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A.no' LVÚ � .JARAGU!' �,sUL CSanta CatariD�) ,N;·' 2:846 Capital sul a�.rié:al!1a do motor
·f

Sábado ':f. de Agosto de 1975

SESI da' Jaraguí
..

vános cursas
, ,

Fundação:
• "J

Artur Miller

Diretor :
,

"

Eug@oio· Vitor Sehmöekel

,

"t:A€ARESC'� da
al.�' ';' números '

ein
" '

,

.
Bstá circulando o exem- h.jara de jaraguá' em 73 . 422. '392 e diária de 140'SO

[pldr o.� 2 do Intermenvo recebeu ·28.ÖOO' sacas em litros; ségui,ndo-u. Jara
; Rurál e�i,tado pelos' esert- 74 32.80'0 para neare ano . gult do Sul com 5.091.000'.
tórios 4a ACARBSC �as receber 40.00'0 saéas; Coo':' 424.250 e 14:142,' maior
cidades vizinhas do qusl peratlvs Mista.de Ietnvtl- portanto a prOdução de

destacámo. os números le, �5.O'OO' . saçlils em' 7i, nossa cidade em 74, e Po-

'�, .que seguem; 11,3. coope- . 45.40'0 em' 74.'. e öO.OOO' merode com . 4.5S6.4:00,
renves da, regiQo mercê esre aDO; o' 1.° lugar ficou 382200 e 12.740 r8speetiva
j de sua boa administração, novamente com • Coope- mente. Os números destes,

já cODseguJram impor seus . rativa lurili de MassaraD- primeiros mesas 'de 75
� nomes no mercado consu- duba 0 maior produtor' apontam loin,me com IUDa

, :mtdor,. refletindo' 'a '. boa de arroz do estedo com méldia mensal de 510.000'

'comercl'a1ização em que as seguintes marcas em e diária 17..30'0; Jllragui I

: um melhor preç'o para o 7ã, 74 e 75 respéctivamen- com 450.00'0' e 15060 e .Po-
. produto entregue pelos te, .91.70'0', 99.280 e 115000 merolie 4aS)OOO e 14:600.
sócios. Na' comparação sacas de iiI'rrez. O Informativo Rural' da

,
. doe últimos 3 anos pode- ,Quanto 8

.

quantids'de,. AOARESO destaoa ainda,
se � veri,fic'iI":. o aumento .,'le leite receblC;t;o pe'laLfi.il- o')ai:u;a.ente ,da Campa-

�'t, J)�8Jabri: Js.LtJiJ.i,fi.cat:icvo:,-·do ::;:'.iúslr.�äa;;;'�'ÔB <a-g:r-.,jcDJ:tQ�rti8 .
:;,iba:o't).�.P'(o.dutj,id.-d'8

'

de

'recebí�ento de arroz. pe- ,em Jarâgui, JÓinYille. e Arroz dia 25 próximo 'e.
,las' caoperativlls; prova0- Pomerode . os número'. 'Jaragult e MaÍJilaraDduba,
do .�esta forma' a 'confia0· apontam o seguin'. r:egi,.- além de outros a8sllOtO,I
ça q.JJe' o agr'i-C:ultor �epo- tro:

- Leite Entregue em de ,iDttar.e8�e da agricultu·
sita H�m sua cooperativa. Joinville em 7.4', 5.0'68·70'0 ra.

A Cooperativa, Mista· flom médià mensal de

( O IDlIbl e c n� es n Om es
,

.. •

�. � ç

Comussão'
'

M1lllIDlUCllß}alft
I

d�
]l). at ra

�.'

][1lllrnsmo:
Através o de�r�,o lei 334/75 o nie-se em uma das' saiu [unto -

aO,

Prefeito 'Eugênio Strebe 'nomeou Dspte. de Informações Turísticas'
oficill'lmente OB, ,integrantes da 00' e dalí irmànar movimento em tor-

missão Monioipal< de TUr:isDlO' � no de dotar a' cldgde de 99 anqs
mais uina�'ve1!: confírmou-se .a8 88-' de infra estrutura capaz' de ofe're-

pecuhçõéS deste jornal em temo Cer de algum modo atrativos Da ra
dos nomes que deYeriam ur ofielali- 8 tinda. de turistas, 8'(J munleípie.'
zados para: 0Q refe'rido 'órgão. O

.

AI. fe$ta's. típicas. p{ogramações '.
decreto Ilcompanhado de eonside- culturais e artístioas· säm: dúvida

randos, entl'8' 08 qaais 8 I naeesaí- vão merecer doravante 001 earínhe
dade urgente. de s� •.Uvar }�II "pre- espeeial por parte da CMT � exem�
para tifOS para Oll fes�ejo8 do Oen- pio do que ocorre e.m outras' eida-

tenäríe em 1976 e"co. ; base ,
nas deI. '

r--

'indioa,ões dos clb'1:>.811 de serviço"
.

Presidente da CMT. .

jn�icR OI ,�9nles qos_,8 inte'�rant�1 ."
'" Um >�o�e-,�ue t'eúne, ; 8e� , des7"

d,a OMT, ·qua. à�'Jtrr�O· .,e .,.r�UJll'r.,.. ',.. ".dr.·q·>� "", x"" ... !"" r"... · � ".""'"
'., ...." if':," >'

,-

.:l' d d";' ,'. 'h ;"�.,. .•.•.mer...:ço· oS...,u,emcus;""uma- 'Certl "l'fIe'"'

Bmda, em'" uata, a. 8S1' . ,& a '8 �ou e- ," fe"êõci� "àr� ocuplsr O cargo. mesl
cer para; a escolha, �o Pre�lden.,., mo' que espmhoso .como :/Iodos os

S�o�et�r:,la ,8, Te&ourelr� da O�D:U�- dempis, é o do. -empresário Rolandà '

. 8�O. EIII! 'ls. resl>o�,si.tals p�lo. Im- , jahnke ex-Presidente, do Lions . Clu�
CIO ele 'ca.mpanhas ,!II,and-o-S8 ,for:

.

l>� .Centro e COm amplas cQudições
mar mOVimento tunatlcp, em "Jar� de vir a ocupar o c.rgo ,com bas-
g�4 do Sul, Evalgo Schle�e '�;r8: tanle eficiêncià. Mas trata·se somen-,'
sentaD�O o Poder J:xecut!f�, ai

te de especulações e somente após
,demat ,�8ch� repr.asentando O· Po-

uma reunião .que será realizada DOS

, • der L(tg�81�;tlvo., RludaVla Rallse!.e próximos ,dias é que além do Dome'

, represent'ando 8 lmpr�nll� Ralf Bo , ,d,e Presidente os demais integrante's
. '�o �8rm8u.1l � �sBoolaçaa, Oomerj 'da 1 a. diretoria da CMT serão co-,::.
Olal e Industr�al, AdoJar: Bertol nhecidos oficialmente; A Comissão
o Cl.ube dOI Diretores Loglstas, Dr. terá,. exemplo das demais sub co-
M.urllo- Ba,rreto dtl Âzev8d�' 8 . Ro-. misaões dos Festejos do Centenário'
tary, Rolando �.hn�e o LJODIJI. CIII·. . intensa ativ.idade no sentido de atra�
b� O�mt�o e. Vlct6rlo Lizzarl8 o ir o maior número possível de 'viai-
�Ion. Cld,ade. Jaragpá. Sendo IL!I� Ilotes as programações que deve�ão
Ill� é de S8 esperar qUI OI COOl

ler cumpridas em 1976. O . art. 7.0
ponen,tel dca CMT �onvoqlJ8Rl den, do, projeto de (ei de GUfOria �e che- ,

tro �� me�or e.vaoo de �empo uma te do. exe�utivo jaraguaense criando
r�u.D1aol :'lsando-liIe � escolha· ��II., 8,' sistema organizacional do aDO 10'0'
d.mgeates d� mesma para Ref Inl- determ'ina que os trabalhos de' Re-·
clado P0sterJ�rmenta o �rabalho em

,cepção e Hospedagem sejam desem-
�orDo _do ,tuflsmo na

.. OI.d.dal
,

qlle panhados pel. Comissão Muoicipal
IDdub,�;helmente DO lnfolo suá c�m: de Turismo..A lei diJ ,criação da
8p_rO,el'Qme�to �aa b�le�aI Oatu-

. CMT ,existia desde 1967" quando era
rals d.o mODlc(plO 8 prIDOlpal�.nt8. ,prefeito Victor ßauér, mas somente

�m ter�o8 d� tornar �osso .parq��. agora com a oiproximaçio dos f�s'
Illdu��rlal .mall COBQ,ecldo,BInd.., tejoB do Centenário é ,que /tI mesma

A Comissão MÔDioipíll de Turl'- ganha corpo e. iniciará 8UlS atividlJ-

mo d. Jar-aluá do Sul' d8f�rã' reu- des.
'

Inicia�ol ontem 0.0
r.

o Centro Soóial do SE
SI desta cidade inioiou
ontem di .. 1 .•

'

de AgOsto
diversos cursos, entre os

qUais -destaques para °

de Artesanato em couJ;'o
tom o Gonh-eoido prQfes
lIor Félix LiduDS, e mais
8 Cursos de corte e COB-'
tura, tricot e crocbê��com
bom númerO de 'escritos.
O número destes eurSOi,

aumentou cODsideravel
Inente pols 11'0 t.o semes
tre foram realizados' 10·
Inente 4 estando em fuo
cionamento (h�lde ontem
nada menos' do 'que 9
destes curS08.

região "moslra
. seu . exelD'pléJr

Strebe .. VJi a· Chapecó dia 09 qllando será
escolhida· a sede doS JASC para II ano de, 76

te ano é que I. eQDhe-:.
.

juventude Ioeâl do' i�te
eeria 8 cidade s'edtt em' reise do município' em

1976.
' .

.ediar exatamente. no

Ao aviàtar-ae oom : a "ano 100;' 8 mafor com

reportagem deste hebdo-' petição poli-esportiv&1I
madãrio, o burgomestre . do E8tado de Santa Ca

:local salientou que 'ir,á tárina. Além de. Jaraguá,
à Chapecó> dia 0'9 para COIDO os 'laitórés I estãe

'que� sua prese'DQa "faça le,mbrados 8S 'cidades. de
peso:' na' decisão da 8S- Tubarão, ê Balneário
colll.a da ,cidade que te- Oamboriú' pretendem o

rã 8 'ineumb'Dcia de S8 aadiamento -dos J"ogos A
.Uat 8 compentição qUe· ,

bertos ,de S��t� Cat8rina�
cada ano, .palsa a re,unir edição 76: M'ail Gom'o '18,
maior número dá atletas taremos c.om.morando
participantes. " Acham8s DOSSO l.õ Centeaário,' te':
das.,m'ais certas a, deei- iDQs á certeza qUlls.
Bio' do Prefeito. aQiDl8 que absoluta de que de-
de tudo um grande des vera ��smo Jára,guá ,

portista, poil em ,ssim ,do Sul ler s,.d!;' da pró.
procedendõ deJ;llonstra � xim,a �t.pa .' dos, Jogos:

veDlo com o MinistéFio da
Educação e cullurl2 visiJIJ�
do ii construçiio de' 3
prédios escôlareB. .

de encontro' aos llnseios
da faixa jovem ii' procura
de melhores dia. qoa baD,
eos escolares. As escQlas.
muito 'embora as localido
des citadas já' 'ten'llam es

tabelecimentos de ensino.
virão preencher uma, lacu
Da. As plantas dos prédios,
escolares já ..sIão a dis
posição' do Prefeito local
e� seu labinde �e tra-
balho. , '.'.

-

Um 'te-legrama enviado
'p,eio' Conselb'o

'

Técnioo
dOI JASC marcados este
ano ,p.ara' a cidade de

Chapecó. 'comunicou' ao,
Prefeito Eugên'io Strebe,
de que no próximo dia,
9 do corrliJnte, baverá
importante r,eunião. do
CT dos JASC e a cidade

que vai sediaI' 08 J�gos
do próximo ano deverá
ler· 'conhecida ao ,qu�
tudo indica. ,muito embo

rl,l este anúnoio sempre,
seja feito quando,da rea·

lizaç,io dos jogO! um
ano antes. No C8S0, ,ó·
maote em ·Chapecó quao- .

"=,,�=�=�=========;==========�=========;=:=F=====O;===�,7""=;'=� d,O d!1 efel� v�e�o d� Cbm-
•

,petição pOll·é.sportly.a e8

Depufad'o .Pedro'.·'Gollo·
O atendi'men'to na, par-

,I De o!!tra parte proise-

. !:u�i:ifl�!�:f:.�:j�:J� . �!�rlJ����!;::!:o::�
·

Dis iidU. ' .!l.ara g,uá do· ...,Sul
Walter Marqusrdt em ho- drão de Jar�gu,á ·do Sul I,.

,I!ário in.te,gral -a todos 08 qUe deTerá i'epresentar O Deput�do F_ederal Pe-,
assoei,d'os e seus depen- ,

. ° muniefpio na esoolha' dro cono' da ARENA, vi· "

dentei. Falando a raspei- estadual que será em 'si!ou DO início dest� se�

to do inicio do curso, de Florianópolis.. Todos maoa o Prefeito' Eugenio
artesanato·em co�:ro, Ade-

.

aqueles que' desenvolv,elli .Strebe, Q�aDdo t assuntos
mar Frasletto encarrega.: atividades há 3. anos tim relacionad'os :com li cons,

do do' referido ceotro uma empresa • que nio' trução de prédios escol.

afirmou que trata-se' de 6.oupem ca'rgos· de dire- re&, constou da pauta' do
um curso pioaeiro,em ter- toria '.'u administração enconlro. O Deputadõ que
mOl de SESI no eatadQ poderão inscrever se e representa à régião· Da

e que a procura. de in@- participar da esoolha ini- Câmara AI,ta. afirmou II

eri,çl16 para o melmo foi cia,lmeQ,te . em nível de, Strebe que a inun,itipali-
bastante boa.. _ empresa e apó. a' Diva'} dade tem condições ii ein-

Operário Padrão
"

municipal to prazo de· mc1nter
.

con-

I ..

Si:tliento'u o alcaide 10-,
cal que as localidades lIe
,Rio da Luz, Águas Claras,
Dl;l.lIba da Figueiril e Vi-

. Ia juvenlus. seria as be·
n�f.jciadas, e as escolas
illoladas terão 'cada qual
uma sala de'aula e indo
iii . administração municipal
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.Ó» Dire.tOt'., '

Ea,enio Vitor Schmöckel
. _'l',\',

'ASSINATURA:
Auual

I
• .' �, • "CrS:.4Ö,00

Seqtestre. . .

o

• Cr" 22,00
Avulso . • • • CrS, 0,80
Número atrasado Cri" 1,00

'';;1

ENDER�ÇO:
.

Caixa Postal, 19 '

Rua 2, n.- 130 - Fone: 7Z-0091
)araguã do Sul • S; Catariaa

- A Jovem Teruinha,
Cardoso;
-- a sra. Laúr,8, espo·

lia do Sr•.Henrique Ha�
fermsnu;'

'

.'

:._ Marina Màrelt!l; ,

_: Josá Steilsin, em Ja-
ragullzinho; "

. "

,

' '

-- a Srta. Márcia Dö-
'rio,;

':

,

",
-- e garot,o

Socreppa.

Edital n. 8.976 de.25/7/75"
.

1

, Nildo wUt e
'

�, Ahnira 'HOi'ODgóso�
Aurea Mtille. Grubba, ,ODcial
do Registro "Civil; do I. Dis:"
'trito da OODÍarc�; de' Ja,águá
do SUl, EB�do :ile 'Santa

o CatarlJ)á,'Sraan. '

Faz Saber' que "o�parece
ram no, cartóriG exibindo os

,

,documento,. 'eugldos pela Ieí
. afim de se habWtarém para

. ,.

casar-se

em reral, espeCialmente
, Gaita e Acórdeões

"

Completo Sorlimenlo com 8 a 120 bÍ!!ixos.-'.

,Band:oD8oD
Pianos: «Fritz Dobberl.'

'Grande Var,iedade de modelós
. Harmônios "Bohll»

"

. ORGÃOS TUBULARES E ELETRÔNicos
'

"

.

'

..
' Guitaras e'Amplüicadóres.

.

Inslrumenlos ,para Orquestras" Bandas e
,I Conjuatos Modernos ';

,

Violinos - Violões -- Bandolins ce Banjós
Flaulas -' Clarinetas'':''_ Pistons :-- Silxofone�
Trombo'nes - 'Baixos' e Ba.teriaS complelas

,
\ Pandeiros .,..... Chocalhos -.,- Marê!cas' e Afuchês

Métodos - Cordas e Palhe.las .

.

loslrumimros pI Fanfarras: Bombo� � Tilmbores __ PralOS � CorneIas

Para Músicos Profissionais, reroeço' la�.bém IDsí�u�eDtos EstrtIn-'
geirosl Violinos, flaul�8,e Cla.rioeràs, li·po·cBoehm», PisroÍ1s, Trombones

'

"

'

.. "Saxorones� bem COIll.O. boca,is e' BoquilhlJS-,est'llangeiras
'

��ra maiores inforn:"'ações, consultem a

EIPEDlÇIO·' �UU" :MUSICAL DE PAULO lOBS
,

, ,

,

Qua J�rge L,c,erda, '24'� -

São. Bento' do ' Sul

\
. ",

julho. nesla cidade, filho'
de Waldemiro Joãb Adri�

1�
ane 'e Tei"esinlíá d'e:' Je

-,

IUS Adriano •.
� .

Dia 09 Julho
Ele, brasileiro;solteiro�::. Mal!isa, filha de SUvlô (Hildlt.) Corrêa' ,

operário, naseído em Ja� Ela, brastlélre, solteira, EIemar, tilh�, de Dltmar ,(Almira Ranthun) ßoeder
,

fBguá do Sul, domicilia": :d,o lar, nascida eEm Bdhi- �lexs�:r�lRafael, Olho de I�gO Alcides' (El�liía<Milbratz) Be.do' e, residente em Jara-
.' m,enau, ,neste sta o, '

" seke
guaaínho, neste -distritol'- domiciliada CI' residente

.

Dia IS
. " . , ,'".

'.

filho de. Alfredo WUt
.

e' na Rua 25 de julho, O:"S-' _� Vllson, filho �8 Mano,el (IIerena Maria �oz� Schneider

Lucia Klug\e WUt.
-

ta cidade, f$lha de Se- Henri!': ��ha de Heríque (Àna Ter�za) Mafféz�olH
.

Edl'lal D. '8.91.� d'� !õ/7/7p , .

.'. ,
'

. bastião Soares e Maria Di� J5 '

.:
'.

,
'

'

,

Bdvino BUIf�mdorf,f e. Ela, braBII�Ira"sol,telr8':,
. Sev,etino.

'
.

Simone. filha de Egon (EveUna Pe:rllchLPlske
"

, do lar, nascida em Jara- : ,� Anna Paula, filha de Amaro (Edlth Sc'ltmUtt) Sp&Itgler
. .'.

.

Ilea" KJ�i�, l' ." ' g�á �o SD;I, doínici�rad8� Edital n. 8.979' de 29/7/15 ,EUane, ruha de Re�o (Gert�lina MfinUz)Witt, ,.. '.
E;I�, bra"ileiro.

-

s�l�eiro.. e, .resídente em GaFlbal-' sÓ: " "
, Danielle Janic.e, filha de :Hilário (Guiomar 'fere?:lpka Franzene.

,., ... J d'
'

.. t· 'Gd· t' It "'Ih
' Ilárío Bartel e �.

. , '", Kreiseperano, nasci.o em .-. " I, n.es e "" IS r� O, 11, 8: �
" .' •

.'
•. ,'

"

.'" , Luis Gufiherme Alberto, Olho de Nivaldo' Luiz (Ivete Elizl)raguá do .sul, domiciliado, de Conr�d� I,lor?�go8o e Caelld� Maria Tapassé ':
' ti' " , Hta�

ce restdente. em Garjôàl(li, . Jrmga,rd Milbratz· HorQD-" '

Có· bld d
.. Dia,ri, '. " ,'. c •

'

,

goso
.opra reae I a i' e- Dulcínéíe, Ma:rUda, �ilha ,de O�mall �Marcia Maria) Stinghenneste distrito, filho de Eri';' , , . Scbroedei, deste Estado, Patrick Alessandro, Olho de ,Mári� Cesãi' (Sandra :Aparecida deco BUHelJdorf�,' e' Wally " , ,. ,,'

S
.

,Aniver$ários
.

c Beeker Bullendorff.. ,Ec,tital D.' �;977 de ,29/1/75' Ele, brasileiro, solteíro, '. _, DiaJlsi' c r :; " " ' ,c
ouzs) Kühn'

, E,I�, brasileira, soltelta,' Luiz; Belomíul e "técnico' 'em', ealeados, .Tacks'oD, Olho' d� ErOD (TereZfnha) EIert' < ,

. Fez anos dia' [11 '. enfermeira, nascida em Ja- Lorecí Solange Santos�' nasctdo e,m JaragYuá do Gß�ozt>�i: de ROlandQ (Tere$h� da SUva) TeUhackerraguá de, Sul, domiciliada Elé' brasileiro solteiro, Sul, domiciUado e 'resi.. Dia 20
-, .

','
-

- O sr, Wigando N'l'1gel e -reside�le na Rua' Jorg� �parârio" nasc'fdo e�. dente n� Rua J�lnviHe, Marceljl Roberta, fliha 'de Denis Mário (SilVia LQpes) TurineDi Mafra. '

'

.

Czern, iéwicz, Desta cidade, G '[li t cId d fIlho de :Dia ti ",." ',,'

,.'
_ a J'ovem, Ze,nal',de'

, aspa,r,' nest.e c.stado" ,n�s a. . a e,
'

, Rogério,ftl,ho de Antonio. H,amilton (Elzira) d'o� Santosfil,ha dé Reinoldo KI'eio �

e d
'.

·1' d 'd' oral'ter Bartel e AlronaN'c'oe IJy 't"d' d omlCI Ia o e' resl ente n
'

'.C,rlsthtane, Hlh,a de.ßedrQ Egber.to .(Miriam RO,d,rigues. Antelo)I
.'
e' , Des a CI a 8.

.

Olga Gessoer Klein. na Rua Joinville, 'nesta '. Halh Blutel
,., "

,

,

L
Dia. 23 '

.

' ope8
Fazem ,anos koje Ediial D. 8.976 de 26/7/76 cidade, fHho- de, Gerína� Eia. brasil�ira.' solt�i- Fábio, filho de Dorivál (Helga Behnke) Hlnkeldey,

'

-
. -

k (
no

.

Bolomini .'" 'Adelis .

é b'l' Viviane M,a,ria, filha de··Newton Marcos (Ana .Catarina) PietrulZa.:.... A sra'•• Marl'o' B. Me.l·s�· Baio En e é ' .

BI"
.

. rá. t cniea em,' conta I 1·
.

' . o QmlDl. :vanusa, filha de ßolando. (Cecll1a Fusl) Fischer
'er Marc$Uo;,. CeUtil' Inês Uber '

,

" dada nás,cida ein Jar.guá AlcéDlo .Mareio, fllho de AdóHó Arnoldo (Darci Mó!.iro) Todt'

� a. sra. Angela Pe,rej- CI 'b' I
. Ela, brasileira; solteira. 'do, Sul, do,miei1iada e ' Dia 25 <

,"

ra Maiochi. in�::riá��::le�:�Cid� rel;� "doméstIca, ilacida em' residente em Schroeder, .' Neide'D'Ph;7de Edmund (Nllia' Koch) Klabunde
.

;

Jara'gua' 'do.. Iil!.ul,
,

d""inici Curitiba�Paran:á, 'domici-/ neste Estado, filhA de ',a' "'0 .' ,.

'

F(f;�em anos ama,nhã -

� '" iifsda ,e, residente na Rua Ludgero Te.,p_a,886 e Eleo� Ali,ndoD,ifia.l�o8' de Uvio (Creusa F,co:) Veneraliado e residente na Ilua ..' •

!
- () sr. H!lrmilio Ra- ,Pre.s.iden.le Epitáçio Pes- JoinviUe,' nestà cidade, nora Zerbin Táp8slilé. Morgana Se�a, fUha de Jatnie (�elsao Bàrd) Deretti

mos; "
" soa, filho de Bertoldo Jilhli, de PLllDi!'Stle Jesú. "

tI Nossos cumprimentos aos pais e famtuare,s'
,-:- Q ,Ir. Fid,elis Scbio·, .,EDb e� Hi,lda Oru�Jzma- Sautos e adI anto,s.

�
-----.-.--.......-�.....,;----"""""'------

ehe'; ,. "cher Enke; Edital n. '8.978 de 29/7/75, B para 'que chegue ao 00-' F a 'I' é";' C·,

1- Dl' e:�,

I
:c

- o' sr. Wal d e in a r
.

Ela, brasileira, 80Jreir.a.,
'

'. nhecimento de todos mandei
,

' .'.
"

, ,',
'

'

;!n: O s
'B h'

, Waldori João Adriano' e,rue ; lJúxiJiar .ht escrirOr,io, óas. passar o presente edita� que
, -

- o IIr. Almiro Gumz; cida em larlO"uá
. do Sul, Tert'!zinha Soares' será pubUcado,pela Imprensa

J
.

H'
.'.. ..

e em cartório onde será aOxa-
- o sr.,·' osá �rmélo domiciliada e residenle Ele, brasileiro, so'lteiro, 'do dursntê 16 dias. Se alguémJlarchi (iDdustrial);- em Nereu Ilamos�' neste 'soldad:or, .o'sscido em, souber' de algum impedloíento

.'

- o Iilr.�,AJfredo MiJIIer; dislÍ'ilc, filha de Aif!io Eu- Flor!anópo.us, Deste, Es� acuse.-o para os fips legais.

Dia 04 genio Uber c·EleHna An- tlido, doÓ1i.eiliado e r'esi':'.� AU,REA 1dÜLLJm GRUBBA
'driolli Uber. dente na Rua 25 de, ODcial

;....:. A Ira.' JalÍie Tobiat!
.

A.ódio;· , . �,,!!,!,!!!,!!!'II!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'II!!!!!'!!!'II!!!!!'!!!'II!!!!!'!!!'II!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_!!!!!!!!!!!!'II!!!!!'!!!'II!!!!!'!!!'II!!!!!'!!!'II!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!II!!!!!!!!!!!!!'II!!!!!'!!!'II!!!!!'!!!'II!!!!!'!!!'II!!!!!'!!!'II!!!!!'!!!!!!!!'!!!i!!'ll!!!!!'!!!'II!!!!!'!!!'II!!!!!'!!!!!!!!!!!�
- o Ir. Vit6rio Luza-

r�I!:;. '.
�' \� ,Q ... ·Bra,' Iraoem'. �Mül- ,

'ler Oopi;
"

'

_

-:- o sr. Vigando Voigl:
- o Ir., Hilário Sehio'

che';, .

r '.
- ci B,r. José M. JunkIs; ",
- O Jovem Paulo :Fér;.:

Darido, filho dI Yara -e

Dró Spriogmíuln. 'em Es
'treilo' - FJoria,n6polis;

,.

- o 'Joy:�m • Alcides
MaJ;lDrich", ,nesta cidad'e�

Di'a 05
- O sr. 'Nitaldo Luiz

Pe'ry: •
.

,""" a Irá'; M a r i n a
Schtvartz BosI:
'- o Irro Altaro S,tio

g·h._n; no Paraná;
,

\

- a' lira. Oliodioa Li-.
'ra·Garcia; em ,'Goarami-
fim; "

- a lira'. Catarina.: es
pena,do sr. José Ersching:
Dia 06
-- O sr. Vieto,r Hauer

(indastriãl);
.

,

....;.. o sr. Mo�cyr D�o'
cker; ,

.

"

,.

� a sra. TerlsiDha Za·
pella Soares;

,

.

- a li!ra. Inês. ;es;>o,88.
,fio s�., �rwiDD Steine',';

.

:..:.. o Ir. ArtilaDo Pioolli; .

_:.._, a sra. Milda esposa,
. do Sr. Germano Behr.ns
Jr.;

.

,

� o s'r. Oemar Gadot- .

ti, em Curitiba -PR�; :
·Dia 07

Caixa; POlla,l:; 39

Santa, Catarina

, I

·EMPRESÄR10S tURISTAS,··
, ...- '\. '

a ,yARIG sen�e-se ,honrada pelo que pod� fazer pelos seus 'ne�
g0C,IOS e passeIOS. VARIG está ,presente em' toda parte do
,mundo, beneficie-se dos seus serviços.

, .

'Peça informações à VARIG"
Áv. Mal. Depdoro da. foo�eca! '122/130 - fone 12�009l'

. ..' )'araguá do Sul - SC-}
,

Viage V4'RIG VARIG ;- VARIGt .

- o Ir. Walter BarteI;
-. o sr. Hermes Ku�

ehenbecker;
..

--: AdriaBB 'Reeek, fi
'Marcelo lha de Waldemar e Mar-

'\ li R; Reeck.�
.

"Nossas FeJicihqões
aos aniversariàilt88 da

- Maria Madalena Vaéel; 'mamalla."

Dia, 08

Leia e assine

estedo Povo'(!
"

um" JOrílal,

"

SerViço do Povo'
.&t"'"

,
� � ;, Semanário

,
.,

N aSCilDe-D,I,os
,d ,

ComUniCaJllo.s com Pesar o passálDento das seguintes
pessoªs: " '.

'

,

Dia lO.Jul. .
"

.

.

'

Du'val PereirlJ, nesta cidade, com· 55 'anos
Gérinano Horst,. nesta "cidade, com·, 78 'anos:

Dia 11 .
','

"

'.

'

"

",AdOHo Enke, em Trê!! Rios 'do Norte, com 79 anos '

AdéUa Barth 'Salanelll, nesta cidãdé, com 7ã,anos c

Dia 15'
'"

\"
HereDa Maria. Zoz' Schneider.' 'em Saata Lúzi�, com 36' anos
Irene Schwirkowskt, Desta cidade, com 48 anos

Dia 16
'.

.... '_.
Aline Aparecida Fauro, nesta' cidade, com 01 dia
MUda Piske Schwartz, nesta cidade, com 67 anos
Therez& Panstein Lenz, em Garibaldi, c,om' 68 anos,

Dia 19
' '

Paula 'Horst, nesta- cidade; cem '61 an08
'

Jana'na Eggert,' nesta cidade, com 03 meses
. Dià .21 '," '

, '

Teodoro d� Silva, em )araguá Esquerdo, com 40 anos
.

Dia22
� ',> "

,"

Mircia Leithold, nesta cidade, 'com ur boras
'

AHonso Kluge, em Garlbaldi•.com 63 anos
. Dia '23 .

"

Oliviá Pedr' Campregher, nesta cidàd�,' com 58 anós
. Dia 24. .', '"

. ..,'

Paula HoffInânn :aler, em Barra do Rio Cerro, com 50 anos
, Dia 26 ,", \, (" '_. "

MUitAo, AUgusto, P()_né:{o de Ol1ve�:ra; 'nesta ci4ade�: co.Jil65 anoS
,DIa 2!:! '- ,

,

"
.

" "

.

Henrique Borchardt; em'RiolCêlTo,JI, com 86,aoo."
,

,

.

":Aos JnlutadQ.s Jlossas sentidas éondolências"

,...
... ,

,

Wenn êios�t am Ende meiner, LebéDszeit
·D�r SenÍJenm'ann" sprich,!: L08, es.., ist,Js,{iweU,

.

Und klopft uDQlissverstaeodIi'ch' an, "d-ie Tue'Fen,
Krheb' ich miéh undo'tu meIn Buendel 8c,houeren.
Wenn dann 'die Nachwelt mir IlU8 Dankbarkeit .

Ein �choeJ!le8 Denkmal' 8u·1 de'm 'Marktplatz -WCiliht,
Dann hastte ioh' noch einen letzten Willen. '

Die Bitte koellot ihr mir bestimmt' e'i'loellen.
'

Dt!nn sé,ht, der :WAg bis �in die', Ewigkeit, "

Zu FUßb -zu gehen, 'ist er mi,r. 2:11: weit.
'

Ich. weiBS nicht; g.eht's dach ,Oben (i)der" u'nteo;'
In jedem' Fall 'sind eé wohl ,tausend 8tunden.
Dr�m 'bitte ieIl: zum Danke fuer mein Dich:teo
Sollt ihr eiD Reiterstandpild ,mir erric}lten.

,
, Rudolf'Hirschfeld" São psulo

:Seeretarla' da
o

>

Educação
..

Ájudà· Estu'äàntes
I_'

.

"

I
'

A Se.retaria d's Edu';. Celso Ramos de Joinvi
. "ca:çã,ö, atra'vés da" DiAi- '11e e outro no Colégi!)

, são de Ensino' médio, 'nor,mal "Santa� Catarins"
enviará à 5.& Coordena- 'de' São Francisco do Sul.
doris' Regional' dlt. Edu.
,cação, dentro de poucos Cada laboratório cuS

'diss, aparelhamento com-' , ton cê'ica de C$ 72;000,00
,pleto, de Química, Fisica '. tende a oferecer opor�
e Biqlogiá" para doia la':' tunidade' de ativida�éS
boratórioiil a serem inÍ!l�: prátieas' DO Eosino d'o 2;Q
talados, no Conjunto Edu� 'Grau. <,

'

,

caeion.l "Governador;',
.

'7'
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{ ..

em "Jaraguá Juiz de Direito da Comarca de Jar�guâ do Sul

Comissão Mun'i�ipal de S�úd. de Jara�Qâ do �Sul/ Edital', ·da Primeira·l. Sagundo . Leilão
IE!Ddo que o ma,terial a, ser examinado. seri cole- .'

",
.

<, "

tado 'pelas pessoas líderes da comunidade. .

Em resumo [art. 687 do' CPC�), faz saber o 88-

-, gulnte. Ação "Ordínãrta d� Cobrança ·n.O 4.831: Eleel-

,

' Pesterlormeate 08 populosos bairros ds .Nou çãO: Arduino Orístololínt - Elequente. Mauri Danke Ele
Brasília EI, Vila Lenzi além de Rio Manso no intsrtnr culado. Bens B Serem leiluldos: 1) - Um jôgo de estofado,
da munícípíe, iíerãó 'isitadas com idêntioa flnalida- eompeste, de duas poltronas pequenas:e um

-

sofá,
\

de, qual seja .a de se determinaI' uma sensível radu- no, valor ,'de Cr$ 720,00. Depósilo: Vom o' p'rQprio exe-
.

I ção no índice alarmante 'de ..erminose ne Municípjo .curede.. a rua Bairro Vila Lenzí. Primeiro Leilão: No

de Jaraguá. Postertormeute 'aos trabalhos nos baír- "'dia. 15 de Agêsto p.v., 'às 14:00 h�mla pars a 1 ii'

.rcs e nó interior,' informou a seeratãría da OMS de venda. Segundo. Leilio: No día 25 de agôsto p v., às

que à sede do :municipio -também será beneficiado' 16:00'hora.s para a 2'a venda., DO mesmo local, caso

cQm a campanha muito' embora '0 trabalho aqui se; os bens penhora'dos '�ão forem arrematados no 1:0

jfi hein mais difícil de ser realizado. .',. leilão pela' valor da avaliação ou preço superior.
Nos autos não CODSt$ haver oontra referidos beIlS

.) qaalqder onus e nem recurso pendente' de julga-
-�----___;,-:------....------ mento. Dado e passado nesta cidade de· Jaraguá

do 81H, àõs 'vinte e tres dias do, mes de maio do
'aqo ,de mil óovece�to� e seteD;.ta �. ei.Dco. Eu, (�)
Amadeu Mahfad, Escrlv�o, datIlografeI- e subscrevi,

ÔORREIO ,DO POVO

1.,/
j

, umBanco com raízes'naterra,
•
.', /Ó, \

'

--;,-.>r;' l� ..

�r.

.

,

"

<,

Um Banco no qual você pode
cQnfiar porque está fortemente enrâiz�do em Santa"

Catarina. Um Banco que nasceu, cresceu e produziu seus frutos
,

aqui. Financiando e promovendo o progresso da Santa Catarina. ..,

O BESC está' comiscas raízes plantadas a.qui. e' é, aqui .que ele ,/)l,I··· � .

produz e colhe seus frutos para redlstribuf-los.aos . .tt."

catarinenses. O BESC espera que você pense cerno ele.
" .�.

.

Bl:SC, um Banco da terra, :{;[:�'
Ir' "

.!
I

, .;

"

.

."<';'

' ..

Atinge judie'es
.

'alarßJàntes
,

.

�

Verminose)
'\ '

'

A Comissãó Munioipal de S,aúde des'a -eidade
realizou recentemente u'll)a reunião na looalidade de
Grota Funda quando ,com 8 participaçãO de líderes
da localidade) discatlrara-ae 8s�lInto8\ relacionados
com , deflagração doa exames ds fezes dos mora

dores do local, vieto ser ali a incidêneie da Vermi-
nose das maiores..

"

,

'
'

,
.

Seg�ndo a s,eoretá'ria d� OMS Srta. Roasmaire
Pucini cia'.Cunha, a' incidência do mal em Greta
Funda é de quase 100% daí a preocupaeão - do õr
gão em dsterminar como área de ação pr'ioritâ ria
aquela localidade. Estes exames !Serão fBitOS gracio-
8ame�te pelo Laboratório de Análises C1líoic!:ls do'
Dr. MarIo de Souza q�e tamoém' e intpgr'sute 'da

, ,

I
' •

- Hr. Alvaro Waadelli Filho - Juiz ds Direito ,-

\

CIRURGIÃO DENTISTA
l(e.R.O .. N D 385)

,

_. ATENDIMÉNTO-:-
(Somente c/hora oiárcada)

Segundas à &'extas feiraR: 14 às 18 horas'

.
. Sábados: tO às 12 horas

'

R. Preso Epitácio 'Pejsoa, 405 - Jaragaá do; Sul
, ,

,

Telefone 2016
"

-
-

Pelas 12 horas de 26 do mês em curso, em sua

�esidência ii rua António Tobias, o 'Ião conhecido Mi
Iil�o Augusio Panció de. Oliveira, com idade de 65
ilnos parliqa d�sta para (> além, deixando além de inú
Dleros parentes, amigos conhecidos e seus' irmãos Ma-
ria e Domingos. ." '

-

. Além de ter sido competente I'rofissional, atreVeu
se também a escrever nas colunis do "Correio d-o povo"
-/ em trezé, edições, um 1 belfssimo conlo intiiulado
"Hislória de um Rio" ::..... o nosso então volumoso ca.
Dlinho por onde três progressislas regiões se forma ..

ram desde os anOl5 de, 1876: a antiga Hansa-Humboldt,
Ó velbo distrito do !tapocu (sede) as cresc�ntes .cldades
de Guaramirim Massaranduba e Schroeder. . .

.

O 'eXI·into éra o segundo filho do velho p!o�ei�o'
Agostinho Poncio de Oliveira, genro do 1.° escrlvao

do .Reiislro Civil Joaquim Athailasio da CosIa, que an-

tecedeu .a VenânCio da Silva Porto em 14 XI- t896-98�
Participou -em 1878 no tremendo transport. duma'

p�erisa d� 1,6 t. embarcada sob enorme c·halana, trllfe
gada do porIo da enlão freguesia do Jiapocll, de pro
priedé;lde do sr. Fra,ncisco Onofre da Rosa, éUjo apare;
lho metalico se deslinavi;l- QO engenho da farinha da
eOIODia do CeI. Jourdan.

'

Irmãos, e séus parentes' prafundame'nfe consterna

dos péJe?· seu passilmento, agradecem penhoradamente
l( todos que enviaram flores, exéqUias e no acompa
nhamento alé suá última morada, Da necrópole.municipdl.

Agrlldecem, também pela recomendação proferi
da pelo bondoso pe. Conrado. Outrosim, convidam
se ,aos párlicipantes para à Missa a ser celebrlda QO
próximo sabad9. dia 02 de lIgasto.'

,

Dos irmãos enlutados,-
28-01-1�1ã do corresponden'e e.s.

•

Mais de 450 Mil
)

Novos' Segurados"
No Instituto
O Iardinelre, o. motorista

partículer, o caseiro, O' faxinei
/ ro, a costureira e

.

donas de
casl são' alguns dos ,profissio
nals admitidos como "Empre
'gados Domésticos", pelo lnstl
IUIO . Nacional de Previdência
Social.

.

Mais de 4bO. mil pessoés es

.tão inscritas nesse categoria,
em Iodo País, contribuindo com

, 16% (oito' por cenro do empre
gado e 8% _

do empregador)
com direito a empano pessoal
e para . seus dependentes de-

. clarados, al.ém do d·jreilo às
férias de 20 dIas,úteis, anuais.
BBNlffclOS

'

Ao inscrever-se no INPS, o

empregado- doméeueo pass. •

ter os seguintes direitos: '

.

I - aposentadoria' por. In
.vslídez, por velhice, por tem
po de serviço;

2, - euxtlío doença e .neta-

lidade;.
'

i -- abono de permsnênete
,"

. em serviço;
.. -, pecúlio;

,

. 5 -_ auxülo-reclusão;
,

'

�.� asslstênete médica, ; far

.

macêunea e odomolõztcs.

,,,Açúcar, soja
"

e ,carne em·

nossas,
.

, moedas
�

�
.

.

Três novas moedas dívlslo-:
närfas, cunhadas com temas

, alusívos' � -produtos -agrope-
.' cuäeíos brasileiros de expor
tação' -- açúcar, soja e esr

'08 -' foram 'lan,çada8 . pelo
Banco Central, em colabora
ção, 'com a-Organização .ríe
A�imentação e Agricultura
das Nações Unidas', durante a

cerimônia de abertura das
'Feiras Internscíonaía da lo
dústria. da Alimentação e da
"l'écníce ,Agrfcpla. no 'Parque '

Anhembi,' .

' -,
,

Estiveram presentes à 'sole
nidade, o ministro Alysson,
Paulínelll, e o presidente do
ao, Paulo Lira.

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



DO POVO SABADO 02-08-75 PAGINA 4CORREIO

Livros .1fIÍ8 ... Eaça,ârn c.., Nosso Passado ff· (]) tJen a s � e C «)r 1lIllP ã Personalidade
, .

'

/

No ano' do ôesquteenrenérto da Colonização Ale- Arena e MOB de Corupá: Elegeram Di
mã e do Centenérto d9 Colonização lIaliana no Brasil, retório é Executiva
a Editora Lunardellt, fern li salisfllção de lançar Ires O diretório da Alianç� Renovadora Nacional,
obras altemeure significalivas, 'e que cerremenre terão de Corupá está assslm eoristítuído:

.

a receptívídede merecida entre o publico e lnstuulções . ,Memoras: Adlelino oaufft'; Curt Marquardt;
Brasileiras.

.

\-. _

Engelbert Oesehler: Willy G. Gesener; Ingwaln .Li-
I � RAU, WoII0880 LudwiO ',-- Allla GARIBALDI: O perfil . pínskí: Adejsima F. dós "Reis; Elisinió A. Hein; Leo

de ums Heroína Brasileira, 524 págin�s. 300 tlustraçõea poldo Mar,quardt; Waldemar ôehultz; Silvio Lennert;
:- edição 1975 Cr$ l30,OO. '

'.
. Valdamiro Hauek; Ernesto Felipe Blunk; Enos Klug;

, '''Apesar de .algumas pouces refereuctes.js grande Werner Daríus; Ade,QJar. Jark; Waldemar Linzmeyer;
verdade é que ANITA. continua sendo desconhecrda em' Alv.im Seidel; Orlaado Zancanel1a-; Alex Zastrow;
sua ,Pálria; da plêiade dos vulros brastletrcs :;»ermaoe- WBly MaffezzollL

.

' ,

ce negligenciada'!,. O AUlor, em criteriosas e exauativas Lider da Baneade na Câmara Munioi-pal: Teo-
pesquisas, preenche 118 lacunas e esclarece os pontos dorio Werner ' ,

controversos da vidp dessa Ilusrre Bra'sileira, ti HBRO· Suplentes do Diretório: Adolfo Langes;
INA DE DOIS MUNDOS: '. Leopoldo Viebrantz; EgoIi Kühl; . Elfrid A. Dias;

O autor, destina a obra a estudtosos e professo:" Hgundo Auerbach; Alvaro O.' Pett: Edgar .Zehnder.
res, servtndç também entretanto, ii Iodos aqueles que Delegado: Donato Seidel
procuram. ns leitura um 'horn livro.

'

, ',' . Suplente �e D e I e ga d o. Adolfo Ludovico
2 - VIEIRA, Joio Alfredo Medeiros -- O SOIHO E I GLORII: Baemule

'

-

666 pági,nlls, edição de 1976 .:_ Cr$ 60,00. E:xecutiva: ' .
,

- "Rom'IDce do' melhor .esnlo, O SONHO e A .aLO Presidente: Prof: Waldemar Schultz
RIA, é uma obra mercante, cheio de lição. Pela des. .Víee Pees.: Curt Marquardt
críção. fiel de uma das mets admiradas .regíões do' Secretário: Ernesto Felipe Blunk
Brasil, o Vale do lIajai (Sanla, Ceraríne) consnrul-se Tesoureiro: Ademar Jark

.

num doeúmentér'o ficção, como peucos livros do gê, Suplentes da Exeeutíva: Elísínío A. Hein; Adejalma
nero. Consegue o euror, dissecar os ha,bltos e; ativir' F. dos Reis; Waldemar Linzmeyer, Willy G, GtlS
dade8 de uma colonização ilaI0-germanica, desenro liner; fi! Leopoldo, Marquàrdí. .

.

lando;:se os falos em 10rDO de um peqúeno jornal de Movimento Demócratico Brasileiro
uma cidade 'inleriorana. "

"
.

.

Membros de Di,ret6.rio:. Dr. Carlos E. Gessner;
- O enYolv�nle romance, cuja fiiura central é Benvindo Nogacz; Arnoldo His; IItoo Steingraber;

li linda e� sensual CAROLINA, amada" por Gilson, Paulo Dias; Erwino E. Moreira· Lujz Belétti; Wal
AlberIo e oulr05. simpiesmeole absorve e emociona o demar Frietsche; Antooio N. MoreUi: Alfredo B. de
o leifor, pela lernura de que é repassadO. 'Souza; Leopoldo Weiller; Jóel dos Santos Gomes;

" 3 - MfllO, 'Osvaldo ferreira de - luoE.CIAS do Feder. Edgar Maul Juoior; Abrão SofiatH; Jorandir Siqu-eira;
IIsmo no Brasil - 98 ,áginasi edição� - 1976 - Cr$ Magrit Wulff; Adelhardt Fritsche; Ladislua Twar-
30,00. 'dowski, Jorge Pinter; Narcizo Nogacz. ,

"

'

, Bste Irabalho; vusando em lorno �o fede,ralfsmo Lider qa Bancada na Câmara Municipal: João
e, suas lendências atuais nó Brasil é frulo de reflexões Rod_r-iges dos Santo., :"""

.

sobre uma fenomeoólogia pesquis�d,a em, doçumentos ... Suplentes dO Oiretódo: Aludio J.,de Lima;
conleporâneos, bem como na legiS'laç�o pertinenle. O Ageno� G. de Carvalho;." Oswaldo, Pinter; Martin
plano de trabalho se desenvolVe com a' infensão de José Hauck; Bento M., André;, Nilo Michel; e Silves·
feslar. através de um esquema cODceitual apoiado em tre_ y�odjineki. í

,.

farta bibliografia:e documenf�ção, a hipótese apresen- Delegado: ,-Jorge Pipttlr .'

.

fada.
.

.

), .

'

"' . .SuplQ�t� de, Delega_�o:, Narcizo Nogacz.
O irabalho apresenfa:: dladà; umá I invesligação Comissão Executiva do Diretório Munici�.sobre as disfunções que ocorrem no mecanísmo' de pai do MOB '

nossa federação e tJpo'nla procedimeiJíoll�' de 'correção presid.ente: Arnoldo Hise
das con:radições inler.;ias dO�'sisfemG. '. .

Vice Presidente: CarlGI ÉrIie@to GassDer '

Ao IiIpresetlfar estas tres obrd�;; a' eDITORA LU- Secretário: Luiz'BeleU I

NARDELLI, senten ho'oFâda-em cOJltin'uar celaboran- Tesoúre-iro: B-env,indo Nogacz
do para ii difusãa' cada :v� maior d" povo d�: remt,

'-

x X' x
dá geBte" e, dos' aUlJ>ies CalaJ1i.nens�s,,:, eiue gradativa.:

<'

mente yem 'se fii'ltnmdo no ceiJário� dil� Literalura Bra Inauguraçao .Cla'Pbnte' ano bom
sileira. .',"

.

,Domingo dia 21' ,as 10 � horas fpi inaugurada
pela Administração Municipal a nova Ponte mista
que liga a Séde' do Município' com 8 loéalidade de
ANO BOM, Esta obrà foi construida em Convênio
com o Governo de Elst�do. ,Na' Administração Oto
Ernesto Weber, em lJe:ll 'segundo aDO de gestão
concretiza-se á maior e mais hnportante obra rein·
Tidicada pela população, a qual em admiDistrações
anteriores foi apenas promessa eleitoreira. O publico
em. �er81 está se��o copvidad� ,para assistir a e�·
ta lOauguração cUJa festa é chamada 8 lesta e, VI-
tória do pov,? de �NO BOM. .'

CEu"';'panha.
.

dos' .Jovens,' Entregam
Donativos' -,

'

08 jovéDI\I Coru,paenses pertEmsentes ao JUPRA
- JUNTOS:PROPAGAMOS O AMOR, fizeram entrega
a 160 pessoas Oorupaens!'liJ carentes de reC)Ir808
ec.onomico8, os quais receberam' agasàlho e calça
do neste inverno. O movimento desta ala jovem é
liderado pelo' Padre Alberto do Seminário Sagrado
Coração de Jesus, .'

.

I

Prefeitura COnstruiu a Base para Ins-
,

)

talação da Torre da Telesc -

A Prefeitura Municipal cODstruiu na seDlana
finda a base para � ,instalaç'ão da ,Torre da Telesc;
Esta Torre terá a ältura de 30 metros e será loca.
lizada n08 fundob da firma WsÍter Jark & Cia. Ltda.
Servirá para o melhoramento telefônico do Munici
pio com a constr.uçio da npv8 Central" Telefônisa
prevista seu inicio para setembro: próximo. '

'.

( .

�
"

.

.. ... r" :'
.

Juizo de Direito da 'iC��a�éa ',de, J�ragu'â . ,do Sul

Edital da
> Primeirá,�· Segun••. Praça.

_. .

Bm relumo (a�f. 687" do CPC), faz sab'er '

o se·

guinfe: Processo: "AÇÃO Executiva, Bxequente: LUIZ
FBRRBlR� SIMON. Executado; Walter HÖBBL.lMO
VBL A SBR PRACBADO: 1) - Ulil ferreno, situado
Deste município, no lugar Jarai�uí ,Fundó!, confendo
.. área de 945 ms2., medindo 1 � ma., de frenfe

,\

por
45 ms., de fundos, ,fazendo, frente 'C9m uma 'rua pro
jetada. fuódos com ferras de Wãlter Jansen. tXfremando .

de um lado com. ferrlls, d.ll . vendedora" devicJamenfe,
regi,strado no rtgistro de' imóveis, "di! comarca, Bob
D.o 2,89�Q, do.livro,n.o 'ã.D, às fls. 120, avaliado em

Cr$ 6.000;0,0 (Chíco, mil cruzeiros)� -Dep6Iito: Com Ô
próprio exe?utado. 'DRI'MBIRA PRAÇA: No dia 29 de
julho p.,.vi�dour,o, às 16) hs, SBGUNDA PRAÇA: No
dia 1t .te, agôsto p. ,vindouro. às 16�60 hs" caso o
b.em pen�orado nãQ för arremafado ,QII 1.8 praça, pelo'
va.J.or �lJ avaliação ou pelo preço superior. LOCAL
DA PRAÇA: BdifíciO do Forum. Nos aulas não CODS
fa ,haver confra ,referido ,bem'. qualquer ônus te nem
recurso pendente de julgamento.' Dado

..
e passado

nesta 'ci"áde de, Jaraguá do Sul, aos vinte dias' do
mês de maio do aDO de mil noVeCtnfOs e setenfa, e
cinco.

'

Eu,(a) Ama�eu' Mlhf�d. escrivão, 'o subscrevi.
'Dr. Alvaro Wandelli Fi'lhot Juiz de Direito

Escritório'

A' COMERCIÀ.:L
ADY8CA�IA - EOIl.BIUO.DE .....:.- SEGUROS'
Antonio .José Gonçalves,

.

' Belt ,em AdmiClislr.a,Ção de Bmpreslls
Yvonne Alice Schl'TlöckelGonçalves

'Técnica' �m COlwibHidadé
CPF 093090989-63

t. �f����.��.rMENTO
Aivin ·Enk,el.

,

Rua I (Mal. Deodoro) 122/130
Fone 72-0091 __. Cx(poS'tal, 19

Ja1'8guá do Sul Santa Catarina
\ Recurs,os fi8C8i� e admin1s.trativo" -::

.

Con�b�dade
Serviço de marcas e patentes - fotocópias

. Leg1s1açlo trabalhista e INPS -- Seguros em:, geral
.

' Serviços aéreos' Varig
, '

� ..1 __D_e_sd_e_19_4.4._à_._e_rvi_ç...o_d_0_p_r_0_gr_e_88_o....de..;,\..;,�a_r_a_gU_á_d_O_801_-=

Profundamenfe cODs'ernada com o seu fale.
cim�nfode 8�U esposo,"'pai. sogro, ayô e bisavô,
ocorrido no dia, 6 de julho com a idade 'de 86
an'os 4 meses' e '17 dias Senfen· se no dever de
agradec�r a08.' p�rentes, amigos e VizinQos .. e

'. Em" éSl'ec,iã)' ao R�v. Pasto.. Egberfo
Schwanz peilis palavras. proferidas em' casa" 'e

.

à
beira do TÚmuJo.

'

- Ja�agDá do Sul,: Julho 191ã
.

A família Bnlutadi!'.
' .

1,

"

, Pou�o os informar os Evangelhos sobre ° 8S.
p�ct? fislco. de Jesus, só se. reterem aos .fatos priQ_
CI.pa'Js da Vida de Jesus, dai o nome de Sintéticos
Fícou.nos 'a descrição de um oficil romano enviad�
80 Imperador romano que se mostrou, interesado
em conhecer este extraordínárfo Personagem Cujafama chegou até a capltal do império. O oflei'Í des.
creve-o como um. homem um pouco mais alto do
que O comur;o dos homens, rosto de perfeito oval,
Q8_beloB partidos ao mero, longos, porte digoo e
mägestoso e modesto.

. �emos ta��6m aa.Informações d,!s santos que
em vlda em VISOe!9, viram Jesus e estão de 8Côrdo
com o que esparsamente se eabe : sobre, a pessoa
de Jesus Cristo. Estão pertettamenrs de acOrdo com
os fatos htstôríccs. COf.f'rmada a carta acima a vi
sões dizem que Jesus 81'a uma figura

/

alta, esbs],
ta forte, corpo (

bem propcréio'nado., Tinha rosto
.comprído de uma alvura puríssíma..« fronte, alta
nariz bem formado e oblongo.. No meio do . pov�
sempre -sobre saia-lhe a fron e alta, branca, séria e

, nobr�. Tinha um andar sempre ereto, de uma apa
rência abaelutamente sadia e Dobre, o peito e os

hombres Iargoe. Todas as revelações' dão em fas6
á n!lbrez delJesus, aliada ,8 uma grande :modestia:
A linguagem era nobre e. elevante. 'liog.uagHm sim
ples do povo e compreensivel F�lava sem defeito
de pronnúcia, calmo e fotte;" Voz' de baritoDo 8gr&
davel, som purissimo, sem igual. Era comovedor o

aspecto de Jesus C!lmiohando peJas ru;as d,e Carfar
nauo;J, sem muito movimento, 'sem lentidão, calmo
mas simples, Nada de excentirco, nada de v8scilsD
te, nada ,de afetação,' mdo nele' era natufal no
falar e no olhar. E'ra tipo perfeito e homém. Tipo
comp��to, Todos admiravel a �ua seriedàde, sua
amabilldade, a sua perpsicacja e ao mesmo tempo a
sua gr.ande simplicidade. c

:
,�

Donde Lhe vem, esta sabedoria? ,dizem 08 la
riReus .invejosos e impederilidOli, que te'imavam em
não ver nele o Messlas. '

"

.'

,
'
Fala coO) sabed'oria propria,' 'dizia,: o' pov�,

Dono' de "uma admiravel pedagogia, 'informada' de,
uma graode bondadtl, usava parabolas e ,compara
çõ'es, tod8s el88�tiradas da vida real daquele tempo.
Segundo uma raveção o salmão <

••da montanha du
rou nove hora,S �, nipg,u,e,ol 's� can.spu:. Um óu .outro

'

ouvis8nte retirava-se para, tratar ,d� &Igum intereSSEI
urgente, mas voltav8. Iste �.upõe 'que .Jesus tinha
grande capacidade de prender a -atenção do audi
tório e. que pregava uma doutrina pela qual o po
vo anC18V'1 eó' naturalmente a, .�QZ ajud8Y8·..;Ouvimos
na nossa mocidade, em Porto Alegre, � gran,des (')ra�
dores como ,Plínio Casado. Pereira. da Cunha ;olas
sificados de oraôores perfeitos, ; capazes· de � ffizer'
'quatro ou cinco horas nos juris que apaixonavam
a opinião P9�liea. Para ouvir Jesus o povo'muítai
vezes se esquecia do oecesisrio I 'acempa·n:hando-o
no deserto. Para que não I d·esfale,céssem fJe'sus fez
o milagre da multiplicaçã-O (los pães. ",:"

,

",
Está ai, em rapidas' pin'céladãs um, MOi:felo que

merece ser imitado e' aniafo. Quem segue a Jesull
nunca será fru�t8do. '.

'
'

I
.

Irmão Leão Magoo

Concurso da
\

'

Prevenção 'de
Cartazes

.'

'Sobre'
A'cidentes

. "- .

Promotido pelo Ministério do Trabalho, atra,és
da SeoretarIa d,e Relações do trabalho e do, Depar'
iamento de Segurança e Higiene do Trabllhol

'

seri
realizado no- Rio de Jane\ro, no Hotel Nacional, 'de
9 a 14 de novembro de< 1975. o XIV CONGRE'SSO
NACIONAL DE PR�VENOÃO DE 1\OrDENTES
DO TRABALHO - ,XIV CONPAT.

'

, ,

" A Fuodação Centro, Nacionsl - de. SpgoraDQlI,
Higiene e Medicina do Trabalho, FUNDAÕENTRO,
visando 8:. estimular, e desln"olver B mentalidade
prevlncÍOnista dós acidentes do trab:dho ein DOF�O
País, por ocasião do" XIV 'CONGRESSO NACIO
NAL DE PREVENÇÃO DE' ACIDENTES DO
TRABALHO _. XIV CONPAT, como parte doo Te
mário do Congresso. promove um Coilcufso';de' 'car
taz.es sobre a PREVENÇÃO, DE' ACIDENTES DO
TRABALHO.

'

:'1 Poderão partiçipar, artistu profissionais, e ama-
dores� Dtlcionais ou estrangeiros, eqôlp'e� ou fírmas.
Oi t,rabalhos 4everio ser aptesentados em' pranphas
de 44 X 64, s,m branco, e preto, ou atê a -qu,atrQ CO-,
res. '

,
,
.'

..

," ,

� Os t�abalhos d�verão ser apresentadOS,. em -t\.rte
FlOal, 888108dos com I)seodonimo acompaJ,Íhàndo',en
nlope fechado que iden&ifique o autor' do trabalho
com breve explicação do tema, desenvolvido.

. Serão D,o,torgados premios de ,CrS 10000,00
(dez mH cruzeiros), Cr$ 7.500,00 (sele mil. e qui
nhentos oruzeiros) e Cr$ 5000,00 (cioco,mil cruzeiros)
aos 1.0 2,0 EI 3.0 colocados respectivamente" por de
cisão- de "Comissão Julgadora" oonstitui'da de espe-
cialistas na matéria. ,

.

,

' Os -trabalhos d'everào ser É!;�c.aininh'adas Q; FUN
DAOENTRO até a.i 1800 horas do dia 30 de se'
tembrQ d·e 1975.. ,

"

,

Os interes8ados poderão, obter m'�iores' lufor
msqõel Bobre o Conourso na Sede 'da Fundação â'
Roa o.ardoso de Almeida, 520 n'esta Capital ,no ho"
ririo oomercial.

" , ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Inlormatívo. ACARESG
Uma "homenagem ao :pia do colono:

Mulhar ,da Colono,.· 'Essa· Eroina·
,

"

Quando menina Irequents os baneos eseolãres. \

Em casa auxiiia a mãe nos serviços ôiário
Não tem muitó tempo de brincar

'

Muito cedo eemeça .a trabalhar.
. ..,

......

,

Qus,ndo_ moça com 08 pais e os irmãos enfrénta a
"

',dura vi4_ do campo
Não tem tempo para"se atualizar ,"

'

Seu namoro e.noívado é rápido,Q fUrtivo
E ao ver S8 casada, -pereebe .que não teTe tempo

,

nem de sonhar.

Alompanha o marido"lado a lado no trabalho
� _ primeira a se leiVantar;
Se'm descanso, liem fólga,.
� a últim�a se deitar.

Nascem OI filbos,' oom eles a misslo de .ser mie
Além de todo seu serviço
Gorre pra lá, corre pra.oá ,

Selllpre :dA um, geitinho de seu filho embalar..
,i "

"

_
, -ô,. \

,

A casa, os filhos. o marido, a lavoura, tomam
-

saú
r

'-, < I tempo
Sua8 h,oras são 8empre ooupadas. 'Ó. '

A noíte eom alus do, lampiäo ou do c,ndeeiro
Ainda pa8sa � r.em�nda as roupss u'adas.,

Quanta a,bn�glição, quanto Jlac�iffcio
..__

Principalmente quando o' perde, a' noite euídándc
, -

de alguém
Que está ado.entado
Quanto hei'o!.mo, 8U8 dor, seu8 proble'ma8 ',ágl1en

,

' c,,' ,',

'. tam calados. -,
". t It- -"'�

"

.

_ Não há tempé para· passear! .:
"

-:
Na casá sua presença é' iudispensável'
Sempre 'tem algoma .coísa para''Óhzer
Ou alguém pará atender.'

"

"

t'
•

1. (� , , )!'
\ .

,

.....:..

,� feliz -quando, ,0 marido '6 oompre,eDifvel, ._,

Reconhéce Beu trabalho 8 s�o saeriffoio.
Além de tudo a8 poucas vezes que vai 8" cidade ,

�, tímída, tem ,�e�o -da vida 'mo'vimentada. .:
' ,

.
.

�",l o�

.. .

o' . iI
Ela porem é a-mais digna das n08sas heroíaas
Mesmo quando, é por nós esquecida

'

Por Deos se,rá sempre, lambeada -: \

O Sen'hora, des s�o,bQ_ra!t, hereínaa.
ROlemeire P. d,à Cunha

Extensionista da AOARESC
'\ ,

';.._
1 ,

A Marinha do ßrasil, com seus 16 caçllS' subma·
rinos, 16 destl'oieres, 14 corvetas, 2 cruzadores, � en

Couraçados e 17 navios auxiliares, navegou ,durante
, aquele ,canflito, 600.00@ mililas e 'p�otegeu �46 comboios.

, .

Com 'fi compunção que nos é propria Deslll hora
oe vibrdçã9 cívica e da mais lerna lembrllnça, deseja
mos homenagear, �m, parricülar, ôs nosso irmão. ca la

r1nenses que selaram com a eternidllde de suas ausên- '

cias, entre nós, o Jrh:m(o da Liberdade dos Povos.

Ás Mães, tSpôs"s e' filhos "des nossos herQis, es-
Ia homenarem: ,\

,

- ,I

'
_

..
'

,

"

I,

'fi •
,

SABADO 02-.08-7&
, �

, ,

01' I

A agê'r1cia q'ue o-Uníbance
instalou aq� 'émJaraguâdp 891

, 'está com 'as suas portas abertas
para todos os habitantes da
cid?de. '.'

'

,

E só você entrar e falar o que
. , "Rf.ßGisa. Financiamentos; "._

,

orlentação sobre investimentos;
pagamento de lrnpcstos ,

Rcóntas de água, Iuz,telefone;
,

dêscontos de chequé; envio
de ordens de pagamento:etc.

O Unibanco promete fazer de
, tudo para atendê-lo bem.

,Afil'jal foi paraisso que ele
se instalou aqui. :

fui decapitada em 26 de Junho de 1975

Qual ,ii meu crime?

'Qualquer resposta' poderá ser dirigida à

Redação do ,"'Correio do Povo" para divulga�

Ição, ,à tftúl0 gratuito.

PAGINA, &

J' [í:.,

Flôres ao " .Ce1cscvat COlDlstr1llInr 'riOlV21" Relida 'Mensal Vitalicla InsUlaida Pela·
, ,

,

"p L.ei N. 6.179/74
,

''1 '" ,'.',' Arno��,o Alexandre' S1llI� Es.talç�(ll em,/JJa.ratgUaL De um total de 24 requertmenros apresentadoe li

Com ternure, respeito e grlridão li nossa glorio-'· .,.", . . .

' ,Afêocia do INPS em. JcuaguiÍ do Sul, pletreando 8

se Marinha do Brasil; ao dobrar dos sinos e pelo 80- "

As Centrats Blêtrlcas de Ssnta . Catar1na �.A. Rendá Mensal Vitillicia que amparll os maiores de 70
'1'Ir do apito màrinheiro executado em 'todos os angulos CRLE.SC, setor de Jaraguã .do Sul. segundo fonte,' anoa e lnvaltdoa, 20 pedidos já' foram deferidos, Ien

e pos;íÕes oceânlces, ii mesma hora, no dia 21 do cor- ' bem -íntormade está adquírlndo u�a área de terra. do que 16 já receberam o Carnê de pegsmenre e 4

renre ínês (julho)', com ,lágrimas e saudedes, reveren- com � um total de 22 mil metros quadrados q!!8, se aguardam ii chegada d� carnê para_os pr,óximos dias,
,ciou a memoria dos t 430 ma,rinheiros mortos durante destina a cODstrução da sua Sub Estação, VIsto a são os seguintes Bene·f:ciados: Mario ,Olska, Alfredo
ii segtmda 'Guerra (1939':'1945). ','

"

atual quase não atender a demanda. Esta ár�a, de CaÍ'los Ouo Meier; Franci�co Scharf, Oswaldo Beins,
, , terra's, localiza-se na rua João Doubrawa proximi- Marcos Anaclero,' Isabel ,Martins, Jose da 'Silva, José
-, dadas da Tifa da Pólvora e está sendo 80nsiderada Araldi, Erico Siebert, Hermann Oscar Adam, Dijmir'

A al�a cív'icil brasíleira solidária na dor e na "como o loc�l' ideal pars a, implantação de sua Lamen" 'Veroni'cil Salomau, Leopoldo Grabner; Ida
gloria, que' os marujos ',nós deixaram. de joelhos no sã- nova unidade. It.. medlda dss mais acertad,as, d,eman- Piske..Guilherme Menslin, Willy, Hinze, 'Emil Quar,
grado chão pálrio, mas com o coraçã<;> elev,ado ,a Deus, da igualmentA numa descentralização qe serviço João ROcha, Thadeu Stazac e Fri�da <f�iachstaedt. �
oa mais crisléllina,emoção. acompanhou, esp�rilÍlalmente, visto a' atuat sub estação localizar-se �o' centro da

. • . . . ..

II locante cerimônia do lançamento de, flôres ao mar _cidade à Rua Epitáóio Pessoa. ,

Para ,�azer JUS a Renda Mensal VrtalfcI,a IDSfUUI

'00 mais singe'lo culio lIOS nossos l:Jeróis
-

A notiCIa foi igualmente confirmada pelo Pra-, da pela Lei n.o 6.179/74 o requerente deverá ser maior
í feito Eugênio Strebe interessado também num des- de 70 (selenta) anos og invalid08� em qualquer das

Devemo� lembrar que ,esle cairo in mem'orilllJl foi fEloho feliz pará a questão, que acabará' sem dúvi- hipo!eses, daverii, comprovar que:

insfiluldo há seis anos por aIo minisIerial do ölmirllDle da algu!Da oo.m inegáveis beneficios a população '

a) Não ex,erce atividade remunerada;' "

Augusto Hamann Rademaker Grtmewald. ci'iando'o Dia l?c_al._ vlslo o cr�li.cente .sumento do número d� ... b) Não� aufere Rendimentos: sob qualquer forma,
dos Mortos da Marinha do Brasil 'na Segunda Guerra' hg..çoes de eDe.�la elétrIca, o q�e em parte re 8uperior a metade 40 maior SaláriQ Mínimo vigente
Mundial, lembrando o sacrifício daqueles que partiei-

dunds num cresCImento dos serVIços 8fetos a esta
,DO País; , ,

,

param das Marinhas de Ouerra' e MercdiJte, pqga,n�o
sub estação. c) Nio é manlido por pessoa de quem d�penda

com a propria vida o prêço da �Uberdade. ;'
,

1 ?'obrigariamente; ,,', "" '

.....,

,

, d) Não lern ourro meio de prover o próprio sus-

, •
Uma ,Àrvore da Rua 6 (Oel. Procópio Go- tenlo; ,

'
,

mes d'� OUn.ir8) Pergúnta f,l0 seu Algoz:
' e) Se �m�onlrd Dumll 'das seguinles situações;
1) foi filiado ao regime do INPS, em qualquer

epoca. DO mínimo par 12 (doze) meses, cO,nsecutivos
o� não, vindo li perder a qualidade ,de segurado,' -ou

_ 1.',. .. - ". J

2)' Exerceu atividade remunerada atualmente i'n
duida no Regime do, INPS, mesmo sem filiação a

I>revidêncilJ Social. no mínimo por 'Õ (cin,co) anos

,consecut'ivos ou não, ou aind","
.

3) i'ogressou no 'J:'egim� do INPS após complelar
60 (sessenta) en08 de' idad'�, sem dirdJo �os' benefí-
cios J,egolamenrares.

.

»,
4i

\
,

f,

r

{
"

•
1

UNIßMICO
o seu grupo financeiro
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-Serviço 'Militar

.: ConcursD de Monogrúías
..

Cem .o objeti�o de tornar do eonbeérmento 'de
grande parcela do público aspectos Importantes da
Lei do Serviço MUitar, e do seu Regulamento está
'o Estado' Maior 'das Forças Armadas, órgão, direta
mente subordlnado á Pr,esidênQia, da Bepüblíea ín-:
fQrmandQ sôbre a realtzação do 1.0 SIMPÚSIO
NACIONAL d'o SERVIÇO MILITAR e dos três Sim ..

\ põsíos Regionais que '0 antecederão na' fa88 Prepa
ratória.

Oomö preparação ao 1.0 SIMPÚSIO NACIONAL '

e com o fim de fazer um ehamamento à .Oomuní
dade brasileira para em ativa co-partícípação , ne

\

assunto "Serviço' Militar", estão. programados 3
(três) SimpQsioll Regiönªis)-.s�ndo cada um; deles'
procedido de Concurso de �onografías. ,

,

SO� O lEMA: "0 PRESIDENTB e o SBCRETÁRIO
da JSM (Junta do SeJ;viço Militar) Ia PRESTAÇÃO
.do SERVIÇO 'MILI1AR".

, "Será realizado um eoneurao de monografias,
que vai Interessar à nOlsa Região., .: ,

Poderão- Concorrer 'cidadãos. de 'à\mbo.s 08

sexos. de 19 l, 24 áno8' (referIdOS à �31 Dez 75).
'

SAo os seguintes,OlL premios oferecidol aos
ctncos 'primeiros eclocados,

,

1.° Lugar 'Cr.· 4.000,00
2.°1 "

,'o Cr$ 2.000,00
3\.0

"

.Cr$ 1.000100
4.0

•

..

Cr$ 500,00
5.° "

e-s. 200,00,
\ As monografias dos .do,is primeiro� colocados,
no Regrona!, irão para Br8sflia ,onde, no EMF�,concorru.rão com os demais em"igualda(1e d,é'!, condI·
ções, no ambito, nácional, pOd,éndo 'serém mais uma

, vez aquinhoados' com 08 prêmios de Cr$ 5000,00
para I) 1.0 e 3.000,00 par� o segundo colocado,
j O Prefeito e o Secr�tário da JSM a que per-
tencer o 1.°' colocado, receberão, respectivamente
Cr$ 5.000,001 e 3.000,00. ' ,

;'
" Os praZ08 para recebimento�de trabalhotl. Das

) Junta&. d�\ Serviço Militar e na ó.a RM. são ...�spec-,
tivameote:

05 'de l'letembro de' 197'5 e
c

15 d,e Setembro de 19'(6."

-'

>
I' SÁB:aDO 02-08-76·'

I
,

8

Jaraguä do Sul, o maior, produtor ds leite do
Estado de Santa Oataríne, deverá ser brindadó com
a il:pplántaQão de 11m 'Posto, de , Resfriamento, do
precioso líquido ,A, iniciativa é. 'da Companhia, Jen,

'Elem de Blutnsnau, cujos diretores estiveram pale8'
trando com o Prefeito Eugenio Strebe na . última

, Nomeia os membros da COMISSÃO MUNICI- ·terQa feira à tarde. TOd_IJ a produção da' bacia leiPAL, DE TURISMO. �,
, ,

'

, ,
taira de Jpi'n\fille, Oorupä, GuaramiÍ'im" Schroeder,'Eugenio 'Strebe, Prfilfeito Municipal de Jaraguá Maasaraúduba e, haturalmente de jllfAguá do Sul,do Sul, Estado de Santa Catarina, n� uso e exer- será -absorvtda por este, poeto de Rest. iamsnto decicio de 8uas a'tribuiçõss, ' , Leite que' depois s�, á paeteur.iäade 'ein ßlumenall,

_. Considerando' o disposto Da Lei' Municipal,. junto aquela eompauhia, refo1pons�vel pelo' abuteci-
D.O :544/75, de 6/5/75; ",

'
,

,

'

mento de leite em nossa regiãd. .'

Conssiderando a necessicat!le urgente de,'se ati- ',.' No final do encontro, 'o aleaide jaraguaenu in-var es preparativos d08 festejol do "gentená-
'

formou que sua adminiatração deverâ colaborar comrío da cidade, e; '-,
,

'

"

esta, implantação que 'terä eapaeiâada de absorção
- Com base n08 nomes indicados pelas asso- de toda a' produçaö .letteira nesta rica re.giã'9 prociações • 'Clube,' de Serviço; lJeereta:

r

dutorà, tendo a escolha recaíde DO muníeípío. p!lrART. 1.0) - A Cemtssão Municipal de Tuns-. ser o maior produtor. de leih" \devendo a implanta,·mo, será composta doá segu,intes membros:, óão ocorrer em uma área de terras de UiO a 200 m2a) Evaldo Schiewe - Bepresentante do, Po- mas que neoessáriamente sdll nas ,proximid,ades deder Executivo \'

ulp /r,lbeirão sendo esta a umca exigenefa para Bua"b) W'aldemar Rocha - Repr.eBentant. do
"

Po- iaiplautação. Na p'6xiPla terça feIra deve�ã .erder Legíslatlvo .

'

mantido n090 ooútaoso e pelo mteresse de ambas aie)"Rivad,via Basileie - Repreeentonte da ,Ioi- , partelil é ti6 'se 'esperar- que, num ·cúr'o espaço' deprensa
'

,

'

"

,.

tempo satã' Posto de Resfriamento de' Lehe� estejad) Rolf Botho Hermann - Representante da instalado.,
'

AilIilOoia;.çAo Comercirll,8 Industrial, '

.

"

e) Adoliu Bertolí -- Representaate do Clube
Diretores dos Lojista '

f) Dr. Murillo S, de 4zevedo �,Representante
'do' Rotary, '

'

g) Rolando Jahnke - Representante do Lyoós
(ltlulrH,'

\

,
,

h)· Vitó'io Lazzaris - Representante. �o Lyons
, Indu�tri31 '

,

AJ;tT. 2.°) ,.. Eilte Decreto entrará em ,vigor
na data de Bua' public·ação, re,vogadas a8 disposi'
ções em eontrário. ,

.., .' '

'

PalácIo da Prdeitura MunICIpal, de JaFaguá
do 'SuJ, a08 23 diRs do, mês de jUlho de 1975.

,
' Eugenio Strebe. P.::efeito Municipal"

. O 'presente Decreto foi' rf>gistrado e publicado
nesta Diretoria de Expe-dierite, Educr;lção 'e Assis
tência Socia1. a08 23 dias do mês de julho de lP75 ,,

,

' ,

ABtrit K Schmaucb, DU'atora,

\' , '

t

Estado de Santa Catarina

. Prefeitura Municipil de
\

JorUDui '�o· Sul'
D e c r e to, n. ° '3S4/75 '

·1 I ,- I'

.DECRETO N.° 335/75
Abr2 ·Crédilo Suplementar., \

EUGENIO STREßE,d')refeHo Municipal de Iara
'guá do Sul, Estado d'2 �an'ia Catarina, no uso e exer-
"cicio de�suas atribuiçõe�: Decreta: , "

. ART 1 ,o) � �rica' ab<!rto um Crédito Suplementar
no valor Cr$ 200 000,00 (D!Jze�to� mil cruzeiros) por
conta do, Exes80 de Arrecödilçao do' correnle exercí
cio as seguinles dotilç6e�1' do Orçamerlto Vigente::..-

.
.

� �
.

3.1.2,0-07/1b9 60.000,ßO
3.1 2.0-07,/186 ' , 50000.00
3.1.2.0-08/187 ( 30000,00 t

3.1.2.0-09/188 �' 20.000,00
3.1.3.0....;..H/189 ,

-

,
40.000,00

3.1.2.10-,08j207 I -10.000,00
Total 200000,00

Art. 2.0\ - Este Decreto entrará em vigor na da
ta de sua publicação revogadas as ,disposições em
coDtr6rio.

'

,
"

. ,", .

Palácio d. Pr�feitUra Mu'nicip'ill, de . Jaraguá do'
Sul, aos 28 di,as do mes de juJho de 1976, .'

.

,
"

, Eugenio 'Srrebe, Prefeito Municipal,
,

O presenfe Decreto fo·i registrado e publicado
nesta diretoria de' Expedhmfe, Educação e Assisrência
Social, .•os, 28 dh.lS do mes� de julbo de 1'976.. ,

'

, "

I
'" As,lril K. Sehmilueh. Diretora

E�ital /da 'Prim�ira '8 é ,Slgun�,a P.raçat
(' /

o Doutor Alnro WsndelIi Filho, Juiz de I Di ..
reito da' Oomarca de Jaraguá do Sul, Estado' de
Santa Catarina, na forma da lei etc.

'.
.... '...

l' "

Em fesumo (aft. ,,687 do CPC), faz sl'ib!>r o se
guinte: PROOESSO: AÇÃO EXECUTIVA. 'Exequeotp,:DÚLCIO TEODONIR, LENZI. 'Executaóo: uno
LEAL. Imó'el a ser, praoea'do: 1.0) - UM TERRE
NO, seIB benfeitorias, 00lJl8 Area �e '350'ms2, r,epre
sentado pelo lote �.� 26, d,a quadra "C:', situado no
Balneáreo ,de Nueiant8s; Zona Urbana, per'�ncen'e
a Coma:rcl! de haj8í, h,zeod� frente com uma faa
projetada COIll 14 me., flJndo�' com o lote D.O 2� com
25 ms., extremandQ da um lado, com o lote o" 24,
e de outro hido com o lote [1.0 28, 1 o c a 1 i z 8 do
no L o t e a in e Dto Jardhn B I u m e nau, a 9 ,
I i 8 d o

....

em ör' 8.500,00 (oHo mil e' quihentol!i,

cruzeiro) D E PÓS I T O: Com, p r 6 p r i o
executado. PRIMEIRA PRÁÇA: No dia 30 de julhode 1�7õ, às 15,00 hora •. SEGUNDA PRAÇA: Nó dia
11· de agOsto p. "indQtJro,' às 14.00 ,heras, 08S0 o
bem penhoraiio não for arrematado \ na, 1,8. praça
pelo 98 I o r da, auU,çio ou p r e Q o sUperior"
Local da pt.ça: Edifício do 'Forum. Nos autoB nh cons
Ia hri'er eontra referido bem qualquer ônus e neID
recurso pendente de julgamen�e, Dado 8 pussdo
nesta cidade oe Jaragllá do Sul, a08 t�eZ8 dias do
mês de maio' do aoo de mil n0geCento8 .. setenta e

, , ./cinoo. Eu, (a) 'Amadeu Mahfu�, �.cri,io! o iub�?f(l'.'i. SEN' A 'I' 'd e
'

(), a r a' 'g' u' a'
,

�a) Älnroj Wandelll F.llho, Jun; de Direito I

, "

�.�� promoverá, cursoJ " II A�YOGA�O fi ,

i .

.

.

f E.erjl6ria �o lado da Prefeifura i S u p' e' r' v I' S o r
"

d·l· a1 ,JAR�GUÁ DO S�L, '

1

' ,i .

\,
"

.
'

��-����;�,.__.....iJ . o Centro de T�einâmeD't� Polivalente do SENAI

b J
'

d· E
'

t ,dff Jaraguá, v�i realizar no periOdo de 15 de Se-CIo. e ,araguaense OS, ngraxa es tembro à 18 de <?�tubro � curso' de Supervisor. de"

,
" "" �egUi'8nca. A reahz8cAo do curso dará opO'rtumda ..

A Srta.- Rose Cunh(1 responsável pelas alivida- de às/empresas locais de atender ,8S necessidades,
des do clube em apreço, salientou qu� dos 20 meni- de contbrem com um Supervisor de Segurança de
nos engraxates. teslam apenas 11 exercendo esle ripo ,acordo com as vigências �o setor:_ O número de
de' atividades, uma vez, que os OUlros 9 já se 'Iencon 'vagas é' limitado a DO ".articipantes , !ls iD�criçõestram empre,gados junlo ao �arque industrial jaraguaen· se encontram 8be�t8s a�é_o dia 30 de Agosto l'�nd�uro;se, o, que seJ.ll sombra· de d.uvi,das é uma grara norf sandlJ a taxa �� lDscrlçao de. 989.0� ,cruzeIro, de
cia; pois somente assim "�os poucos', fi delinquência v�ndo os candldato� terem obrlgatf)rI�me�t8 18 a!l0s,juvenil será e�lerminada nã cidade. É preCiso ig,ual- certifica40 de oonclu�ão do 'curfilO �lDaslal" CertIdãomenre que se de apoio a 'iniciativa do, Clube Jaragua.. d,e Nascimento, Oa'ftaIra de Idenlldad.e, rUulo de
,ense dos ,Engra,Xötes visando com isto um perfeilo. Eleit�r, 2 fotos 3x4, s_eodG que o horárIO ao OlJtSOcontrole da situação afela a estes meninos desampa- será lDtegral. '. (

,

'

,

_rados, mor:mente porque Jaraguá do �ul ainda não" �As emprês88 lDteressadas dev,erao ,entrai" em
conta com uni' Juiz c;le f\1enore�" muif'o emboré:l m,uilas contaolo. dentro do menór

_ pr�zo possivel �com a
vezes tenhiS-se, tentado o preenchimento, desta lacuDa secreta,rl8 do Celltro de TrelDamsnto PolIvalente
existente. do SiNAl de ,Jars,guá do Sul.

d'e
'15

Jaraguá, do 'Sul' têm titule de
'. : Medor prQ,dutor.':de leite

,

I

M_áquiD8S de 'calcul�r ELETRÔNICAS
18 'modelos· com e sem fjta, d� escrever,

\

,

somadoras ,e dupUcadores ..
Revendedor exclusl�o- para: g região

§OCo Gráfi'ca" A'fenida 'ltdlato
Fqnes[ 720592 ou 720972 .

Planos especiais de, financiamento,
Garantia de 1 ano Assistência permanente

/.

.CANTARE,S
Eno Teod9ro Wanke

, '

Abraço-te, ,e me disponho
,ao meu terrível castigo:
Tentar" à noite, no sonho,
palsar a n�ite, cOD;tigo..� � ,

-..

Afasta te dela, irmãol
Nio chegue perto da éujal
Calúnia é .COl;DO o oa.rvão ,

que, quaodo não queima, 'sujal

Brinquei com ela. Na rua,
a' solid'ão trqz saudade.
A cim1tara dai lua
retaJha me sem pieda"el

,
,

Foi ·AdiJ;o quem, na primavera'
solidão. forjou na mente
o casamento. Mas Eva

\ _

é qu�m lhe explora li patente:
I

-

.

",""

Meu bem - frasinha sem cor

que, asstm, nada significa.
Mas, dita por meu amor,"
que amor de frasinha fica,

I"

Minha vi_da se ilumina
de uma graça multicor

. quando vem daquela esquina,,

sorridente, �tU amotl

,

'\ I '

NOTA'CURIOSA: "<Jantar" é outro
nome para a trova, especialmente
nOIi paíliles de fala espanhola. '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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:.,,1

·0 Futébdl de Salão' de Jaragúá
,', liquidou a ',fatura :e� São Bento

"

I..i. t",,'
• )

-. .

.

. Depois' de etnce an,08 de esperá, 'o seleeíonaâo
de Futebol de Salão de 'Jaraguá do SUl, ccuÍstguiu

, U Q mês}d� 'J�lb.o ';negan,do a� ihn -e 'nio "se vencer a 48. Eliminatória\Sesiau8 'Est'sduabdfe Pute
tem noticias de',uma reuníão dOI 'Conselho, l'écllico bol , de Salão, ao der:r0tar 8S equtpesde. Oanetnhas,
do' JAS'P, com vistas a' indicar a -ctnade 'que . será Rio Negringo e da cylaàe ,flnfitriã. Os: 'Iilé�itos ,; C8�
8e�� da 91a10r COIDp,etiçã:o pol�.,.eElportiva QO estadq bem aqui ao Sr; Ademar Lotin Frasl!letto encaree

em,1976. Eu volto a a,bordar este assunto, tendo em gado. do Centro Social,do SESI leeál 'pela lDa'oeira
vista, o anúncio .de que um proaesao estaria corren- como eonduztu os "trabàlhca durante 8' se,ínan'a p'e'7
do da' justiç'a lo.cal. ni'8S. qus aindã -ern 'Julho se rante a08 d-irigentelrdas equipes do\Júveutus e Sá".
conheceria o' resultado detités trabàlbo"é (um'homem 'pendi, peís nas änos _antedores, os melhores joga
de imprensa afirmou q�e o CT �s,taria" comprome- dores destas equipes eram'. convocades ,_e -: na hora
tido com Tubasäe pa;113' leva,r pare. lá OS" JASC dd· emba-i'QUe caso al'guma de�tas equtpes acerta se

em, 76): Creia, que, uQla "d e c L II ã o 'dElveria. um préíto mesmo' que amistoso, o trai'nsdQr do
ser spres8a,ds"póis"eritendo' de quae munícípíó selecionado jaragul;le!'ls8 não, podia coxitar com

que v e, n,h a: ,a >,seri f3scolllido dev,erá precisar, aqueles atletas em detrimento ,da forçQ de, -equlps
calma ao elaborar seu o r ç a m e n to, financeiro que poderiamos apresenter 'em São Bento, do" Sul;
para 800' que" :v�m"" des t á c a r ,verbas que local das compettcões., Zeoa Lanznaster pela ,ma-'

sejam em 'pal'te suficientes para 'azer frente com neira Como cond,!ziu a.equipe com acerto, saben
as despesas que não são poucas com a 'prooioçãb. do fazer 8S alt,erações no moment,o. em que 001 time.
Mas creio mesmo que pelo inter.esse de Jaraguá necessitava-de melhor orientação e 'especialménte
em promover o acont�cimento 'esportivo esta deci- a08, jogadores do time pelo, denôdo' e

.

espirito ,de
são mesma que 'entremos.. DO �ês de Agosto 'devã- luta. Ao se· fazer est,e registr,o.. "Correio do -POv,o"
rá ser conl;lecida.

�,

"

.

! ,.'
'-

'na�8(m8;8 está, faze:n(to 'do que demoB'trando ao la-
, ,

" do de t'odes os ' de�portis.tàs: séu '1'eéonheciÍpe�tf)
2) .Os h�ã08j 'Mar,i'�.ta�, do ,Colégfo Säa, Luiz peJos esforços despendi(los pár tOd&s"na luta-' pelá

desta Cidade, Já tem em. J:Dãos 8�
.

plantas d.e um conq'uista do r,eferido 'tUuIQ. Há mesmo, qqem afirma
Palácio d·e Espnrles que está 'sendo: construido

.

na' que este 's'élecioóaoo deverA 'ser representänte ' de

,cidade de Rõdeio"e. que. servir,á de ponto inicial Jaragu4 em Chapecó n�s JAS.c em Outubro vindour.,;.
para que o t,radicicmal e,stabelecimentó 'de 'ensino

"

A trajetória de Rucesso 'dos· comandados' 'de
jaraguanese " edifiq'ue no futuro.' sua prsta de esporo

Zeca Lanzna�ter começou no Sábad,o, com' vitórias�
. teso São 2, mil áhlD,OS ,�gua�dando com, ansiedade sobre á seleção. de FS de Ca,oainha's 'pQr 5�0 .'for

que este' sc;mhe se torne realidade., As !lrovidéneiaiJ mando 'a equipe com J)allié:rgio, 'Sérgio" Alceu, Na,
junto as áutoridades:. estaduais e lad.rais visando a gel e' Mário (Arno) tendo Alceu e MArio,' cada' qual'
obra por pärte dOI Irmãos' Maristas será aqu.ela d,e

. �notado dois gols e Arno cómpletado o· placa� de
conscientizar a .todos pa'ra o 'que représeutará esta 5xO. Com mQita m,oralpela goteada, Jar.agua enfren
importante ob,rs,. SOIJl�Ei_ mesmo de opinião que mes- tou ainda no sâb�do. à'Rio Negrinho a. quem' ,VEln
mo se sabendo dEis inúmeras bture,iras a Berem trans-, �eu por 5xl com dOIS gols,. de Serg'Inho" Al�eu, ",

'. LeIo alé.m de medalha orecebeu um rádio poruili'l
postas, o: 6QtusiasIQ0 que contagia" a _tod:os ,com a' Arno e Nagel um cada. O tIme jogou cem'" D�loêr� oferra, liI'a Câmará-'Municipal na pessoa do seu Presi
possibilidade de vir a �edmplaotada :aquéla praça d'e -gio. Alçeu� Serginho, Arn�, e Nägel. Se no ,prim.,iro ,den Ie José Alberto Klifzke. Após ii p.rova de Pedes
espórtes vai superar 8 todos os demais 'p bl más tempo do jogo _frente a, Cánoi'ohas, Jaraguá ,vencia Irianisino, o excelenle número .de púbiico presenciou,

' t .• '

< , ."
� ••,:,'

'

': _

ro e,' '.

por 2xl,' f'f'e' 'n.t,e a RI'O, Neg�,I'nho .. astur·a fOI' g'aran-
'

, I, ... .li oulra renhida disPUlá, dê Biciçletas num tolal de-
tida nO 1.0 temp,Q quando< o 'placar estava de ãxO., _ 15200 melro's, pelas, ruas ESlhéria Lenzi, Epilácio '

" .

.

.
..:

O �eleciopado de Sao Benlo do Sul, o gaobador Pessoa, Fer,diniilndo SchlünzéQ, Avó -Oenilío' Va,rgás'"
,

,� '" - -oi' , •., .•_:'_':;;, , ',. .." ,�"
,

.

" de,s Iflulos aré, então,. decidiria, mais, 'uma vez o, UluÍo 'm�mp,.p�f�,.rso,;�a PÚ)V�._�,,',�.rJOl:...H�1J�tJiil,n_qvllJ.q«1;-
> ,-<cVj:I!ß.� ;esp�ãr "'que ,ã 'cõriqúíSlà: .�o 'F-S "'em ", S-ão � Icô'ni' 'u'ái" gör@'milis "öô"�'$atdõ'õõ"qúé�ós"'m'âÍ'ciÍdos pe de pari! os àlléta� pois o serviç9 de polieilHbeDlo foiBeolo peloselt>cionado de lar,aguá do, Sul" i'nicie uma ,los Jaraguaenses Jogando Rot UI;11 si,mples empale.Mali (J con_enJo.. .

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

Dova' era 'n'ésla modalidade, mas qu� 'parrall}os imedia·,,: iii trajelÓ'ria de �uce8sos d( ]öràguá inieiad,.B,Do sáb.-.-" .

lamenle .pi.!rill uma renovação' e evilar'Se aborrecime8:- do.. sitia coroada de êxil�" domingo éOIIl uma. vil6rie .
Eis 0$ cidco.:'rl:telho�es c1assifícado� da "Cemida ,

lOS fl:lluros. *** /0 eSlrela veneeu domiDg�' em Ne- sobre os ,s�obenf�n'se8 por" 3"x2, m�tci!Jnd.o Nagel 2 e ,ch� B,ciGlel�s" Walter J. Bruch; 'Alcid�s Módro, Carlos'
, reu Ramos ao p. Pedro II por ,2, X O, enquanto qUê o Arno t os lenros do lime' tia PérolÇ.l do Vale do )Iapo. 'Borch.ers; Jo�o Mar·ja Rosa e Ivo l. Zapellà.:Wiillfer re
Cruz de Marra perdia em Rio da Luz por 4 X 2 para eú. O .écnlcó zeca para este pr�lio escalcuj Dalbérgio, cebeu como premio uma biciclera e- Alcides Modro (,Im
o Ägua Verde de Tinibó. "'** A' Ião r.eaJ:ização do Sergioho, Alc�u, Arrio' e Nagel (Mário) fenc;lo ,esle últj. i-áctiO, porl·ári1.oferlados também pela Câmara MunJei
cláss'co lU -BA deixou a, LlD sem uma. dal,a melhor me ,alleta função específica nG último - e D c o D t r. o 'p�1 de Ye-r�adore!; Entre' os ilssist�ntes mais, i,luslies
'para .a ef.elivJiI'ção da segunda par.fi�1!J da série meJho�. como, pivô ' para .facilifar as, cons.funles pe- ,alem 'do}lic,e' Oov(rnado'r Murco$"Henrique Bpechler,
de 3 ponlos, iSlo porque os limes das firmas Marcal- ,nelrações de Alceu, Sergil1ho e Aro'o, este marcandQ o 'os. se.crerárió$" ViCIar FaDran�' da'" Agriculfura e

. Plinio'
lO e Meóegol!i vão,j6tuiilr nesle fUJal, de semflóa, e gol da 'v'ilória após Iroca de passes qúe deixaram os AZ�l1lb<u.ja Bueno da administraçao, Prefeif�' EI;I.genic;>
após le,remo� gra{Jde fesra no Rio Molha. Alé .Iá, ii atletas de São,' 8ento sem açã&. Este gol foi marcad.o' Srrebe, Presidente da Câmara de Vereadores Zeci
morivação es,ará l'or ,água baixo. ***,' Segundo Má. ii 1 minuto do rérmino, do enconlro, t.endo,os'Jaragua': Klilzke',e oulras tluiofidades í!llém. do públiCO 'em ge
rio V. Rasw�iler .presi�en,e, da nossa ,enlidade, loão enses invadido, a cancha. pará- ç'omemorar ruidosa�en'- ra!. O p�esideo,le, da CME saliento.u que aproveilava, o
Pesso� e. Vila Lenzi pelo To�neio Luiz Genzaga Ay.. le·B eliiJssificação para' as, finais quê Sluão em �Oinyille. ensejo dó enconlro para àgradeçer a' pr.esençti do pó-
roso' lião ,ser'á "reállzado amàohã, ficéilOdO para oUl�a Os siobenlenses reclamaram muilo· da mesa e princi- .

blico que deu colorido .. espeCial ii, promo,çã_o,: ."

'

oporlunidade:'· O 'fflulo ficou, em poder" do BOlafogo da ,piou,se um 8U�UVU que acabou, sendo acalmado com I '

Barra do Rio Cerro' e Ouaramirense como' vice. *""* '. iDletveoção da Pol·fehl ch.'mada ao localdo espeláeulo
A Tdça Governador do, esra.�o para os: jardguaense8, pelos respoD��vei� pelá mês'a; São Bento reclamou
Juvenlus, Baependi, e -eStrela. s,erá I,alvez a ,motivação. que o gol' fói marcado após ti tempo, oU'aindo haveria
que falira "ao:' futebaHpcal. ESlii prat,icamen.l·e decidida mais lempo de dispula. Isló �ão' fiCOU !>ein esclarecid(i,
a párlicipaçijo· do8., n08SOS- clQbes frenle a duple) Anié Mas a performance de Jaraguá foi· e:lÇ:Celenle e paril
rica � C�xias de JoinvUli medhmlé acer\lo dé uma !!l� prov�'r� iSIO, no. domingo ap'ós o aln:oço um 'intens� !�
xa espeCial a '. ser cobrada pe1los g.Randes da Manches- ruelorlo e desfile de eenleDitS de veiculos ,pelas pnnCI .

ler Cala(inense. O 'Ouar.amirense e um selecionado de pais ruas da cidade, demostrou ansiedade de lodos pe
Schroeder poderão parfi'cipar igual'm.eole. ***. Cuio- ,�,léJ c(>nquisla do tllulo que acabou se:confirmando e Irans'
primemos á Ç�B !Ja pessoa de Ca·glio.ne Relo s,e� d�4. formando-se esta ansied,ade em r�ido�� co�emoraçã,,!.nodo na orgàOlzaçao das pro�as c;io dia 25 ulumo. Agora ,os preparallvos conl.louarao POIS a seleçao
cumprimeri'lós .esles exlensivos aos 'demais que: parU'- '. de Jârafluá vai jogar dias 8, 9 e 10 de agôslo próxiino
ciparam "'dQ lãconledmeó!o. Esperamos novàs prom�- em jOióville, cenlra o. selecionado desla cidade,. idém
Ções o.esté' senl,ido.. *..*:- O' Acaraj. está-se . preparaD�o de, Blumenau, Tubai'ãe; e JQ_açaba os classificados diS
para re'qlizar grande fesli,val eSl',Orfive n'esle final de. pUlras chélv:es �liminalórias. O enc�rregado ,do CerJll'o
semana com ii pàrtiéiplilçãO, dé várias clubes. *** Social ,do SESI, e o, Ireinador do, selecianado, senho
DaqUi 'eslamos lorcendo por uma vHeria de, time da res Frasseffo e ,Lanznasler apro,veitaram o enconlro com

MélrCdffo, hoje alarde
-

em 'gio Negrinho frenle ao este Jornal para manifeslar �e públiCo o agradecimenro
Móveis ,Cimo pelas eliminalórias de fu,ebol, de' Cam- " as equipes do Juventu$. Ac�rai e Baepéndi por, terem
Po do sesI. Amanhã será a 'vez da Menegofll �;�nla.r cedido seus atlelas cODvoccrdos e as efnpresi!� onde
faturar em lpinvjIJe ne eSládio de Caxias a equipe da

.

os mesmos exercem suas afividades profiss·ionais.' Só
Raimann eSllilJ!ão em ação :nas. duàs equipê'S dSIFOS alSsim, graçás a '1sle trabalho n,03 foi 'pos'sível iii cODquis�
como Wilfrid, Ale,eu, Paranaguá, Masico e Marca pelil Ia do IClulo em Sãe Bento afirmiJram� .

,

Marcalfo e luquinhéi. Arno e .OUlr08 pelá MenegofU.
*** Começa amanhã em São Bealo d,'ó Sul o tor- "

Qeio Jorge' Quarld,f soö (i) 'palrocinio da LCD � co'm a

parricipàção dê Ouara,oy"lncel'iJ, Fdv,orine, Moceyil1l e

Colorado. *** O sesI locál iniciou contalos· Desla
,Semana, oom 'empresas visando início; dos ,o��eios de '

•

Bolão Para ambos os sexos que serã.o disputadas e,oi
AlloSlo. Em S'erembro será ,a�vez' da Bocba esperan
do se a parlicipação de 'várias firma.s. *."'*'

·Correib' 'do Povo.

'. ',t

nos ,Espor:tes!

. � .tl;.�� /].'"

. Destaqíies
.

da ,$'emana

Geraldo José. iComenta. � .'

CURTAS'

. Botafogo; dI], Barra, é .

,bi-cam1?eão' da Segundona
, o Botàfogo da Barrs.'do Rio Oerro, '�8gröu se '"

bi-campeão do T@tn�io Luiz'Gonzago 'Ayrosó, ao

empatár. no ú.ltimo domingo �r�nté ao Vila Lenzi,
sem abertura de cOQtagem, em prélio' arbitrado po·r
Ademir,' Selki c.om bom trabalho sendo . auxiliado
,nás late;rais por 'João, Nunes e Adernar Jungton
todos com bom trabalho. A equipe estava com 2,
pontos perdidos frutos '(Je ":Qois ',empates tende!) a'

perssegui-Io 'a equipe do Guaramirense da cidade
de Guaramirim que este ano fêz sua, estréia n.
competição: O empate de OxO não foi um resultado
que es,pelh()uß su.perioridade. do time da:Barra do
Rio Cerro qúe. teve ,várias' oportunidade de gol,

Um TeÍ';eno na' Rua Waller M�l\quardt, imediações
do Posto RUbiDi,: ,med'in,rlQ, ,14x30�, Tratar co'rn
Silvio BógtlmanD na Soco GrlÍfic� Avegid'aÜda .• '

�a;8 :Se1l! atI.étàs til8�ayâ!D Cjom"J,Q}ta' ,de" 80rt�" �a8-flDllllz"çoes. -Oom OJ' �lJlP·at.. Q.' time.", (to t:Botato.gQ
s8gr�u-se campeã'O. (!�:, cempetiç'ão chegando' -ao
final" de, �ua participação cotn 3� p,p. 6 Õ ,Guäràmil
rense com {p,p: em seu .passivu. O torneio ',terá
ainda .um .jog9, .sem maio_res ',tr�tiv08 entre ,vn�
Lenzi, ti" João Pessoa.' .

"

:,

O, técnico. Mário., Papp, também' atléta' d�
e'quip,é da Botafogo salientou • que

,< 8 équlpe. se

apresentou bem na competição e que o titulo aoa-.
bou pnmiando:.08 esforços. de dirigentes, torcedores
e seus pupilos. O Botstego �omingo alinhou com
C�beçIí.6" ,Umar José Papp. Tarso. e Luiz; Mário e

Valdemar; ÖUbe,to (Gírola), Darci, Iríúeu 8' Amé;
rico.:'rora(!J cànipeões" aind� WHmar, JoãOZiI;lho�
M8'rCOB e Vald'ir.'"

.

Ô, '

•

, ,

,
' '.SâlieDlluu ailida o' p.reparador botafogúense gu.

para ,0 jogó ue entrega de'. ,faixáà será, convidada
'O'ma boa ,eq;uipe: quando os jegadores serão. nome
.nageados' c9m um almoço.ou,jantar" falta·ado ainda
uma cQllfirm8Q,ão' de data.

.

, '

'

Resultados das Provas dos '99 anos
",

'"1
.�

.,

de ,Jaragri:ã'"do Sul�dia 25 'último
,

.
Como parI, inlegrante dos festejos aln:sivos aos

99, anos de exislencici de, laritg;uá do Sul, a Comjs�ão
Municipal. de Esporles, coptando 'com' o lIpôio da
Câmara de Vereadores e Prefeitura Municipal, reaH
zog-se 'dualS p'-ovas sendo uma de, Ptdeslrianisma e

GUlra de bicicletas com vários participantes; 'O vic�
governàdor Marcos Henr:ique Buechler-'foi ·quem deu
o lira �e parlida para a prova de Pede8friani�mo' que
contou com. a' paríiç'ipa,ção de 58 éllléras'mirins ,e pe·
10 número de inscrilos superou 'se Iodas as expeclali,;.
_v.éÍs., Todos coinplelar�m 'as voltas 'senda premiados
'cad.a um 'COI;11' uma bonHa medalha oferta 'dos oFgãos
a�jma Ciladas. Sigmar Bene �UChf PreS!nenle da GME
info·rmou do l o ao 10 o colocado' os Domes dos eorre-

, '

, I '. , '

dores: L o Rogério Veloso LeIo com' excelenle perfor
"

manee, seguindo-se· até Ó, décimo lugar pela ordem de
ehegada, José Vérissimo da Rosa, I,vanir Ritta. José A';
�OaVeQIUra, öhiisio Marques, Valdir Oi,ese. '�z i d i o
Freiliiis, j'ulmir .José Rosa, Alvaro l{asmirski e Osv.aI,
'do ,Mabba.' \ '

Comunidade Evangélica
de ,Guara'mirim
programou

"

churrascàda "

.pf.hoje às .18,OOhorts·
Visando 'arreoada� fundos para

'prosSéguir co,m obras de meUi6ramerito
na' Igrej a da' Comunidade Evangélicã
de ßuaramirim, föi programada ,uma
'churrascada para hoje às' _18,00 horas.,'
Estão send<) comvidadas, as comunida-
�es evangélicas ße JoinviUe" Jaraguá e

Schroeder para maior bri1hantísmo âo
ae,onteeimento que terá, serviço de bar,
e ,cozinha: ,aléni de in,teres,EÍante ,bingo.

, 'o totar a ser arrecadado reverterá' eml
ben�fício 'das', obras' ,coinpiem'entarßs

"

jllntQ ,àS: �s�ada'J'ias do, �ernplo, Sacris
, t�a 'e Alàdinamént'o. prestigie você tam,�
bém es,te acontéciólento.

. .

-(

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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(Concordata Preventiva de Confecções Meier Ltda )
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Faz Saber aos que o presente edital virem' ou dele' en,

, .0,m,' e.u. a,.,rq U.;·,....,I.V,,.0,....
, ,.pa"r,..a.', c V.,OO.,.e·" : �����;�!� ��j!��t�a�����é�rfe'::Sta��:n�erept�������'3:

,

,

, "Fr,edel SChacht,lhe foi C:l,irtgida a petição inicial do. segUinteteOr: � "Exm.o Sr. Dr. Juiz de Díreíto da Comarca de Jaraguádo Sul _ SC., Vem,' CONFECÇOES' MEIER LTDA. pessoa[urídíeade direito privado, inscrita no CGCMF 84.432.327/0001_22
com, sede: à .rua

.

Rodolfo Hufenuessler, nesta Cidadede Jarsguk 40 Sul. estadede Santa Catarina estabelecida com'indústria e comércio de:conf�cçQes em geral; por' seus aMo,
gados e procuradores, abaixo assinados, com endereço em
epigrafe, d�zer que a) .� não podendo satisfazer os compro,
Diisso!, e 'obrigações aS8u�d08 pela modesta industria de
confecçõ,es,

.

que, a espaços relativamente.diminutos. sucedem
e se , vencem, tomando-ae, por Isso

.

basta:Q,te exíguos; b) _
- em, virmde de prejuizoB que' soteeu com a aquisiçAo de ma.
téria p rim a' para a confecção de artigos de i n ver n o
na expectátfva de uma boa vendá, tendo em vista o. fat;r·
cl1matolõglco-;-·foi·surpresa com apenas �lg1ins dias de frio nor.
mal. e, censequentemenee, grand� part, da mercadoria ficou
estocada, com mão de obra ii dispendida, e outra parte da
m�rca�oria confeccionada foi vendida a ,preços abaixo do

: custo, tendo em vista os preços, da concorrencia e a enorme,

eoneerenoía lio ramo."
.

Além deste motivo fundamental, a carência de qualquer lucro
senão 'prejulzoB (v�r eonta ile resultado), tudo isto não veri:,
ficado em exercício anteriores,· onerou demasíadamente da re
querente, vindo a pagar, inclusive" juros excessivos, paraatendimento de seus' compromissos que ora a cOnlJ}ele para o
presente pedido. C) '.. Faz prova de sua -tnegävel, repu�çlo
:comerc�al dos últimos dez (lO) anos de empresa, atendendo o
disposto do art. 140 e 158 do Decreto .Leí n.Q 7.661 de 21 de
junho de' 1945 e suas posteriores alterações (docs. %/4), bem
como da conduta ilibada de sócio gerente, Sr. Helnz WllIy
TheodorQ Frozlaff (docs. 5/7) e como dos demais 8ócios Inte.

: grantes da re.querente' (docs. '8/13), comfiumando perante V.
Ex•. idoneidade e conc!'!ito que gozam noi ultimos 10 an08,
comprovad!1mente; d) _ .vê-se, a Requerente na contingencla
de .apelar Para o beneficio legal da CONCORDATA E BE
NEVOLENCIA DE SEUS CREDORES, • fim de que, ev.1t8ndo
a sua falência, também ressalve os interesses'destes e da con,
tfn�id�de da modest� iBdus�ia que qlérece;empr�go a divér�a8
peslloas qq,e neêessitem. Pelo bata.l!ço que a êste jut;lta, extrai�,

. do e assinado por' Contàdor' devidamente registrado, .verificar·
,

. se-à a procedência das J�legaçõe�; pois que o ativo do estabe
lecime!}to industrial monta em' (1r$, ou melhor, o ativo reaH,
zável; incluido o a longo prazo monta em CrI 619.595,69 (seis- ,

centos 'e dezeliove mil quinhentos e noventa' e cinc.o cruzeiros
e sessenta e nove centavoll), enquanto o· eJdgivel, sendo a
mlJiorla à curto, prazo; se �leva para Cri '748.443,14 (setecen
tos .e' guarenta e Oito mtI, quatroQentos e ,quarenta � trez cru
zeiros e 'qu!1torze centavos), repreentado por titulos e contaI
devedoras la saber:, ',"

.

,
.

I) '_ lMglvel à ,curto p'razo cri 713.063,04 e 2) .EJrJgívelà longo prazo er' 35.380;10. E evJ,del!te, assim, que o passivo
.

, . .

' "da requerente absorveu tQ,do o capital, registrado, qu" era de
,

Pelo pr.:!se�l,e edllal, RedImas aos senhores aba,' "CrS 1�8.QOO,OO (cento e oito mil cruzeiros) e mais parte das
, _

. . '
.' xo relácionados que compareçam em nosso' cariõrio. reavaUtlções e fundo para aumento' do càpital social.em quan'Você ieitor amigo sabia que, no Estad'o'(f,e,"SaD"";" péJTrtralÍtrêm dw�s,g:uutós-d-e- sellsv-inferéss'e5� - ..... --' .. , ...tia.��s.,oa menos�eallzá:v:el,�.tendc, elI!-:.v1s$IVQ.últimO'_,eeme&<-

ta' Oatarina, iJ·ão mais de 90 mil OS,jOVflDs' hlBcritos ,>'. .'
,

.: .

'
,

tre que apr�sentou deficit. (docs; 14/30) E, mais gravada serã
no MovÍlIllirito ÁrenÍlita' Jovem?' É '8 fOfna de, oma· Agr@ IndustrIa'l Jaragua LIda. 'Alexandre Paul '

a situação, se Qbrigada a Supl1cllnte a, qm& liquidação fori.'1da,
:', , .. , /.. "..... Y" ' '.' A I"., E J::I 'hl' 'h 'A . P" '. ,'A'd .

F'
•

d
' e onerosa, como Beria. a falef!,cia. ASSf!D, nos,' '",rmo,! ,da lei,'campanha que Visa d�filpelitar no Jovem cH8r1oense "ce I,no . I' ro Ie élo nloDl� erelr�,: ,aIr arIas _e vem, pelo, presente, propor a s'eus credores, constantes da

o interesse pela' polhioa. poilii ao vos, dirigirmos es- Souz,a,. AUre«;lo Alves'_da
.

Velga, Amllfon· �e Souza, lista junta (docs. 23/30, ressalvados, os, creditos privilegiados
ta mensagem somos ,dé tll}inião de, que os jovens Augustmho ,Sabei, Antomo. tiono�al9 <de LIma, A�l!Jo p�� lei, pagar-lhes p,()r saldo ele seu �redito noventa ,por cento
"ão podem ficar ausentes do moVilD8uto :de renou' Rabo, Adol·fo Heeft, \Ben.::dlto Frelberger .. 'Confecçoes ,(9 �o) em quatro parQelas, ou pre.'taçoes ,de nove (9), doze�

_
' • .

"

.
.,

• ,_' L' C I EI I Ltd . C
'.

'N'''' , T
'.' (12), quinze (15) e !lezqito (18 meses, CQQtando C) vencimentooao pohtlca qu� se" faz em nosso p81S, A revoluçao de evu�r, om.. .e ro

, a:, oD8Ir�,for,a . ova,' reDI� da primeira prestação do di� �lD que passar em julgado a
Março de 64 é irre�erBífel e consolidará. 08 princl� Ltda, Garmeh.n.o. BU�ZI,. Dletmar MulIe�, Evald.l. Galdl- . homologaçla da coneorda1a orá proposta, apresentando .omo
pio� democrátjcos dê'ste querido, po'o brasileiro. Pa.,. D<! .Por,lo, e�lho L�lz. �amar�o, .EvellD.a SabIDO, Ge ....

,
fiadOJ.' de, sua proposta, o Sr. Helnz'Wßly, ;Theodoro FrozlaH)

lavras sábias' e (,'Iue contagiam a tod08 e é narfi'Íl- neslO. Marcelino" GeneslO Dorva,1 ,Sabmo. Hermínio de lll'j:)ado, conceito, como, faz prov:a, com. a docu,mentaç9.o
- "!I. '

.

.' It<
d' Q' L 'f' I d'

,

d Mó
. UT b 'L ',', I

' inClusa. Proteata pelo recolhlmento da taxa judiciária quandodQ�se desta 'preWIIIS8 de que 8cre�ltamos te� sido. e ...,ouza el e, l1, uslrla .

e.
. �els ,Y\ e �r .' Id_a., n-· da c,lassificação e �abiUtaçAo dos éreditos, tende;» ein vista o

baseados neste contexto .de oousas qua o Mevlmento gobert, Funka, .JOSé ,R. Gonçalves da-" Luz, Joap de� montante. a recolher. Nestes termos, A., com os documentos
Áreai,s,ta ;Jo,em 'de Jaraguá do Sul, den.ro do pro- Lima, Jea'_!uim �or�ira dC:>8 S�nto�� Jorge" laci,D,to de exigidos, por lei, requer se digne V. E�a, �otificando' o DD.
cesso revolucionário poUtico cODoIsw8 a tolios para Souza, loao ,Blltlsla RUSSI, Jpae Venceslau Espmdola,. Representante do MínistériQ ,PubUc.o" ordenar' � convoca.çAo

,. '" f""':' .

,"
, '"... , José,Qabel J

•

C
.',

'J' 'd c, t '�'I' 1- 'de,seus'credoresparas" reunilo .,em dia.que. determluar,ce�l'8rem 'lhHra� em tor�o d�s-te ·mOVl'm�Il'O,. qU. •

..." .,
..
ose ,orreul. org� os -::,an, o� .

...,1 v.lJ, o procedendo"se'nos demais termos de lei, até final homologa-
8Cima. d� tud;o' � dos ma'IS' sadiOS e q.ue tlla ,en�OD

,

se Rames SlIvaDo. Lauro Caml,!J.. L!-,lIz d.e Souz� Flo- . ção da concordata, a Suplf�ante �� de,ferhilento: Jar"guá do
tr,a'r.,n'OJoum o_"eu ampa.ro legal e ]LJnto� parUrem· ra, La�ro .Mohr,_,Lourdes VoilolIm, LJurIn�o,\FerJlan- (:;�l, em,l8 �e Julho de,},975.(BS) Friedel Schacht _ OAB/Se
I)'ilrâ déci'sões' impórt'lmtes ca q.ue noS 'comi'uz\m' de ,des. LIDO Schmldt. Leonardo Seil; Löurlfa 'Buroff, n. I.40hA. DESPACHO. Estando 'em ��rmos o ped.d�, expe-

. "
.•
'," '

"

"

'

" ,.
'

'

:'. ' '

'. �I
" 'L' dOll, f M" d· L B

"

't M 'D" 'I ça-se o· edital a que se refere o art, 161, § 1.° n,O I, da,181guma maD�U� a 'melhore� dI8S,", '
'- "

'_" . .

UIZ, C?S u�D os, ',arla. e ' 9Dlt o, eco
.

lese Lei de, Falências, tiuspendo .as ações e execuç!ie� éxistentes':' ,Ingre�(lJe você' tambéw DO MAJ desta Clda dt'?. J�ragu.a Ltda., M,m� Jacmto do� Sap!�s, Murmo AI- contra a devedora. por credlto"s sujeitos aos efeitos' da pre
p:r�éluraß'do o va'reador José Albe_rto Klitzke (Zeca) v,es, M�rgo)en� VieIra Bodenb�rg, Ma�,o.S.chullz, �el- sente co.ncordata. Assin? aos credore.s, o prazo de,� �O 'diB�nâ':lBecretâriâ da. Câmara M.Qoicipal no pério,do, d,a son ,�ask�, NJlsop' f:nmz, Norlval C�lodlDl, Natal1no

.

para oferecerem em ,Juizo os documf!ntos·e. declaraçoßs ,rela
m-sohA'e inscreva"se dandô' o seu apoio "'que será Dalpra NIltOD Tessarolo, .Osmar Lucloli Schollenberg tivos a seus credito•. Para que se possa nomear o �omisJláriO,. ,'." ',',
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' ..' intimese a devedora para depositar em, Juizo, dentro em dualvalIoso a esta partlCJpaçao: 'Estes' 90 mIl Jovens· .'

e' re. BCI o 1IC. ado, ParagulJcu de Abreu, Paulo líoralJ, a relaçlio com o domicilio e 'l'esidéncia dös 'Jredores;,are_pi'Bta's 'dQ. e�t:ado� ao 'ingrtil8Sarem na política, na- R.uystl�; Renalo Brando S�Vê!, Pas�u",1 Anlo.nio Vol- :-ldarco o,prazo de 10 dias psra que 'a devedora providencie
d'à.�m�is estão fa�endo do que' "reafirmar' os . seus PI; Rtumundo Ren.gel, Rold�a MedeirOS, Sueh MachlJ- o comparecimento ,�o fiad.or em Ca!tório para firmar o te,rm�
'p'.top''ósitos de servir'" sua comunidade pois' tod'gs leski Sueli Fernandes, Sebaslião Borba Tania Maria de fiança a que se pr�poz, i)U junte declaração, do., !'Iador de
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. ..' '. q,e· aceite o enoargo, Juntamente, com o 8ffU cônJuge (Juro-bim sabem, que 8 polítIca está em nólS que dese]a- e· lU a, ii dIr dos Santos, VI ton<) de FreIlas. pra-se. Ja'raguá do SUl .23.7;75. (as) Alvaro WandeUf Filho -

'.p�8�fi:�r�"a·;t"jdOI'!,nOsso& irmioa melhore8 ,dia8.' .o : " 'g'm/Jill�i!la.liá do Su.J 31 de' jullí d '1976
Juiz de Ditelto." E, pafa que chegue�' ao" conheCimento' de

M'A'3',em Sántn Catarina, con"ta com o ,apoio incf)n- >:' , .' er
"

.

. .

o ,e.. todos que interessar p_ossa, foi expedido o pre.ente. 'edital,
,f t', d 'E lê "', A Ô·' . I KR' que será fixado no' local de costulDe, ai portas do Forum,�.! e sua, xe nc�a Dt DIO Oar o� �nder a�s, ,Ouislene Mülher, eSCrevenle b�m assim. publicado no Diário 'da: "»stiça do Estado e IlIl,�6o!e!pador do Estado .de.Santa �ata ..��•• que nafta pren8a loc61, Dado e passado nesta cidade d� Jaraguá t:io 80�
'mSIS e dQ, que a pr�prla Imagem 'posJtlva de um vinte, e quatrodias do mês de. Julho do ano de.mil novecen)"
homem que,'adota-ndo um slógafil prooura ,oferecer

"
,. , tos e sefenta e cinco. Eu, Adolpho Mahfúd,'EicrivAo, em exer-

,a. nÓI �ata'rinen�e., mell).ores. dias. tloeuJ·tando assim 111"pol"I"SS ',:'ghr!lS '�de' 1'1"rr�plen!lle. onde ser'
cício, o datilOgrafD�.e1I�:��r�ndell1 Filho � Juiz de Direitodlstânolas. MOVImento AreDlsta Jovem' de" Jala-- .. 1Iu U u u u U
__�
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gui' do,Sul, 'a ,rt:!afirmação dos jovens até 35 8DO,8 d""é d'
.

f
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â "J I' C' IN" 't'imbuído. dos propósito8 de,. servir, 8 sua comunida-
"

lull ß a a acu Bue' e' arogou ose ar OS," eves' prlmete
.

pronunéiamen o

'1:�;����r'��r'::g::i�0to:�I�i' estarmos com li Artln.8'
, Máquiná,s' a operários' 'poderá servir também v.ibrante� na ',reunião 'de terça-feira da Câmara
da Prefeitura Municipal pàra as, finalhJades do ", Õ lider do �ovetno mi' Câinàra de ;Vere�do'

Arte continuam de1lenv_olvendo Oentenário' em 76, pois res desta, éidad,e, edil"]'osé Carios N"eves , (Gê' , aoserviços de 'ter,raplena- não se' tem noticias do ;,

gem em,terreno localiza;. inicio efetivos dás ob lall que, tuqo indioa e, as previsões"não fálharem de-',
assistir. do 898 fundQs, da Igreja de c,onstrução do prédio v�rá 'ponu�ci�f..�e" na� reunião de terç� 'feira pró..

Matriz. SAó
.

Sebastião, que al!rigará o' En.ino 'Xlma da edilidade' Ioci:il. O empresário-político 'queTambém na semana Cristo Rei desta cidade onde será edificado fu- Suparh>r desta cidade"
'

�stá .sendo �gualmeI:lt�, sondado para ocupaI: ao
que passou os,:, Jarbgua: den'tro vd�,s lestividaqel turamoDte 0, prédio que E confirmando' noticia 'd' tI Co

" ,

dens8stiveramoportl,lnida," comemorativos'. a08 99 a'brigará a .Faculdade de Já. divulgàda
.

anterloÍ'- presl enCla a missão C:entral orgànizàd9ra os
de de' conh90er mais de an08 de existência delste E:ltudos Sociais, a ser mente, o 1,° Vestibular festejos' do ,"ANO ,lQO" de Jaraguá, deverá OCU"
per�ô�: Munique, sua' Vif:la muniCípio.' Pe.' Valente mantida pela Fundação da históri.a do Municlpiô par a tribuna para- "desfazer' certas imagens ,ne-:- '

,sua" Arte," trabalhO' de já, conhecieló internac'lo- Regional' Educacional será realizada dia 06 de gativas"'de,alguns!qrgãosde imp.'faladaeesoritaeaudio visual .8 livro do 'nàlmerite 'p@los seus tia..
'

Jaraguaense. Ao presta?
.

J,an:eiro de 1976, ,em 'ini� bem como respoIÍQ�r\ ào Ràrtido da- oposiC;;ãó poisPe. Oat.rinse Miltom balhos agradou a08 Jarat .8 informação fonte·. do' lalações gentilmente' e.s- acredita G:E que um pronunciamento recente de ulllx:��:;e'co':'a' P��:!��:�, ;gac�r�eto ���;,a;r�����!� ,Pe�i�i�'�:l����: d:ü!:r.e� ���8d�e�aE::,r�Çn�(Je ef�:· ·vereador do·MDB ,não eondiz. com ' .. a· realidade.
�e bo-m pdblieó e foi 'le- '

m,ente 8'quele� qU'e' ;de8� lo�al após ser aterrad.o ci'onará provisoriamente A Câmara volta a mais um penotlo ordináriode
vada � efeito no :'sllHl'o 'çe'Dd��,::'de al�m'�e8.;,,:-, .Jii' ee'rea 'tI'e 4.· metros fi Faculd'a'de!� ':,'.

'"

sessões! e� aO ,q!le, parece de forma "quente".
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'Faz�r, Jornalismo
"

, Fazer jorn"Usmo é, participar '.de uma ma�
,rav-ilhól:J'a ave-ntura, é viVer um. autêntica slmbt-

,
ese aatte 0, joro81 e o seu público, Reconheça

.

me-Io, n'�o e fáCH; mormente em cidades ao -ín-:
teríor onde, f8zer�jornali8mo é mais que sventu
rB, é saeriffcio.. . "

I.

FI(Í.er jornalismo é 8squad'rinhar o cotidiano.
é faze'i',:ó'otlcia.:e f�ier camp_BDpas contra exces-
808, é, fazer. eô:fimt:o jogo da verdade. ,É est�b8-
lecer

' diretrizes' ,próprias cem o' indefectivel
prQPó,sitó de ,assegular .8 purez_ d.a formação e

-

da iófor�ação. É levar o leitor" a
,_
formar uma

-o'piniiQ publica' acerca de determinado problema.
E ace,itar o desafio de� ne dia-a-dia, alteraár. os
BltOS a baixo� da critica que � tudo prestde

Faz,er jornalismo. é responder presente -n.
elogio e na critica, nas horas de calmaria e DOS

,

�om'ento8 de eomeeão, nos dias-,de prosperidade
e noutros tantes de coiltraried8d8,�:m saber' que
houve um ontem 'de preocupsção. que há um hg
je de apr@tmsâo e ,qu� haverá, Um amahã de. es
per',iDç.a. :É manter uma linha: reta no campo jor�
Dalhltico" con(rastsndo com todas as siD1io8idades
que a vid8 mode.r�a· 8pre�!tn�a a, nos proporci-
oaa. '
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, Fa�er jorD'i'lis'mo é ser pr.ólongim;Jenló· do po

vo, scilbendo qu�. em ci'1d(J DOVê! edição, mais pré
,SepIe es�� O' pó'vo em, for�íiI, de :jornal:. É gránje'ar

�un�que s�a Vida', sua
p'�ra o Jâraguaense

�

, ';.. .. ,
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Prof. Paulo Moret-ti

,o apolo desse povo, apoJo não apenas .de . ordem
'material, pelo exemplar que é comprado, mas so-:
bretudo de erdern morel, porque' ê sabido. que

é
.

o

povo que se rebela conrra opressões. centra a, olr-.
rarquia, eenrre es defraudadores da liberdade, eon
tra os cultores do ehauvtntsme, batelhandc inces
ssnte e 'i,Dcansilvelmente 'pelos princípios e postula
c;los que heeram o pensamento humano e 'que re-

gem II .humantdade.
.

'; Fazer lornehsmé é deixar o tempe fluir. e nã.o
admiti'r mãos aladas, .nem pensemenree tolhidos' na
originalidade de sua expressão ou ne legitimidade
de sua conceítueção. É saber ponderar, sebendo
que o' equtlíbrle é 'que faz um grande jornàl, gra-·
ÇIS à unidade de PODIaS de visla,' convergtndo
para a pluralidade da opinião do' público lelror,

,
_ Fazer íomaüsme 'é fazer coincidir pontos de

vlsta, o que colocará o jor;nal ne crista da. .onda
da opinião pública, servindo e

.
sendo 'servido,

informando e sendo informado, formando e ..sendo.
formado, Duma gradual,ascensão para o melhor.

.,'
Fazer jornelismo' é, enfim colher 'louros e

abrolhos, sem jamais poder dizer em definitivo, -
missão: cuinpr!da - poi� � ação do,jornal é, dinâ
mica e, cada nova lar'efa implica novo ,compromis,.
so que urge ser exeeuidt:lo," eom_ o pensamenlO vol.
tadq para ii persistente cr�nça de ,que, fazendo ,jor�
nalismo 01.1 Usufruindo do jornal, é S,omente nir li
be'rdilqe qúe os' homens se, realizam pl�ndmé,Dle,

:Mário Tavares da Cunha fvlello .
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