,qua, agora, conta com o' modérno,' 'Iludidos pela polfUca ,'de' aproxim,ção com
�i8teDÍlf de co�unicaçõ�8I, motivo, i�c,usive de men- �oscou. os E'QA, t,81ve� �8rd8m em ,BQCOrrer,

'

numa
,
,io' eapeciid 9 como fator d. d,esenvo]vimento d.' "emergência;' o' governo de Sll1it Neste C880 quemumà'das mail importantes emprasali! de JarIJgui do'" virá em r soeorto " do: heróieo povo Bulcoreano?
Sul. '" (ABIM - 'Agência Boa Impresa).\

ANO r.vn lA_RAGU! DO sUL (SANTA CATAR.NA) S'bado 5 de Julho d� 197,5 N.2.843

, , ,

com Jndios' de � IbiramaPedri�l.· 'preocupadO
Florianópolis O �eputado Nelson' Predri�i que construção de e�tridas. Sobre o ,assunto disse o

Ba semana passada foi auror de, pronunciamento' deputado Nelson Pedrini que apesar das críticas
..-'-

,

>;
.sobre ii poluição e desmatllmento, indiscriminado do MDB o Governador Antôn.io Carlos Konder
das matas brasileiras; obtendo a aproveção- de to- Reis provou o alto prestígio que gosa JUDto ao

dos os parlamenliues, DI tarde de hoje" ,110 horário / Governo Central, -com' i!I autorização para, eontretr
�, destínedo. aal partidos polítleea fez amplo "comen- o empréstimo de 200 milhões de dólares para a

tário sobre, o 'problema surri,do na reservl'iDdí,en, construção de rodovias. .

de lbtrame, prosaeguindo:'naa cbaerveções feitas OI Também o depu!ado Aldo Pereir, de �Ddrade,Ilrde de 9nte� .pelo d�p�tado Waldomiro �olau"i demonstrou li aua �reocupação pelos' crimes que se
em que .este ultime ,IO�ICltOU • tr'Dsformaça<;> dlll, comerem com reliJçio ao desmeremenro iodiscrimi
reserva lodfgena de .lblrG'ma em. PlIrque.�aclo��L, ,

nado quando sollcuou à Mesa Direrora dós' ,INlba'
Munindo se de reportagem publicada no JO. nel O lhos da- Assembléia pare que se constitua uma
Bstado" edi�io de hoje, o deputado Nelson Pedri:- Comissão Parlam-enflr com a finalidade de execu
oi leu I entreviat. concedida, pelo, profe�sor 'Síl�io 'ar esmdoe profundos sobre o essunto e que pos

I
Coelho dos. Silnt,os �i�endo q,ue o refertdo SOCIÓ" terlormente .serão ,oferecid9s como sugestão' aos,'
logo e !�crJlor�Slm,llhcou melhor do ,que qualquer órgiíos comoetenres.
um" de nös (os depurédos) G problema da r.servi

" "

'
,

'

. ,

indfgellill dê lblrame em qu� o mesmo' cha�1 I
'

.

O dep'!.tado Octacílio Pe�ro R,amos., -=egi'slr(lU�
.tenção pira o resguardo das r�servlls naturaIs do • Inaug"!"�çll(,) do Centro S�claJ_ d.o .sresl e de Cen: '

parque, bem come da preserveçao dos xokleng que' tro de Tretnernenro do Senil nll CIdade de ,Jaragua
ali vivem. O 'depijtado Nelson Pedrini eomenrou do' Sul, Ialendo da importância da obra para aque
ai'Dda sobre o ofício enviado à Assembléia pelo, Iii' comunidade, destacilDdo que li' mesma e uma
Governador do estado em que solicita ii auforizm- ddS mdis imperulDfes obras realizadas pela Federa-'
ção par" 'contrair empréstimo óo exterjor, corn�!!. ção das lpdústriaa de Santa Catarina, s,olicitando
pondente a 100 milhões. de dólares, -oa q_uais r,epre- q�� II Assembléia enviasse ,mllnsilge!D �ong:r.iltu!a�sen'tam uma parle «;los 200 milhões da dólares que tomi ao sr. Bernardo Wolfgang Werner preSIdente
foram it'utorizadQs ao Goverrjo cat�rinense p'a�iI III di Federação das I'ndúslrias de,-Saota a"rarina.

Dólares 'para Esírádas
A .eeretaria' d08 Transportes fi Obras, já ,deli Aliás. quando da inauguração ,do conjunto

n'iu ai prioridades ,da primeira, parc�l&. d� aplica- SENAI/SESI,em Jaragoá do Sul, criticou,se a ausêneia
cio de US$. 50 mUhões, do em'pré61timo' de 100 mi, do, dep. OctacHio Pedro IRamos;, enquanto q�e o dep,
Ibõe8, de- dólares que o Governo do Estado deverá da opósição se fazia presente. É' bem" possi'V'el que
aplicar e. obras 60 setor rodoviário.,

'

8 maioria dos qua criticaram a "ausên,cia'" dp Cicá
,

.

As prioridades serão dadas à '88-465 (IpumirhD' não estivessem intelrados d'os reais motivos de sua

";"BR-:-283), ,...IC--466 '(Uá-Seira), SÇ-46-7 (Xanxerê ' permanência, mas é bom que S8· diga que fteou
Abelardo Luz) e SC-468 (Coronél Frflitas-São retido na Capital o'Dde, 'e,omo ,Presidente 'dá Comis-'
Lorenço do Oelte), totalizando 171 quilometros. si. de Constituição e J!!stiça teve que dar as dew

, : Lembra, Ie' à pr9Pósito e (;) propria governador .' matohes para que, o projeto de lei ainda foss8
, chegou a se referir nUDÍa entreT!lIta cool uma Comi- aprovado ante. do' recesso legislativo, adiantando
,tiva de Jaraguá, qlie Da' capital chegava se a jogar em, providência. uma d'aB grandes metas do Go;
em cartas roda. como o "tal' empréstimo',' 'nãa, vernadol' Kondel' Reis.
lairia.

Centro _Cívico tofrià posse
A Sra� Carla Schreiner, diretora' da

Eecola Básica "ABDON BATISTA", enviou': Pedimos aos senhores abaixos relacio
�08 gentil convite para partici,par das sole-' Dado's, que compareçam em nosso cartório.idades d. tomad a de pO_!!lse da primeira t t d t d

,.

tdiretoria do CENTRO CIVICO, ,,"CA'RLOS para � rI! arem e aSSUD os e seus In eresses:
,

Alexandre Paul - Alfonso SoberanskiGOMES", a realizar-se' no estabelecimento,
_ 'Confecções Levier Ltda. - Claus Rogcn�logo mais às 1'5 hóras, contando com a, Wacholz ,- Comérci� de Mad�iras Pinho Sul

pre�en.Qa cl� Se.�hora ,IRAOI SCHMIDLIN Ltda. _. Dante Schioehet, - ,Edio Gianii!li.Coordenadora Especial � para AI�suntöl de· Di -' Ganesio Marcelino -- Hélmuth KienenEducação Moral e Civica no Estado de Sa'n· '_ -rngo Feliciano da Silva -' Laércio Linta Catarina. ,"" '/,.'
'

domar -.. Stoinski,� Mário Mar'árigoni-:-,,"Agradecemos ao convite, fazendo votos Mig�el G. ,Manto - Orlando, Andreatta _,

de feliz gestão a esta novel diretoria. Vim., S.A., - Waldemar Vieira.
gm'!Jaraguá do Sul,' 03 de julho de ÜJ75

,

-Guislene Müller, eserevente
,

,Luiz K'ienen $.A: Ind. e Com. de 'Bebidas
.

' -

." \
.

,
,.. CGCMrt �4 429 844/0001 ..42 "

, Edi�l 'de'Çonvocação
AlSlmbléia Geral Ordinária

São cónvidado& �s Senhores Aci�ni8tall d., Luiz
Kienen S.A. Ind.• Com. de 6ebidas,' pàra' Assembléia
(jUli Ordinária que será realizBdl, em 04 de Agosto
de 1916, na Sede Social ii Av, Mal. Deo�oro da POD
lee., n.O 667 em Jaraguá do Sul (SC), as 15 horn,
para deliberarem sobre II seguinte:' ,

/
QRDeM DO DIA __.' ,

'

1.' _; Exame, ,disçussão e aprovação do RelatQ-
I 'rio da Diretoria, demons'_raçãö da Oonta

,de Lucr,os e Perdas, Balanço Geral e Pa
recer do Oonselho Fiscal.

t.o � Eleição do Conselho Fiscal. 1

ã.o :- Assuoros Diverlos,
, NotiI. Acham-se a disposição dOI Se:,

nbores AcioBlsTas. OI documentos de que fraI•. :0 c1rfi�

�o 99 d� �ecretQ"J�ei 2627. ,

'

�
,

': \ ,'Jaraguá do 5ul\ 03 de Julho 'de -19�5�
" • Gerhardt A:\ É. Lessma.no' Dir; Comercial

•
" 'co CPF 01956199,9" "

,

'

_ �,.. �t.
,

.'
"

I '

,

Depois de .lograr abs'alvftão peloa' ,seus Parea,
. q Benader pernanbueano WHlilon Campos" acabou
s",ndo Óas88do pelo AI 5, 'atingindo mais dois ela
mentol e com isso pondo o final no eloaqdolollQ
Caso Moreno. que envolveu e Senador, o 'industrial
e eleniantos da área financeira.' '

Mais uma vez a denomina�a tdistençâo polfticl
aeabeu tendo um hiato, pela nlo compreenc;ão de
Gertos polítioos que pensam que podem brincar eo.
08 objetivos da revoloção; "

,

,

A eal88ção é uma adtertencia �ar8 oa�os futu-
ros.

CODPirlliua 81rfeoll Misll Itljara Udt
AssembléIa Geral Extraordinäria

Edital de Convocação
De acor,d� co� o artige 26 dOll Estatotas So.

eíaís ficam eoneocadeaoa senhores Assooiado. da
Coop, Agr. Miata haj81'a Ltdà .• am , pleno goze de
seus -dire.ilos, para Assembléi,a Geral Extraordinária
a ler realizada no dia 12 �e [ulho de .975 em soa
Sede SQcial sito e,m ,Eltr. Itapeouzfnho, Vila' Char�
tre., MUD.' d'. Jareguä, do Sul, SC, lem 1.6 ooneeos,
çAo com o mínimo. de 2/.3 di) liIeuB, associados às 8 h;
sm- 2..

8 con,t'ocação com (ii mfnimo da' matada mais
um de 'seus, associados às 9 h; em 3.!! a úhima con�

, .ccação com a pra,sent& de !;lo mínimo 10 (dez) de
,
seus assooiados às lOb,' Qa qual havendo número Ie
gal será discutida a Be�uin'e� .

ORDEM DO DIA
r , - 1 '

1.0 -.-, Reaj,Dste do preço do' arroz em caS6a

depositado na' C,oop. "elos �8sociados,em 1975. '

.

2.° - Âutorizar,8 Diretoria, a contrair emprés
timos jónto a estabelecimeotos banéãri'oB para aqui
:sição de, Veicul08, 8, máquina's

'

pa�a, a GO€lptlra
tivâ e dar .em garantia beus e im6.veis da C08pera-
t198 pm 3,° e 4 o graus, , ",' �,',

'

3,· -. ;Deliberar' Bob're li p!lrticip8Qão' e. filia,ão
desta Coop,erali,9a à Federação das Coop,rati'aB do
)!:sta'do de Santa Catarina � FECOESO, a s'er conll'
tituída.

'

,
'

.

4.° _ Eleidio dos delegados e seus supientes
representantes na Federação, das. Oooperat'ivas d'o
Estado de Santa Catarina' _:_ FECOE8C;
, '

5.° - Assu::!tos- Gerais, _'
,Olll'.: Para efeito d. cáloulo de "quorum" de

instalação esta Cooperati'lcl é compos a de 130 aS80-
eiados. '

Jaral'uá, d. Sol. 23 de JOBho de 1975.
,

,�.

Marcelino José D�marchi; Pf8sidente

Mário A. Corrêa'
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