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Minha Escola' é' a

o concurso

Mais Bonita
visem melhorar de algu
ma forma o: seu estabe
Iecímento de ensino.Após
'o dia 15, 8 comissão

julgsàöra formada por
'Dr. Hugo' Dldonet, 'Lau,
Pa�or 'Egbert Schan�
Jutta Marc�tto. Ademar
·L. Franasetto, Irmão Ra

f8�1, J-osé Alberto Klitzke
Presídente da Câmara de
Vereadores, ' Romílda
Bohrer 'da AlJARESC,

, ,

Säbado passado o Go- .mês, época em que, se-"
vernador Antonio Oarloa gundo o' noticiário dívul

Kond9r Reis inaugurou' gou que( tal Intento
'

não
a8 instalações do .Hospí- seria possível, pelo tato
tal Senhor Bom Jesus 1'19 do prefeíte muníc., per

Araquari, em solenidade tencendo ao MOB, ter- se

que se íúícieu 88, 10, ho- negado de Iornecer o

ras, e em presença do Se- Inuíepenaável. abasteci

crptã no da Saúde, d1>' . meato de água ao noso

Hélio Ortía, de autor ida-' ·;\cOmio, o que obrigou "ao
des estaduais e muníci- administrador do, hospl-: O' pronunciamento 'do

pais, 'assinÍ como deputa- tal, o vice-prefei,to, de.' primeiro . mandatärío
dos e grande massa po- Guara,mirim,. sr; Salim'. cetartnense, pelo Iäto de
pular, ,

Dequech, de : construir
. despertar Interesse na

"RecQrd�-se à propó um poço artesiano. região do. Vale do Itspo-
síte, que o hospítal

' de- Sábado passado. pois, cü foi retransmítldo pela
veria, ter sido íuaugura- fotpoesível a inaugura; Rádio Jaraguä.

'

do ha questão de um ção do hospítal, qua�d9
' "

o GoverDa�orfez um Vi-;'J''araguágOtOS' dlSCU�SO aber-". " .
'

dando problemas de sua 'J'
,

'

admíuístraçäc.z. atingida ,,' ,

,
,

/ '

" '�-'

'����!Çã����������aop�� Ag'êncía 'do Senac .para "região'solícttar a ajude ue todos ' ,', ",' ,

- .'.. ,

'

Íuira .bem governar o Es- I
.

. , -
�

,

'

tado de Santa Catarina. I '

está
I reínvidícándo

A Associação Comercial do CDL Adolar Bértolí, região.
e lndustrtel desta 'cidade segundo informes colhidos
deverá' participar' dla 27 lúnro li, agênciö do IN�S, ,

Os engenheiros 'Márci'o
próximo em Laguna do exístém' atualmente MO Meuro Marceno e Tommy
encontro da FACISCi' õr- empresas em Ja,raguá, con- .Céser Fruet da Assocíe

gão que congrega 'fo;das I Iribuindo pare . com, o .çäo jaraguaense dos En- '

as associações comerciais, ,SÉNAC em torno de ,1% 'genheiros. presenres a reu

de Santà Cersrtne, apre- dos recofhrmentce
:

que, nião da \ última segunde
sentando. propostçâo que 'preslél ao Institute, com feira fizerem amplo relato

.. gira,J em torno do Iunclo regtsrro de 1.507 emprega- das öliyidades do" órgão
nemenre dos Prepostos Co. dos com ( comributção DO tocante a· Ieltura de

meJciais. Ferd,illeJDdc Píske 'anual de. Cr� 430.65! ,19 ante projetos de ler, vlsen
a.uel secretário da AClJS, p�r ano. Esres . números, do a implaulaçã'\) de uma

e o preposto .de j�raguá segundo os, presentes a � Lei de Loteamentos; Códi
tembém.Jrà ao encontro. 'reunião 'à;nda, não säo

'

go de Posluras e por fim
suficientes pare determtnar a consecução de um PIa- '

Como já foi íníor- ii furura implaD'tação do no. Direlol1 Que relrate o'
mâdo ACIJS,'e Clube dos .sBN�C em jarilguá, ma;, cre�cimeDlo de noss� Mu-,
Oi/relores

'

Lo'gislàs' ,estão OS numeros �e C.pruPif, nicípio de unta "\maneira
irmanadas numa campanha Schroeßel', 'M'assaranduba mais 'condigna coin a rea
que, visa inicialmente co-' e Guardmirim junlados aos, lidade aluaI. Em síntese'

.

lher $ubC(cUo, para fuluwa desla cidade poderão de-, geral os e'ngenheiros e

menle quem sabe, ser terminar um aClHeramE!Olo, empresáfios'discur'iram os

implantado em Jaraguá o nos Irapalhos de implan· ,aspectos relaCionados corri

Serviço Nacional de,' tação do órgão que virá
('
os assumos que

.

possam
Aprendizagem Comerciäl' b�neficillr djrelamente 08 lev,ar a algum 'reslJlIado
(SENAÇ) 'Levanlamenlo colaboradores ·do, comér- 'positivo.

/

efelUado pelo PresideD:e' cio-.Iojisla de Jaraguá, e'

;/ ;, '/,;" \

eBe,r,ae RIo Clube: de Campo
Venda de lítutos' Patfiínôoiais

, .'
" ',' ,

.

\
-

,
;i o Beira Rio Clube de Campo cOJ,llunicQ. aOB interessados, 'em·

adquirir seus' Thulos PatrimonIais que ,até o dia 30 do )correote os

,mesmos cOO-1ÍnUarão com o pl'aço inalterado. ou sej a CI $ 4.000,00

(quatro mil Qruzeii:oil).
' , \

,

\ Igualmente, até o dia 30/9/75 o Clube dispõe d,e conpições
,

especiais de financiamento, que' facilitam o pagamento até 24 meses.
.

'I •.. ",.

t . I "
'-.

A partir' do dia 1.°/10/75 o Título passará a custar Cr $ 5000.00

-(cinco mil crpzeit'o,,), confQrm,e deliberação em Assembliél Geral

.ordinária de 27/5/75. ,

.

, , \
'

O ;Clu,be ,tem ainda 98 Títulos dispQnlveis, Complehido (Iste'

·número a venda serâ encerrada,'
,

)
,) Os ,intenlsB.Fldos poderão procurar a Secr,etaria de.> - Clube no,

horário éomercial, onde conseguirão detalhes,
-

o� pelo telefone 72 Q980.
, �

A DIRETORIA

,

. ....._C�l,í_'D_i_c_a__..;O_',�d_,.o_n_lQ_lógica eil
'. - 'I

DR. OSNY CUBAS ' O 'AQUINO - Cirurgião Dentista 'Ralos X - CRD ·384

I j

'Profilaxia' dOEl,dentes e g�Dgi'8� , ,- \. (Aparêlho "Ultra�s!)m"J
, .

Ateo,de F6men�e com h.eros' 'marOBda,�: FONE,72-0225
, .'

.

C�ôsult6rio: �di.ffcio "Miuer", (Defto�'e B P�efei"orB Municipal)
1.° andar - Salas �2 8 22 A11

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.Regi�tio�'· civil Edital,�. 9.033 áe '9/9/75'.. .

< '�N a s c imen 1,0 S�tAt.rea _OOeD' Grubb.a' Oficial' Ad!berto, Krf�fzrel,d e
_-

-

,
"

do Registro (}iVil do' ',I':i Dis-, ," ,Regip", LelllilQld, 1,;
.'
'; oíá 2<9 Á'gri ' "

,
. >. ",,"�,

' '..
:' ,. '�<. ' ;. ,

_ , ��tos�:o�::��a',d:������:, 1,Ele, 'brasileiro! 8Óli�,ifd�,.'. Ábgel�' �eopold�, ,I'i:l:lr�' 'd� J:os� '�:�ni '(�lzir�,BfuC�»�ursO:jé 'JornalismoCGCMF"84,:4S6.591/0001.S�? ;, .Catarma, Braen... :
" laY,rat1o�, nat!lr,al, de Iara-

..
GaóotU .

:" " ',' r. .'
" ,

"

" '
,. T ", �'::,' e J,

_

F'az Sabér q1\e:,óompate,ce,-_ ::.gu,á.do' Sult' 'dô'micH\a'dö,./ ",D'ià 02 set; '.:." r ',.,
..

",
'.' '\';i,;' .. ; , _

.. ram.no cartÓriO,e.x1tiin.do'O.S ·'e.,reSidente-'êín· Oarfbald.i::.JáiSon Nereú�fillÍÖ(.d.,à' Ne,reu. '·.(L".au.---..H.ôiIß "'.�ia,IPr.'á) � �.""'".;' /

.". �'ê'
..

documento. eXigld9s pela Jei neste distrito, filho d'e U:' T�mirzelli .'." '" -.
" -

;:',' , �.' t; 'p' ",,' por', .,correspou nClt,�fim de .. se habillta"rem. para,., .'.

K
rr '

Id 'a 'I' J:l''' '. "',.
'

"',', 'l' '. r'" ",' ". .: � .<. ·2;'" a
.. '. .caBaÍ'�se.,. ,'.� ': :'nu,s reu.f�f.e e ,t ej ,�ma " Ooléclo. .Jo�l, fIlho ,de. Ant-ômo ,flolanda},WeJß'urtte,r'

. "

C',, '. ",
. .; "�

Edita}D.�9.028;de'��3!09/i5·:' �t�::, '��;:�f!�::: sol!ei;r'a: ,>: é;!'�ti���o,O�ihÖ': d'é:' ;ró-Ql!)O" (Vilo;:1\ �Ú.. �o�.�n�ettfL':, n��s��,��(r3�r���ist�!Umi;
E

'

R;' . ',.... _.,. _cio .Iar, natur,ql de Iaragua. �Le"''''ert·. " ...', "

.' I··
,

' • 1, '.' • �s-
,goo lebte1'-e,·· •. ,·'.'':'·�'à-:·"c;UI.d· "'I'd"" �

.. "u,J;J '._ .," <"',' j
-

":' �",� -Ó:':
_
•• "tá"aeeltando lDscrlç06S

, Uza , Weiss,' ", ."?' ,�"�, Q?lICI �a 1iI
.,
e [e-,:� .

.' -';, �pu.� 04, .; �. .:' , .:' ,,,, .' " , ",' .. "," ;

i ',' < �p8'rà (f Curso l1e Téc .

./ " ..i I', '

..•• :.; �Id��te. em ?ar�bllldl.n�s. :'A rect, fl.lha de Rubt;ns ("C�t8rID�hWack.��h.sge. '. ca 'de:'" 'orriaÚ
. 1lI-

EI.e, brasllelro"8o.1,telfo·,� ..."re. ,.ÖJstrJIO,. f,llha.· de -Ore.,. < ,u'l·rt·.é". E'leriiice filha d'e, Virg'llio' (Ma Inês) Norfler" '." '".1; •...
' Jö"ê' ...

smo, por
.

. , ..

"1 d' -w",·- ',' ". LU sa . ..... , ., ','" .' correspon ·nela commO�Qrllllt.a� , .r:Dl!.tur�,:: .�, ,!', g:?'rj�" L.eilho:lCilt ,�;�,d,e Re�.", Rog�r'ie�Mª�:�ió,,' fiU�o de, AJido- (RQs�) Ca:mpregJ),,�r <ii'rir,a . âô" de :se.is' i me
a

.Ou�ram�rl.U:-" .ll}eß.t�:. ·,�,tii,:, 1"1.�iJ."S.lavil.nHz .l-eH.FtQldt., ;, \, Ivone" Ill}!a de;,- 10'1'.8t· (Ucsol\8 Ra.bll) �reutzfetd , '. � .q''u' 'iI" 'I". "d< ..... S8IS,do domicIliado e fellden:-, ..

'
,

," ',' L '.' "'0' .'0
•

'·.·Ih"· d:' n.' Id" (D"
.

" 'B
' .

kM' ,,' .' .

e
, nc ;U10.· ,esl!le a D·

.

,

... '

'R'
.

'ri'6 :-.�::q" '.'�.'..
'

..

'I!:l>'.... I·.,fCl.I.n .'9 02::lI' d
..

e" '9/9.17. "'.'. 0.,rlaoe, ..
;tl

•

a:
.

fi! ",

...

swa o:. ,arCI. e� eJ!,·r aas ,'i.1iI'OdU�ã.b a.o J·or"'.all·smo'te na ua E'COC pl'O'" 0-' :,t::ilil '. • • u..' /, U • "f'D' 'Off'! ,'I, ."',"
,

,

. ,.,,' ..
, •.,. ,Y ..... ,.' 6

.'

,mes, nesta ��ida'dé(,.f;iltii{;'. "". �':ifr,�o:·'Borêhilr·dt i'e.: ,;"" :�·Ár,nQ�:�.filh,O/�� ,Ovidí,;{�cve'�aJ. t�mke .)i.

•

• çOGo�ei:0M"'de 'cotIDé un�ca_
de !larry R..cJilt,e�':i!" de Marul," Ros�_m:�Jr: !;)tr�nne,J: " "

'
. Bia 06-" .' ,",' ".(.�

.

., " '. ,; 2
.

'

." 'ofllism�ö' d:s��r: E!e�o�.,

El�l·d8 bwa�f�r; R��rt�n.•:
"

;�:,; EI�; ;brasjleiro:,r s�I�I�itÓ', ;. 'Mä'r:ia ;d�· �oürª��: �il:hà ,���:;Err:9tni!l,'��(.vrtó.r)8 "'Re'i'"
. bicà�� :, �. '.'

.

' ro

,". ,;. a,. ,l"aSI e,UIt, sl!)�)te!r8,.. fà.vradorc "naturá.l' dé "Jant
.

c'bert): PeUi's>:'
"., '

: � "," J .. '. ", ,.. ...... ' ':: ,': ,"
,

.JJ7ez' anos' dia 11
.

,- �a!eODlIJ.t�, .

,natural � ,de,
, guá (Ie>' 'Sul, domiciliado'

- Aa,e,màr, fillio' de AdelinoJEtelea Bäihí-) MHbratz ".1

'" \ c • ri' d Ua�aIQI.�f.' :est�. st�: e ,resi�ente em ,Gari��ldi" Cris.thian �ilbert�, filho de Otokar· Oswaldo (Ilg·a \

O Cursd foi eIb.boFsdo
'. A t' 'h' Cl"

'

"

o, oml",,1 Ia a
'. n�1 , 'oeste di$'trilo" fi!hol de;" Benito) Frtnberger por .J·o.':.na,l.ista8 �e. largar :-'•.. ga.!O,1D ,a" eºlia., den,te Da Rua GumerclD- c' ."B' ':: dr;d:'" Cleusa �H!l,a de Nelson (Elvira) Nall!lrovandi .

� �

prl8,tlna, fl.hQ.�de ,Eroes-' do da BHn, nel:lta e,ids-' Lr�lD,? orcuar .e
..

e
'.

' ,� ".
.'

.'.
" e�ptmen�na, do RIO 6 de

to .8,Mari4 Id", �orioenr:
..,c:!e, .lilha de Francis.�o,'. ..cFhr�.�od,ltl.IJ�, HQf-QP,goso B�r.,7' -Mar.cr.,�ap��lo, f.ilh.o de Aí�ino (OHm.a Martins) Pi,cci.

São Paulo,. dentro da
W d B t . BI . OI', ." mais avanç'ada técnica'p' "

h"'" 81BS e·e erB sen-
J:l'1 "b" .," .-.Y '1'" oini"

.

, ' '='
.L'aZe1·n an,O$ oJe; doto 'Weis� "'" ii, rasl eira, so telr�, . .....

-,

".' de, ensino por,correspoD.·

"
,

'.'

.

_" '. do ·Iar, natural de jarag,uá Edllso� Jose, filho de EdsoD (Orlanda Ana) Eggert dência,' com 'testes de
" -'� sra

.. Ils� , !ASY, ,il:difàl n: 9.029 de 05/09/'l5-- : do Sul, domiciliada e -re-
'. Oll� OB. '.. ..." avaliação durante os e,Duarte, em JOlDvllle,. '

"
.

J
.

é'.P . lSidente em Oaribaldi, nes:' " Al�ce. filha de AlvlDo (Adela Tlt'glil) Melar tudOIil, pod,endo 1·9screver.
- o' sr AJflxan<lre' os . ereIra e '. "

'f'lh d f' '0'1' '09'· .

.

•. u'

'RenÚde Ku ter. Ie distrito, l � ,,�, rd,nz. "
8_

, •

'

"
se' candidatos de ambosCosta '

"
. 8 � StrenD'er e de Maria I?d- Orlst'lane, filha de. Clodir (Ma. Salete) Mafra, . os sexos, de tQdo o ter.

-..- s. s�.8. ,�oêmia da -" Ele. brasile,iro', solteiro,) delz, ,slrenóe�� .'
.

). 'i'Aos pais é familiares' 08 J,lossos. cumprimentos" ritório naciooaL
I

•

Cunh'a JacobI; em !tapo- torneiro, nàturàl de ja-
. I

cuzinho
.

.

'ragu' do Sul, d�micjado' EdiJa{ o'. 9�Qõõ de' 9/9i_15
',. -'--Iris" Pawlowski, em· .' e residente, em Nereu,:' Hugo Osmal' Zierth e
BlumenaU -SC-; .

Ramos, neste distrito, fi- Mal'ià/Ä'lice Marangoni.
'...,.. AUredinho

'

. Sc,ltibíi, lho de Pedro' Pe,reira e
em .Curitib!i .....PR.:._

" ,,, de Ondina Al1acleto. .
'

'. Ele, brasileiro;: sohdro. ' . ,Dia 04 ,Set. '

.

.

'

E
' . ',ban'cilfio, nat,üral de Ca- Jusce.méri Noeli Walz, nesta 'cid'ade, com 06 meses

F. .
.

. ".
h
'_,

.

la, btasiieir8,\.solteirái . ó'oinbas, nesle.. Estado" AtUio Demath"" nes,ta áidada, cóm 61 anos'
·
a�em, -anos qmf;Ln a dolart natural de Gua-

domiciliado e residente '" Dia 05 .

�

"

.

A,
'
'

"
:....: O Sr. R�dolf, Etíl'ért; . l"am�ri.�� �ellte E"stado, nl R'uã 25 -de julho ,nes- Lúi.z 'Klein, nesta ,cidade, com 45 anps '

- o sr. 6'ugo Horst. domICIlIada e resld,ente • Ia Cidad�, filho, ç1e: Hugo ' D,,�ph•.,ino DeD;larchi.. nesta cidade,. �o� 73,. aoos.

.

. -

.',
"

Ba R1:1a Rodolfo Huleriu-' Ziert.h e' de, Ana', Franz Aos enlutados nossas condoIenClas'Dia 15 Set.. ,," eS81er, neltll cidade, filha 'Bosse.'
'. ,

1/"- r<
r

.� de Artbur Kfi�er,� Ide . , ����������������==�������,=.�=,��������.'_ O sr. Wilson '�uz, Erpa WiHe KÜ!lter.'
i Eil. brllsileira" solteira, '

· em ,Curitib", '- PR�; :..�.' .' prof,essora, ni:ltural de' ,ja- T
' .. .,.. -rJ ···ÍI· , ,

.

,
,= :8:;:,������a:a·O,rr::,i ' E.di"t�i�o9�0�OS::8:8/:9115 ,.Á�gu:: d;esJ���te'd.:,��C��:�'l. ",;" '.� ,e,Q:f}leO .�'ID�. rlgrJm,�,Jl,��Q.raLenz}'; em Curitiba -PR;- , Irmgard Utpadel ,Wl1lde�lro, - .�azurechenl '

. .
,

.

In.go J'oa-o "B'en'I·k·e.nd'o'r'f,
..� ;

- a sra. ADa espôsa ,"
•

Desta CIdade, �fllha de ·AI-
.

do, sr. João Weiler, em.'. El�! brasileiro; solteiro, �erlo M�r.ngo,ni ,e d�, Emil,:
Jaraguazinbo; ,

'I, tornelrp, oa'�1:1ral d� . �a ... ,ha Pra.h MilfangoQ.I. .' Reg. no CllEA da �O.o ftegii() ./

O· 8 B 't lã "p' 'raguá do Sul domlCI1ul-A ., ,

.

Ca't i' a • 4581 D

t"l:n;"
r .. 'e.r Q ,o. an. s.� do e" resl·d';;'nt'... em T".ê.. EdUa.l n. 9.036 de 09/09./7,5,

r e r n". -co, " -

'"
,

.

u '" "'.' .' I Prestaçio de Serviços topogräflcos em geral: " "

'

,

..... o ga.rôto Ro�ério' Riú8 do Sul, nute dis- Honório ,Rocha e Abertura de Ramos, projeto de loteamentos, plantas '«Je, sltuaçio e löcaçlo,' nl-
, Cf t' f'lh ... G -'Ih

. .
. , , velamentos levantamentos de grandes äreas, p§ritagens etc'.

José Vailatti; ,"

'. rito,' I C ue UI erme Citlei 1'�borda' � , f Fone 7%.0593
"

L'
..

v: A' Sàsse ·e de Ida Karsten ,(a, sra.
.

,erunlca; .. ',Ele, br,8sihdro, solteiro, El1d� Rua Leopoldo Mahilke N.o 292

espc;uul .9° sr. Ger:hart 'Sasi�e. ; ", motorista, natural, de .Jarag�. d� Sol., - �.C.,

-p�
� _ �a b����s�ei� ,Gu�a�ir_.,ne�E�� -f���:�������-��==�=��������=���-�===

,

Dia l()
.
'." do la� naturaÍ de .. Jara: do,domieiliado e,resideo- T

gu' d� ßuI� domiciliada. te em G';lal'amirim, neste
-; O Ir. Alban,o,

_ Lira; . e :residente em Ilha,' da Estado;. filho de Conrad,o'
, - ,o' sr.'Hil6rio. Krüger Figueira, neste distrito, �en't� 'R.óehra e de Sebsst I

. r .

. 'filha de Helmuth Utpadel tIan.. )\fac�a�o Roc�a. I'
. ..;

r'Dia 1-].c· 'e de Eroa Riskowski' Ela, braSIleIra, solteIra'l
..: f � 'A .Ir�. Ívóne.. R;��t "'UtpadeL .

. indu8t�iária, natuJ.1aI'
.

de "

.
. ,".' '.' .

)
. Flcllrianópol(s, Dflste Está-

.

�Ildrego�ti; ..... Edllal n. 9.Q31 de 08/09/75 do, domiciliada'� residia
� o" sr., Vitóriql GIo'-
t 'k"

,

O' 'b 1..1'
' M�rio José'Mef'zO'er e '

t. oa
..
Rda Cab.o_ H.arrywa z I" em. .,all.a uI; •

H dI 1. t d d
·

'o," taro
.

He.ràclides Julieta Marango'oi . a ICu, nes, a Cl a e.
. .'

.

fHha de. Bfasilio Dama'8·de',;Almt'ids·, em Lapa: Ele, brasileiro, sol,tdro, Taborda e de Dirce Te.:. ,,'

-PR-. ' _. , ,'. ,'ferramelHejro,�DlItural 'de rezillha Marques. I"�
,

.

· ... ,

o l,ovem Ivao Jack-. Timbó, neate Estado.
son Balimmer, em Join.. domiciliado e resid'eofe em Edital n. 9037_de 10/09/75
villa -8C-;

-,

Curitiba - Pliranä,' filho Cépia dó Cartório' d'e'
- o Ir. Siegolf 'Vicot. de· Jens Metzger t! de Olga Cedro, AUo. neste Estado

D"',a' 18" ) Melzger. '

B
. . B' 'b'

,

"
., eD]Smlm J a.r osa Jlos

H J 'h' B' r Ela,' brasileir8, solteifa, SaDtos e , ,

� 0" sr., ,mut. ey· "auxiliar de e8cri...óri�, Dalu, Isaura Dom.ingã
.'rt 'em ,UotAo da � Vitória ral de GUllramirjm. neste 'Evangj3list8

, :-PR-; EstadO; domiciliada e relli· Ele, brasileiro, l!If)lt�iró,
'

, ) -, o 1Ii" •.
'

Udo 'Staatz, deute nG-Rua JoiDviHe, Des' . -

'G
'.

.... lavrador... '

.

na.tural de .em uaramUlm,' ta cidade, filha de' J@rge
. .

"

Cac'I'lda de . Cedro' Alto, ll,este .Estado.'., .
- .a. sra. .. .' .'

, MaranO'oni e de Este'.phs.' ,

M fi T " domiciliado e residente
Jo�,n���;(ll�" el���ra" em

,�icíi Klein.�arangon�. eoLJafaguaslnho. nest�
_ o sr. David Moreira; , Edilll n. 9.0õ2 de 08/09/75 dist.rito,' filhQ de José
.,

W ld
'

, Barbosa dos Santos e de
.

-- o 'sr.· a, arpa'r Artur Schôl!emberg e Alexandrina SiAu.eira:' ,BarteI.. Elsa Carmen Oodri . '1

< .', " Ela, bra.sileira, soHeira:
/' Dia.i9 I

.. , Ele, bril8i1�iro, $olreiro, d'oméstica, natural de
. motorisla, olltoral de 'luis Cedro Alto, neste Estado,

.,
.:.... A. sra. Lídia', espôsâ Alves, nesre. Estado, do- domiciliada e residentß

do sr. '·Otto S.chneid>er;: .

d" 'd'
'. .

C d Alt
.

t 'E. , micilia o e '. resl eDte na em fi! ro o, Des e . Ei- .' ,'.
"
- o' sr, Eugê,:Iio José . Rua Antonio. Carlos Fer- tado, filha da Leonardo ,y- b' I'h'

'

..
da Silva (indpstrial);. .

'reira, nest� cid'ade,. filb9 '. Evangdista e',. _e ,Ro'sp' ·ra a i os·'- a. srs. Margarida d' P Ã S h"'ll' b' O 1 d Le ewro) C o em erg e onça ves, a uz. - .:'

Uber Ribeiro, em .�oin, d M
'.'

S h"ll
' b'

.,,' , "

"

vl'll"',', '.1 .' (e ", .arla ' c o' em erg., E para que. chegue ao 00,- Se,gundó in{QrlilaçÕes'" nheclmento de toiiQS mandei '

"
..,_ IvaDa filha do sr. Ela, brasileira, solteira passa.r o presente, edital \ que que procedem de Mas'·

Germano é Milda Beh... do la,r, nalural de ludaiill; s�r,1 publicado pela imprensa saraDduba, dãa conta de

rens Jr. .,)., neste, Estado, domi'ciliada e emcartórlo onde será 'afixa- que trabalhos de draga-
,

.

'd n .

188' do' durante 16 dias. Se alguém 'gelo' lo. flUO' c'o
..

0clul�ãOS,�- afins. �C8enda, es- e resl ente Da KUIj 'souber de algum impedimento . .'.
M'

\ .

pÖsa. de I'.. Alfred'o ,Blank ,Dest� cidade, 'fillla de 'Jo�' acuse-o para os fins' legais. (lunto ao rIO aS8�ran-
"Aos aniversariantes sé Godri e ,de Maria Go-

. AUR;EA· MüLLER GRUBBA' .
duba. Trata-se da Wi-

,'08\001$0111 cumprimentos"\ "dri.·
- ,Óficlal,

.

meira etapa, dos t.,aöa-

" Hf) fstd' Minislrun�D

. 1975.-
.

'

"', Diretor .

"
,

�QgêlJio :.�:nor Schmickei" ,

...

" '''':-.� '_- .. ..;�
"-

ASSINATURA:
Anual

.

. • . . .Cr$ 4'0;01)
Semestr,e .} ,ó ; Cr....22,90
Avulso •• ,. , Cr$ 0,80
Número atrasado CrI 1,00

-

END'li':RtÇO:
Caixa P9sta1, J 9 ," ,

:Rua 2, D.·'130 -'Föne:' '1%-0091
jaràguá do'Sut�-, S. Ca,tariaa,

·

Aniver��rif)�'

Os pedidos de informa
ção devem ser encami

,nhadoli!, através de carta,
à .;Associação, E'lumeose
de JQrnaUstii$ (Rua Maes·
tio Felfcio (Je 'Toledo.
551, 1.8 sad" - 24.000" Ni·

. terói - Estado .

do Rio
ße Jaoei,ro).

'

I
.

em geral, espeCialmente
, Gaita é'Acordéões .

. .,

<. Compl'eto Sortimento/coQl 8 � 12Ó·baixos
.

. B'.andoneon.
Pianos: "Fritz Dobberttt

,
Grande Va'riedade dé modelos

.

" 'Harmônios "Bohn» -

ORGÃOS, TUBULARES E B,LETRÓNlCOS
.

• Guitaras 8_AlJ1plüicadores j

Instrumentos' para Orquéátras, Bandas e

" ,Conjuntos Modernos I

Viollnos
.

_; Violó,es' _:. BandoHD.s, e· Banjos
�p,.lau.tas � Clarinetas _;. Pistons' ._ Saxofohes
,Trombones. - Baixö.s e Baterias com:pleli'ls
Pandeiro� - Chocölhos - Mai'é!céI&-. e"Afuchês

., 'Métodos .".... Cordas e Palhelas
� "\

Instrumentos 'PI Fanfarras: Bo�b08 ..;.;. Tambores :_; Pratos' 'e 'Cornetas
Para Músicos: ProfissionC;;is f,orrieço também' Instrumentôs 'Esiran
geirosl VioIiD'os,' ,Flautas 'e Clarinetas, tipo «Boehm». PistQnsl,Trombdnes i

, ,saxoJonesj bem como bocais e BO'qIlHha� estraógeirasi" c'

•

• • ,�. �', ,\
�

'/
_,

-. '..... :':;; 0>'.
. ',' �l"

Para rna,iores' in�orrnaç.õ�s, �ons ...lt'e'm a
c; -

nPEDI�AD "'LYHr - MUSICAL' Dl',PAUtO·KOBS
" I> f . \

.

- _"
_

- !".

,�úa
.

Jorge. Lacßrda'; � 242
'

Ca'ixa' Postal '59
"

. . .,

São Bento do Sul !_ Santa Catarina '

,

,

"

(

de \ dragagein
.

em· Massaràöduba
. .,,"\ /,

J J •

lhos' que estã sendo 9etor . da rizicultura es�a...
feiJos junto ao referid0 rá sensÍ:v:elmente melhO·
riO'·

.
Í>_e10 Q,eptHtamento ralto, iÍlesmo levandO elD

Nacmmal de Obras e 8a-' ,coosi,deraç'ão de que Mas
.

neamento. Dentro em, s�l1anduba € o 1,0 pIlodu-
breve os trabalholil finais tor de A'rroz do' Bstt;SdO
serão atacados,' e após a de:'�aDta Catarina.
conclusão dos mesmos, o ,

(

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'., ,. c

�

E�itàl de Convocação

\ � ','
"

Assembléia Geral Ordinária
,- São convidados os senhores aclonlstas des- )

ta sociedade' para a assembléia geral
-

ordinária,
à realizar se. no die 29 de setembro de 1975, às
15 (quinze) horas; na sede social, em Rio Certo
'I,' neste município de. Jaraguá do Sul, com /a se-

, '

f.

guinle
, ,', \ -Ordem do' Dia

, 1 ',- Drsc'u�são 'e ,�provação d�' Btila'oço
Geral, demonstreção da conta de Lucros e' Per
das, e Parecer' do' Conselho Fiscal, relanvos ao

exercfcio encerrado em :30 de junho de 1975"
, '

2 - Eleição do Conselho Fiscal.'

3, .:.... Assuntos diversos.
, ' '

Aviso
/. \ �

Achan-se à disposição dos senhores acio

nistas, na sede social, es documenros a que' se:
refere o arligo 99 do Decreto-Lei 2.627. de 26.;)
"setembro de 1940,

<

,
/

,

-

,

Jaraguá do Sul, 27 de agosto de 1916,
/. • ,

0'

Hilbert 'Rad,uénz � Direlor Presi,denle

Juiz� de Direito. da C�marca de Jaraguá 'do, Sul

(�ital de Primeiro B Seuundo' Lailão
• t ......

Em" �esumQ"'(art. 687 do CPC), faz saber 'o ,seg.uirité: Pro;"
ceS80; Execução. Exeqllente: Dú]cio TeodoIiir Lenzt Executa- '

dos: AÍfredo Ersching e Tereza M. Erscblng:-VQicu]o a ser )ei
loado: 1) - Uma Camioneta tipo prck�Up, marca. ,Ford, ano

.

de fabricaçlo 196�, chassis,n.o LABIHBI 8290, cor vermelha e

marfim, 8 cilindro.s, 161 HP, av�Uada em crS 5.000,00 (cinco mil
cruzeiros). Depósito: COIl1 o próprio executado Alfredo Ers
ching, residente no lugar Garlbaldi, neste município e 'Comar-,
ca. Primeiro Leilão: Dia 15 de setembr,o p. vindouro, às ,11,00'
horas. segundó Lellão: No dia 29 de setembro vindouro, !ls
11 horas, caso o bem penhorado não for, arrematado no 1.0 lei..:
110, pelo valor da-aV8]�ação ou preço superior. /. Loctd: Onde
se encontra depositado, na residencia do, executádo. Nos autos
nllo consta ,have,r con�á ref�rido ,bem qualquer, ônus e nem
recurso pimdente de julgamento. Dado e passado nesta cida
'de de Jaraguâ "'do 'Sul, aos dezesseis.,dias do mes de junho
do ano, de mll novecentos "e setenta e cinco' ,

'

,

-'
"/'

Eu, (a) Amadeu Mahlud, escrivão, o' subscrevi.
, ,

.
f /"

"(a) Alvaro WandelIl Fllho - Juiz 4e Direito

,Opiniõ8s B' Anseios, das Nossol Leitores Conselho de Engenharia .'. Sanitária
,', Geralment,é um,j�rnal',tr;QU� .ou to;oa público Do "sa'a"m'ae' ',de· Ja'rag,ua',.- Emp,(ossad'0- ,

tudo aquilo que ocorre em sua cidade ou município ",
,

onde, 'é publicado. Pois bem, COlQo leitor. aseíduc, ,'-"
"

'(

déstlj'lria fazer lhes uma pequena sugestão: "Abram Foram empossados dia 3t', de 'agoslo 'nos

uma coluna á dísposíção gratuita dos seus leíteres! cargos' de conselheiros do Conselho de Bogenbari,a
, Talvez sob o título: "Opiniões e Anseios ,dos lossos Leitores Sanilária, 'órgão superlor do SAMAB, os seuhores
, (Nesta coluna' serão publicados' somente 08 aasun- Dr. Arolde ôchulrz e Mário Therezo Lopes do SAMAE,
tOA que, a a/Redação (ou Díreçäo) Bchar conveniente e 'FuQdaçâ'o SESP, José Alberto KJilzke representando
e se reserva o direito de corrigir R� f�lha8 ou êrros o legisilltiv'ó. Dr, Wolney J ' Buzzi da Assccíeção dos

de gramática a de 'ràda�ão ..) "

.

' :
'

,

,
Engenheiros de Iaregué.: Waldir' Rubini da Associação ,

/' ,
' ,'Çomerci'lIl e lndustríel e Pedro ADIeto Lopes da elas-

'

, Porqué esta sugestão?' �
.
que esta�éYs á.meno.s se médlce local. A solenidade teve lugar no gabinete

de um ano do n08sb Oentenärío 'e muíta COisa útil, do PrefeUo' Eugênio Strebe, que 'desempenha as tun
poderia 8ssirp surg,ir que bem aplicada ou execu-

f'.

ções de PreSidente nere do réferido'conselho. Por se
tada, ;pode�,á ajud��:." J}�ra maior brilho da n"g��nde: tretet de :,órgão 5l}petior do Serviço Autônomo Muni
les1a �� Oentenärío, ou ta�b�m par� a,melh?rIa. 8 clpel de 'Água' e, Esgoto, teré a ,im�urnbênciã de agir
be,BdICIO em, geral da n/cídaüe e do n/munícípíol eçm precisão sobre os assuntos que dizem respeito ao

Certo? funcionamento, do SAMAE squt.em la�agÍlá.
'

-

x x x
, ,

"Observações": Por" certo, desde meados da
semana p: passade, quem transitava pela "Ep, Pes
sôa {perto da ponte terá Dotado, uma, tronsösa ár
vore em plena' flôr de "chuva de ouro". É um lín-

,

díssimo "Ipê' e decerto, provém ou cresceu e flo
resceu de uma näs mUd,ib,nas que, 8 ,"Sociedade de
Caça e Pesea" ha alguns anos a.tráz enviou, gr8t,ui� ,

lamente, 80 cidadão, que então ,8 'plantou de�ronte'
ou seja, ne jardim de sua casa. ,É pena que .os d-e
mais moradores, 'prtücipalmeute da mesma rua; não
tenham aceito e tratado ou ,p]an�ado com carioho
as mudas qUrl também rt>eeberam, pois muitos tem

esp,aço pª. isso e então, ,hoje a n/cidade poderi8
unfanar-se de 'mais um cognome, que seja: '''Cida4e
'dos Ipês Floridos", (ou algo identico). (Façamos vo

'tos que'êsse "Ipê" flore1ça no ano p. vtndouro já em

julho ',(e nâó em agost�, comQ" agara), ,para que
8ssim àjud'e- a embeJezar um peqUenino recanto da

n/cidade por ocssi!lo' do Centenário!) (' ,

"

,x x,x '

Notei que em) um j trêcllo ' dIA "rua Cél." PrQc.
'Gomes 09 mora.dores plaratàram flôres 'ao pé das
árvoreFl" que')a erubelezam. Ao florirem, será lindis�
simo! Otimo! BÖa idéia!

,',

,
-

I
'

. ,". x x x '

,
Há um _arbu�to ,ou árvorEt (pequena) qua fI,He

ce durante o mês �e. julho (durante, o' mês todo!)
Ela 08te,nta, não flores, lOas' sim folhas 'rúbro.ver�
malhas. Na rua 'Epitacio Pes8,ô8,' qesdé a ponte, de�
fronte ou ao;lado de diversas casas ela8' existem
e embeleza'Di ii ciliada. !'Si "t'Õ!los:"';o�i a: ' ,maio-tlä dos
moradores a tivessen planta:do ou ,aioda arranjas-'
sem mudas grandes em tr�n8plante, que é perfei
tamente possível, essa rua seria uma das' que em-

oelezariam a njcidade ,no Cent�nário!
'

Funrural de Jaraguá, JI))ftal zn' COHIDlCCédL 1[�rInlen@
,e seu Funcionamenlp ,6�lLe®Jl}@[�@' VÚ,(lt1t �OJl}21)

Airson Garcia representante do FUNRURAL
'

,

' ,

de Jarllgoá do' Sul, informoll a este semsná,do o Coo:io já informa}ll,o!, na' última, edição; numa
atendimtldto que' o órgãO vem prestando aos homens promoção ,d'a LJD deverá ter início no próxi'mo dia
do meio rural resid9ntes em .Jaraguá, Schroeder;Co- 21 do 'correnté mês, um torneià envolvendo, as

tupá e Guaramirim. Este atendimento a,cenluou, e equip.es do Estrêla Qe Nereu Ramos, Rotafogo' da '

dizem respeito aos �úmBr08 apontadOS até ,o mês Barra do -Rio Cêrro. Guara'mirense de Guaramirim
de Julhó último, quando, 2422, ,benefícm.s _

foram e o Acarsí desta cidade, Rara conhecimento dos

presta dos diretamente '8'0 homem do campo em di- leitorlis do "CORREIO DO 'POVO" i9formamos que
�ersos :selóres p'ecuniários e que deste tôtal, 1.900 o ,certame 'será disputado na fórmula fraga, qual
beneficiários continllam sendo bEineflc,iados pelo tra· seja do campeão du turno en,frentar, o, do retur'no,
balho de -alendimerltö'que o órgão, lhes presta. Apo- '8e�do abaixo_ publicada a tabela dos Jogos do .1,°
Sentadoria, pensão it{validez J e benefícios!' pecuniã-' turno, somerite iIívertendo-se posteriormente o man-

rialS, cons,tam das melhoriäs 'prestadas.
"

do de iogos para 'a seg,unda fase das disputas.. '.'
" Dia 21'

Diáriamenle sã'O cerca de 100 PPSS08S que DpS GuaraIIiir,ense x EstrêJ1a em Guaramirim; Bota-
procuram para solicitar desde simples informaçõss',

,
até os mais altos \ bppa�fíci08 que o FUNRURAL fogo x Acsraí na B�rra do, Rio Cêrro., ';
presta ao homem do meio rural. O FUNRURAL ps,- ',Dia 28 ' ,

,

de que os' seus pre'idenciários 8S utiliZeliJ dos, seus 'Acaraf x GuaraDiirens8 no estádio Max, Wilhelm;
,trabalhos no setor médico onde dispõe dos présti- , �otflfogo x EstrêlIa na Barra.

..
' ,

",

)

IDOs dos doutores SchultZ, Bi,rOD e Arnal'do nQ SG;-' l'
'

.I

lar 0�ontoI6gica. cE;sta,s' cUni,cRs fllocioQsm ' junte> ao_, Dia 5 de Otitubro

Sindicato dos Trabalhadores Rurais, na Rua Epitá- Guar8mil'en8� ,x Botafogo em' Guaramjrim e'
cio Pessoa. "

,
,

, .. Acarai X Estr,êllll em Jara'�uá.

c

Escritório
,

"

,A 'COMERCIAL
ADVOCACIA - C,OMTADILlO'ADE _;_, SEGUROS

,

'Antonio .José" Got:1çatves "
,

'
' I

Bel. em Adminislração de Empresas ,

YV0nn,�Alice Schmöçkel'Gonça�ves
Técnica em GonlabiJidade

,

/

CPF 09õ09@ 9_89-53 _,',

.'

Rua I' (Mal. DeodoJ:o) 122/130
, , Fone, 7%-0091 ..:. Cx. Posta], 19

Jaraguâ do SUl Santa Catarina

Recursos fiscais e administrativos - ÇOlitallilida
, 'SerViço dê marcas e patentes - ,fotocópias de

Legislação trabalhista. INPS,":'" Seguros ,em geral
.

'Serviços aéreos Varig
Desde '194( à serviço ,do' progresso 'de Jaraguâ do ,8ul

,

Picou derermlnado de que no dla' 22 próximo, se
rá levada a eíeltc ii 1. a reunião do' Conselhe de En
genhari'a Sanilária do SÁMAE local, quando ne pau

�a dos trabslhos estarão em .díscussêo eséuntos rela
clonadcs com: aumento. da rexe d'água. em maio últi
mo em rornode 41%';/DOVO reeerverörto d'água, pata
J'arag-uçí e 9brigaçQes do órgão quanto d dupla é,im,a
Iização ,,'da rua, Iomvílle em seu petímetro - urbano 'a
ser beneficiada com a implimraçio asfállica.' "

Ärena de Corupá Fortifica-se<
"Com Criação de Sub-Diretórios

,

SegundO informações ,indu de CarupA, dãa
(lonta d. que fÍ '.Aliança' Renovadora, Nacional do
MUllicípí6 vem S8 fo,rtiflcQl)do 8 cada dia que passa
',co� 8 'Criação recentemente dos 'dois primeiros suh
diretórios do partido shu8oionisla e qu's' desponta
,cgm probalidat;les de conseguir uma vlt6ria nas 'pró.
ximas eleições municipais. Os sub-diretórios implan
tados são nas ,localidades de Vila Rulzen composto
dos di.regentés Edmundo Poern, 'GuBtaro We.Der Jr,.,
Manóe.... Jacó SabeI e Lino Min'a·Ui; e Isabel Alto a

diretoria é composta pelo's senhores, Pedro 'Pahols
ki, AugQsfo ,Ree.se, João Sikot8�i e' Alfredo Anders.

Ainda de Cerup'á ..e� a informàQ�o deque 8 admi
nistração de OlO Ernesto Weber ,que nassum'iu as fún�
ções de PÍ'efeito 8PÓ8� per:f'odCJ: d� Ucen.Qa, cf'IRndo
respou'd'éíi �pelõ o'iir'go Engàll,érl 'n'eschlsf, 'àstá 'en

y,ilndo é'eforç08 para a �onstrllQãd
I

de Uma ppp te '

�lÍsta, na loclllidade de Rio No'o beneficiando a po�
pulação da progressista comuna qUI:!

'

há moito' te·

cl�ma' pela melhoria.,

{'

,

,'I(

.:�!� . I

r"

Máq�irias dé calcular ELETRÔNICAS'
18 modelos com e 'sem fita: de escrever,

,

somadóras e duplic;:ador�s. \
'

ReveJldedor exclusivo para cz região '

'§OCo' GráJllca '!vtll1lnda, 'ltdlato
'

,

Fones: a20592 ou 780972

PJallo.s
"

especi�is de fin�nciaÍnenlo'
Garantia d'e 1 ano - Assistência Permanente

/ '
"

Estudantes', 'serã�- 'yacinados
Para" ,evitar 3," Tuberculose' Orçamento de Massaranduba Está

, '

'

.

'Na 'Câmara Para ser' AproV'ado
. o DASP (Departamento, Aulônemo de 'Saude _

'

'
,',

Pú'blica) �erá o r�sponsável pela deflagração de uma'
'

O� Pr;efeilo ,Zefirmo KuklioskV's.eguiJdQ informa"

camp'anha de v,ac,inàção em ina�sa da, pópulação es- ções do Sr. D�vio Léu secrelário da Prefeilura de,

I'udanf.i.i na faixa' eSI�ria dos 5 aos 14 anolS; junlo aos 'Massaraodnbd; já enviou a aprecilaç,ão da Câmara de
'

eSlabelecimenios de e'nsi,no de Jaraguá do Sul. A infor- Verea9or�s da Cidade o grçame.nlo que eslima ai tecei- .'

m6�ão pculÍu do Sr. Oolcidw Menel Inspetor de Ensino,
la do Município para o exercício de 1976, O" mesmo

lendo dcrescenttJdo que a vapinação/será encelada enlre foi elaborado pelo Sr., DáviQ L�ul e prevê aplicaçõ/es
os dias 29 de Selembró ii 10 de OUlubro e ii eoorde- de recursos ne mOnla,nre de 2 milhões e 375 mil cru

nação' da campanha estará a cargo da Sra. Ivo,ne �i- zeiros. Já (, Orçãmenlo Pluri Anual de investimenlos

nas Gonçalves 'da Luz que já participou de 'reuniões para os anos de, 76/77/18 em Massaranduba prevê
pedagógicdS da, inspelOria de ensil10 desta cidade. aplicação de 3', milhões 371 mil cruz�ir08. Desl,e mu-

.
,'� n,icfpio ainda ,nos ;vem a informação de que a produ-

, A vaeina,ção em apreço, diz r�5peifç 6 prev�nção çijo de, arroz Pina 76- deverá estllr em torno das 480
contrêl,a ruberc'uloSE: com II ',àplicação, dä vacina BeG QJil sacas :'Q ,que ,re'j:lfirmará o' 1(lulo que' Mas8arandub.�
intrd dérmicd, esperando se 'ari,ngir' a "Iodos os eS,lu� oSI�nta d,e 1,° produlor de· arroz do ,Estadol de SaDIa
danies na referida faixa de idade.

I ' Catarina.
'

./

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POlrO SABADO

Correio do Povo
'nos Esportes' l'
Geraldo José Comenta., '

I'

-

,
'

\
r-

/ (

PA�INA, 41'3-09-7&, , "

, DR. IVO KAUFMANN
Waldim'sr Rocha. ','._
,I ,'Zeca, Alc?u Pacífico; Juquluhs, Lenzt e João
zinho, Serginho e Deki, 'Nagd (Orlando), Ar�o (Pe-,
oro Alves) Ati e A.ldinho_ (Bona). Aloeu, Deki e� Pe
dro Alves pertencem ao, Eetrêla . de ' Nereu Ramos
enquanto que Nagel' ao '-Ã'caral. Pelo quadro vi,sitan
te Régin-aldo e Sérgio Mafra foram a nora �,e �dAs�
taque' mesmo sendo p()steriormen.te, substitufnos,
mostrando o time dA eiuads portuária que se encon

tra em bom caminho para a, for-mação de- um qua
dro coeso para as Clisputas do pröximo campeonatoHoje minha, o;pinião é..._ voltada' �' uma feliz estádual de SaD\� Cat�rin'8·. Na, par-tida prellrnínariniciativa prtvsd», Quero,me parabeDlzar, com B
o Botafcgo da Bana do Rio' Cêrro, bt-campeão doiniciativa da Eletromotores Jarsguä d A atravél de Torneio Luiz .Gonsaga. Ayoso e( o Juvenil do Bae

sua associação recréativa ,e esportiva a "ARWEG". pmdi .camp�ã<? da última, temporada empataram empela inauguração de sua modernà praça de e8p�r. 1 gol-sm' p�rtlda bastame mosrmentaqa.tes localizada na rua Jetnvtlte Rotes -do término .

-

C B" f
'(fo'perlmetro.urbano da c,idlid!..• Tràta-�e �e uma Outros -Resultados ,�

, há,': eae iciente 'em prolpraça de esportes' que em muíto contríbulré, nã� \ '
, "

'. I
_gÓ pare promoções internas da ARWEG como tam:b'ém. No sâbaâc a tarde na praça de esportes M!ix .

para as festividades, esportivas que venham a ser Wilhelm, o time de futebol dê Estofados Manpes da A' ça-'o Secía I, 'd'e�' J'\aragua'programadas futuramente- e qUlIin sa�e_ 8�é; nos goleoupor 5x2 ao time' formado p�r alunos d.os ,',
"

'

,

"

,

"

Jogos Abertos de 76, caso, Jaraguá feJ� a, CIdade -

cursoa IIllintid�oa pelo �'�NAI_ del!lia CIdade .. A.n.OIt"" ,escolhida. A matéria sobre a programacã« a ser em pa'rtida de futebol de 881ao no Agropecuarlo o ComEI já anunciamos. no próximo dia 17, doefetuada hoje e amanhã constam de matéria anexa time dos Bombeiros desta cidade aplicou 'sonora go- corrente será levadQ, 8 efeito pt:la Casa da AmiZI.nesta�-página\ de espertas, ,e digo maís, que 'Juase -leada em cimá da escalametroe : EDWI, conségutu de, composta das senhoras dos rotarianos locais,a maioria dai grándes' empresas de nOSSB cI,dade tarlCer per llx2 O jogo Io i em dispu,t� ao I.P tre-. um chá benefíeíente que tem por finalidade 8Dga!'iarpóssúém' sna 'praça de esportes que permtte nes feu Independência 9fer(ad� pela Relojoaria. Avenid�. fundos para a Açã'J Social através a Creche CODIlfinais de semena ou mesmo ao período noturno a, No domingo antes do cotp]O entre Baependi El' MarCl-! taneía Píasera que Itaßtö8, beneficioé tem propor.observância de varíes promoções ,espcntiv&S entre lio, Dias de IUljaí, o Rötaract desta cidade promo-" cionado aos 'mE!Dos favorecidos pela sorte. O, cháseus coleboradores. OI que lá hoje e amanhã 16- veu sua primeil'8 gincana 'com a, participação, de beneftcíente será ás 15 horas no C.A. Bapendl e vorem poderão conhecer além de um belíssíme local, motoqueiros de JaragulÍ e cidades viziQhae, em p:-o- cê" p!,�erã'o assistir as d.6monstrações d?S Gruposa moderna sede social a cancha de esportes e o' moção de earater bsnefieiante. O Juraguaenae Adal- ,F.olclorIçlls dos Esta_beleClmentos de, enSInO desta
que está se faz6lJldo em termos de campo de fute, bano Le,okhu,l foi o 1 o 'coloC�dQ , rect!be,ndo çomo. CIdade, que com r,a.ro _sucesso.!!le 8presentar8J1lbol, que será um dos, melhores, da ,,,idade al?ós prêmio um bonito uniforme de motoqueiro; , quando das comemoraçoe8 do dia do Folclore emI ·d

.

t g "'88 a08 e forpos dos próprIos' '
- Jaraguá e posteriormente em Joinvill�., Por se trá-::racb��a�'o:e!Sd�:w�6, como as�itn é Inais c�nheeid8. ARWEG, 'Inaugura Hoie seu tar de, uma, promoção' filantrópice você\ está convi.ParabéDs a, todos ,que, fazem da. WEG Uma grande ,dado. '. '

empl'esa, pela iniciativa de' dotar ,pl,'ineipalmente a Complexo Esportiyo-Social,. ,

\
, .idade de Jaraguá do Sul de mais' urn moderno

,. ,',
,_,

'

complexct-esportivo e locial qu� após concluido em
/

A Associação Recrl'ativa WEG, 6rgao que ,coo·
muito, contribuirá para um aumento eonli-iderável grega esportivamente e socialmente os coJaboradores.

de noslo pote�cial, espórti�o� Obrigado pelo ,convi- d4 Eletrom_otores Jé!raguá; deverá inaug�rar I?go m�i8t. para prestigiar aS,lIolemdBdes, o

,às Õ horas da ta.rde o s�u comple�o.esportjvo socla�',

� Del rUI JoiDville. O programa de hOle ,consta do se-CURTAS... . '. guinle: eXecução do Hino NacionaLpela Banda Lyra
da Aurora e' hasteamento dt;ls, biil,odeiras na�ional; dQ. Começará. amanhã domingo em Ml;issarandu. muoldpio e da ARWEO, corle da fita si'mbólica peloba 88 emoções do Camp'eo::late Municipal de fute- Sr. Eggon João dei SilVd, que, proferirá Uö ocasião um'

bol daquele próspero muniCípio. Amanhã será. dis- 'discurso Illém da fala de Eugênio' Strebe prefeito Mu-putado o Torn:eio Ioicio coril 8 participaçãe de 7 nic,ipal e benção pelos reverendos. Elemar 'Scheid e, . No período ,de 25 de Julh� à 25, 'de Agôslo, foiequipes. 'O <;Jruzeiro ca-:npeã� d.a última te�porad& ·egbert Schwanlz, começand? às, 16 horas as. di�pUlas levade li, efi<>i'o �os pedidos de inscrição dos agricullo, 'ap8re,�e ,c�D!0 u�: club�' pqt�nclal a e�nqUista do ,de Voleibol e PUI�bol de salãorr-J"'o d_Qmingo, pelá res jaraglíaenses que desejam par'iclpar 'do c,oncursotitulo. *** De 'Msss,:lraQduba, ql1e oitenta o tUulo de, mimbã Handebol, FS, b�squelebol e novamenle FUle· de Proef'ulividade do Arroz. lançado pOt 'ocasião docapitàl catarinens,e do arroz, mercê de sua produ <' bol de salão conetarão da prógramaçáo esporliva que 99 d aoiversárlot de 'exi�lência de Jàraguá do .sul. Se'Cão invejável, vem 8 iofotm,sçã8, de que fora� movimentará todos os s-e,tores de I�abàlho dd concei- gundo infolmações da ACARcSC, foram distribufdosconcluídas 8S 9bra8 de coolltrução de cancha �e' fuada emprêsa jara,guaense;. I
no referido perj'odo mdis de 800 canvFres, 5endo QueFutebol de Salão da Escola Bál!lca General RondoD. '"

,

"

"

" 350 agricullores comparéceram às 13 reuoiõ�s realiza-Está no's ph�,nf)s agora a iluminação daC!uel�, ,praça, ,Hoie e Amanhã Torneio das em iguai númêro de 10c�lIdades do interior, e 85de esportes. *** O ",Paulo Roberto Gn'!llpel, uma, '

"

" 'se inscreverãm ofdalmenié para p.erticipar do concur":" excelente equip� dê bollo .eoDsegui� abisco!t�r , o
\ Esp'ortivo do Acaraí 80 que 'em como prêmio maior ao L0 colocado' umtitulo de campeao do torneIO de Bola0 Tradlclons.l,

Micro Tralor oferrado pela' sécreraria d,a agricullurà.do' SES[ deflta cidade em jogQS que foram realiza- f-inalmeol,e, neste final de semana será realizado Nest� mêEl de Setembro os técnicos' da ACARE5C'dos Das, pistas �a Soco ViilÍreose na rua.. Joinville. o· Joroeio\ nporlivo 'que ·0 ACarat deveria ter prromovi· presl�rão os informes'\ lécnicos necessários' e' queOntem sexta feIr� .encerrou �� o' torneIO, C0o;t **� do nol mês de Julho o que oã.o fói posmfv.eI devido, propo'rcionarâo conSiderável aUmenfo da produçãobola pequena (oficial) nas pIstas do Baependl.
, ioicialmenle 110 mau lempo remante e depOIS pela tal" du cereal err: nosso município. A eOlrega do prêmioHoje e amanb,ã no campo do :Qaependi voc,ê dev.e Iii de dalaS; Hoje séibádo os jogos ser.ão os seguinles: , será dia 25 de Ju!ho de 1976, dia em Que nossa queriprestigiar o torneio do Acaraf, uma das mais tradl· Morelli Jordan X Textil Cyrus· Inslalàdora Ewa X Rio da Jarãguá c�memorarà seus 100 anos de exísrênciö.cionàis equipes do Futetwl local. Hoja. � partir das M�Jha; AABB X Marcalio e Meoegolti X Kohl'bach"14 hs. �erão 4 jogos e am.nbã a partIr (las Sbs, corn infco 'iiS 2 horas. Pare ama�hã 'com inicio as 8_mais 'l- encontro!, !l no _jogo de, fun�o preliarão ,hQrils: Jara.guá Fôi:)ríl X Marqulldl; Prefeilura' X Inds,,Acarai X Baependl. Os J"g!lS do. torneiO, f'ltio em ReuDidae; Caxias, de, Santa Luzia" X Fe'raz '

,matéria "nexa, **"- ComeelS domlogo 9-ue: vem _'_Q ,EC; Cruz deMallaXVilaNOVa;VeleranOSdOBae-2.GI·neana da lo'tDUf'ça-o da 'Ju'vBntu�Bturneio Leopoldo ,Verch (OPA) promovIdo �8�a LI- pendi X Figueirense; BOlafogo'X Vila Lenze,na preli- _
�,

,
' �," • ',,' Uga J�ragúaenu de geflportell com a pa�lIelp8ção minar e no jo�� de, h:JO�o Aca�af X, ��ependi. Pres'i-

,d� Estréia, \ Bot8fog� ,�, Acars.1 local 8 ,maIS Guara- gie você t,ambem estes Jogos que lerao lugar no, . Es-, ,Fp61is '- Obj_lliun'ifo uma maior integração an.mIrense de Guarammm. Oll logos Ja la. rodada ládio Max'Wilhelm., ,�
,

.

,

'

,

' tre a elilmunidade jovem dos 'municípios de Santosetão estes: GU8ramir(,nse X Elltrêla em Guarami " .'.

, Amaro dR Imperatriz, PlllQoça e Säo J06é. os gru.rim e na B8rra do Rio Gerio Botdilgl') X Acatai. *** �,

.._.....;,
pos JERO (Jugentode EBporti,va Recrl:lot"a e Culto.Lembrando mais uma Vt'Z aos leitores, 8S modalida- r;;�_.,o.<J���

,

ral' de Santo Amaro), fOP (Palhoça) e JOCRI (São'des em que Jaraguá do Sul participará dos JASQ' Dp. Rei"nold,o M, :O,'�apa José, t'ão realizar a partir do' próximo ,sábado, dia, deste ano êm Chapecó. Ao contrário do :que outros

i
13. a 2.°, "'Gincana da .Integracão". Desenvolvi�8 emjornBi8 eitlo anunciando não dillputanmoll este anQ , II "D'W1'O'G "DO'" 'II " tI ês etapb8 - dia 13 em São José; dia 20 em Palho-o Futebol de Salão, e lIomepte Atleti,mo ,em- ambos J

,

.n.. 1r

.n..:::._jL_ Ç8, e dia �7 em' l��'nto Amaro, ai ginc�na constaráos sexos, Xadrez, Tênis de Campo em, ambo8 os , ( de competiçõ�8 esportivas ,e 'to1rueio< cultural, cujassexos, t;l Bolão Malculino. ModalidAdei elltal que,:po-) Etlcritório 'ao ladO da Prefeitura 'provas e" taref,es serão df'linssdl'ls e jolg�daB 'por trêsderão ter ,um deumpenho d08 meih�re8, em Cha-

L____ I
I

comissõu composta de rppresentantes 'dos municip!08pecó. A CME muito 'embora' um êrro não jUltifique '

"

�����_�:_O��,L",,- .............:...�' _j partici'pentes.' ,

'o outro como, afirmamt)1 te.m suas razões para não
� _" __."._ ----�.,.......� �....#Jlevar o, FS.***,

Á, equipe vencedora derA enlregue um valiosO
troféo,.,e prê!Dips d� oonsolóção ao 2.c e 3,0 colooa-
dos. '

CJ,RURGIÃO DENTISTA
,- (C.R.O. N ° 385)

� ATENOIMENTO-
� (Somente c/hora marcada)

Segundas à sextas 'eiru: 1.4 às, 18 horas
Sábados;' 10 às' 12 noras
-

.' , �. \.._

R. rres. Epitácjo Pessoa, 405' - Jaraguá do Sul
.

, Telefone 72.028%

_l

Concurso de· produti�dade
do arroz tem ,�, inscritos

Destaques da Semana
, -...,,' -

,

!k:========

,Baependi e, Marcilio não

Cohseg�iram Sair do OxO
Em pattida ami,stosa promovida pela Prefeito·

ra Munioipal de Jal'sgd do Sul como l!.o,II!en8gem
110 torcedor local' no' dia. consagrado a PIl&ua' e ao�

153 snOB de nóssá Independência, Baependi leoal e

MarcHio Dias de ltajeÍ empataram fiem abertur#\, de
coutAg"m. em jogo pr'esenclado por ,.bom 'públ:co. O
mau lempo rein'aote üro,u todo o .brllho que mesmo

assim contou com' bons lances mas P?UcOS agu40s
d H gol. O q,ll ad ro local mostrou a torcld a sell bODl�
to e vistoso uniforme 8,zul e branco, e uma forma
ção dife'ren·te da eomlurtente utHizada ,pelo té�nic,o
Sabará" ililto po'rque alguns jogadores do Es�rel. e

Acarai refor"aram consideravelmente a eqUIpe de

Obras
.

de infra. estrutJlra .

e'm
, 'Para o bem êxito da proinolJão os preElidenta8'M'ass'arand'ub,a' ?as trê� en_t.\dades pedem a/ col.sboração de todOS OS
Jovens IDscntos para qoe 8, glDeana alc3�:lCe seU8

, I _ '9bjetiv08 de integraQão,
'

\ ' A Secretaria dos Transportes 2 Obras já liberou
'

"

,a parcela de convênio assinado cüm a p'�eleilu,ra, de, 1_

Massa-rranduba, em lorno de 38 mil cruzeiros que se',
:-0--......--......---

desIinan a aplicação Da abertura da eSlré!qa ligando G,mpao'ba de Ed'ucação
Sllnlo Anlôoio ii Massaranduba. O escoamento da Civlca
produção de fumo, eSlÍmada em 40 f!lil a�f,o�as por
ano além da produção do arroz, sera beotffclado am

plameole com a abertura ,da r'eferida eslradil. segundo
,informou DávlO Léu .secretário da mUDlcipólidöde
massarandubense.

b nome do mesmo vem sendo c'ogita�o para,
cODcorrer ii Prefeitura Municipal nas eleições de No-

,

vembro de 1976, pelo qUe ficou evidenciado após o últi
mo, encöntro da ARENA. realizado com a presença de
grande parle de seus dirigentes em'" Massaranduba.

(Motorista,
Jaca do,

não
o hastdmenlO dd

Bandeira e o c�mtP
do Hioo Nacional s50
obriga!órios, uma vez
por ':)emãnd, em Iodos
os eS'abelecimentos
de' qUdlquer 'gráu de

I' \
A vítima podeensino, 'públicos OU

particulares.
ser você.

seu
, ,

, Càrro uma arma.
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'Numa empresa, o cadastro de clientes
e-tornecedores é uma- peça muito
importante para manter os negócios
naquele ritmo rápldoe certo que todos
desejam. .'

'

" ,,'

A mesma coisa acontececóm a

Secretaria da Fazenda. Por isso, chegou
, a nora de atual Izar o cadastro de sua ' "

'empresa." ,

"
, ,,'

Compareça à Exatorla de sua cidade
,

e preencha um formulário. Em breve, você
vai receber o novo número de suatnscrtçào-
estadual. Isso é muito importante.

'
,

)

E com os dados fornecidos porvocê. ,

'a Secrefada da Fazenda vai montar I
__�.........

:.
um slsterna, baseado em" "

computadores, que facilitará a

_
vida de todos.' Menos papel,
,fnformações recentes e mais
rapidez, trarão 10g'O grandes
benefícios.

�............�'""": � ..

Más tórneríota'do prazo:
' ,

a flcha de atualização cadastral
deve ser preenchida entrets de
setembro e 30 de outubro.

.' .Ouem promete rapidez, '

, precisa começar dando o exemplo.

,

Secretaria ,da,Fazenda "

Governo do EstadQ de Sant,a Catarina encurtando distäncias.
)

(

-c,

. cAMPANHA DE ATUALlZACÃQ CADASTRAL
...

� , \

o Centro Social do, Sesi pelos .númeroe que
demónstraremos abaixo, vem prestando 'inegáveis ser

Yiços eos seus usuários e dependentes ,dltsde que foi

hnplantaao em modernas tnstelecõee na rua Wlllt�r

Marquart. No mes de agosto úlrimo cêrca de 2.848

pes�oi,lS se serviram ,diretamente dos beneffcios �o
Serviço Social da Indústria em JaragiJa do- 8uJ. Por
setores o movimenlo dO m-es de agosto naquel,e local
foi o segufnte: Blirbear'ia com um 100Ial de �56 aten

dimentos, sendo 92 cones de cabelo de adullõs, 50
de menores com 1 f4 barbas, össim 'sendo at,end�u se

a 170 usuários, 50 dependentes e 36 membros da co

rnunidade. Na Farmácia foram atendidas 541 pessoas,
e no Laboratório de Análises Clinicas foram feitos
10 exomes de Sangue, 4 de fezes e 6 de urina num

lotai de '20 u�uários atendidos. O setor Odontológico
registr0u uma freqúência de 183' pessoas com 372

e�ltações, a��im temos o. detalhe de que foram ateJ:?
dldos 92 usullrios, ,183 dependentes e 92 membros da
comunidade, ,Sómenl!! em receitas e atestados, foram

atendidos 9 me'ínbros da cidade, 7 úsuá-rios e 15 de

Pendentes.
, \

No tocante lios cursos populares em número de
9, ii frequência de alunos foi em número expressivo
de 1.315 para somente, 21 faltas durante todo o meso

Esfado de Sanfa Catarina

Prefeitura'M,unicipal· ,�de
JarlDui ,do ,Sul

LEI N. 5,69/75
Modifica os termol do Art. 1.° da Lei Ii.o 280, de, 28 de

outubro de 1979.'
'

,

" ':

, EUGENIO' STREBE, Prefeito Municipal de' Jaragui do
Sul, Estado d., Santa Catarina, no UIO e exercício de suas

atribuições.
' i'

,
\ : .

Faço laber a tO,dos os habitantes deste MuniCípio. que a

Câmara,Municipal aprov:ou e eu sanciono a seguinte l�i: '

Art. 'I") - Os interessados em lotear terrenos aruad'6s
ou não, além das exigências do art. '%88 e seguintes .do Códi.
go de cODstruções'adotado pelo Decreto·Lei n.O 73, de 12 de
outubro de 1940, fict!orão sujeitos a doar à Municipalidade, ,5%
(cinco por cento)(d!i área liquida �o total a ser loteado, est,a

. destina,da para áreas verdes, sendo que _tal ,área jamais p'OI1e
rá ser inferior a 400 (quatroc�ntos) metros quadrados..

Art. 2.0j Est. ,lei entrarA em vigor na data de sua pubU-
�açio, rev,ogadss as disposições em contrário. "" /

'PALÁCIO da PREFEITURA MUNICIPAL de JARAGUA
do SUL, 9 de setembro de 1975. ,

, ,

,.. EUGENIO STß.EBE, PrefeIto Municipal
'

A presente ,lei foi regiatllada e 'publicada nesta Diretoria

,\ (Geraldo José _'

de Expediente, Educação e Aisistência Social, aos 9, dia.' do
, - mês de setembro de 1975. .

"
'

ASTRIT K; SCHMAUCH, Diretora'

Os cursos são de corte e costura, Iricot, crochê e ar

tesanato em couro. Q Servi.Ç0' de Recreação. e Espor"
tes, registrou' e- partícipeção direta, dé 7õ partlclpantes.
com um, total, de 5 mil expectadores. Destaque deve·
se (lar_ íguelmenre pare os esforços conlunro. do SE
SI e Prefeiluri' Municipal pela formaçäo novat11ente
da Banda lofaiJlo Juvenil do SESI, que conta 'com

'

poucas semanas de ensaio com um tOlal de '48 alu

nos iQscrilos ,sob a ,orientàçao" segura/ ,do maestro

Gerson, Jorge da Silva. Esta banda participou 'ativa

ment� de muitas pro,moções' num passado não ,.muito
distante e, agora ressurge novtlmente, para gaudio da

garotada e da populaçio jara2"uaense qQe já havia se

ftcoslumado com a'\presençá'dos masicos' da: Banda
Infanto JuveniJ do SESI: que terá pape_!, imporfante
quando das festividades do Oentenário, dé Jaraguá em 76.

, O encarregado do 'Centro Secial dt. ,SESI, des

tacou Que o atendimento do' mes de Agosto superou
em muito, os números do movimento global ,do mes

de Julho último, e que dest.a' forma a implantação do

Centro Soci.al do orgão iem cumprido corri suas rea'is

necessidades- de oferecer aos usuár.io um atendimento

',digno dos melhores elogios;
,

Milhares de :Pessoas -,Beneficiadas pelo' 'uSESI'�· Local
.. '... "

,

PÁGINA' &,

Gado' holàndês

�aFa, melhorar
.rebanho . bovino

\

\

'de ' Jaraguá-
As ,cabeç•• - di rido d'. raça

.

'Hol.ndêsa 'que se emcontrsm

-em São I3lnto do Sul plissari.
do por um períOdo de pré-Imu
nIzação poderio ler adquiridas
algumas por agricullores' de -

, Jarllguã do Sul; sfgundo as

lnlcrmsções ,do ,reaponsiivel
pelo setor do- P�ojeto de Gado
-Leltelro d" ACARE,sC desta
cidade.

"

_

Acrescentou o Iníormente ,de
que ,0 gado que vaio do Uruguai
produz em média de 20 ii '2ft
litros de leite por dle, 'e Iere
,guá que ostenta o.. invejável
rírulo de 1.0 produtor entre 08

liIunicJpios cio Estado da . Ba
cia' Leiteira, aumentará eensí
velmenre estll, produção.". A

, AcARESC é O órgão -Inrer
médlérto entre' os agriculrorés
e, o Banco do ,Brasil no to

cante aos financiamentos, com

prazo global de 12 anos 4 enos
de carência,' juros ,de 1% ao

eno sem ,correção' Monerérte,
num apoio senetvel do' Banco
Centtel ao meio agrícola bra
síletro. Estes financiamentos,
com oe- deralhee especificados,'

,aceiJtuou, permitem que o agri
cullor mets esclarecido '

procu

re a ACARES<:: que tr,@!ta ,de
, todos 08 detelhes.

Segundo constà aproxima
damente 25 cabeças de v�aas
helandêséa dêverão ser ad

quírídas s por - �cri'8dore8 de
Jaraguâ do Sul, que tem ,na
produção leiteira, U1;n ínstru
meato dos maís fo'rte8 para
'sua produção agrícola.

De .outra parte' acaba de
vir para Jaraguá, do SuJ, '

1 o

agrênomo, Pedro (Je Almeída,
'

que ,irá desenvolver' exclusi
vamente trabalhos. de exten
são rural da ACARESC, no
mu�icip,io de Jaraguá do Sul.
Assim sendo o extsnsíoaísta
'�dio Nagel, terá a especifica.,.
çã� de trabalhar sojneate no

setor afeto . li produ,çã�, do
Arroz irrigado nos municípios
de J,araguá. GUllrami.rim e

Massar:8ndub8. O primeiro
trabalho no setor ligado" ao

cereal, será 'a seleção das
propriedades. e ' assistência
técnica para que estas pro
priedades, conforme o termo
usado pele ACARESC, seja-m

,

transformadas ,em, empresas
'de potencial expressíve na

produção do Arro'z.
,

'. I

.' f'
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Nos exames veseíbulares de hoje, a poluíção do
'idioma se manífesta escandalosamente, já pela

f

ínaptí
dão dos alunos, já pela natureza das provas. Nos, ves
tibulares de hoje, de naturesa extritamente obletíva, 'já
não existem as antíqas preocupações de que o candi
dato escreva .bem, escreva corretamente Redação, ra-'

-cíocínío lógico, teste de,' capacidade - subjetivà, ,
tudo

são coisas do passado.'E UPl passado que se deveria
preservar, não para salvaquardar '0 purismo da .nossa

Línqua, mas á sua, 'própria essência estrutural e filoló-
gica.

'

" Tudo evoluiu, é. verdade. Hoje, os computadores
substituem os professeres na correção das provas. O
sistema de testes oferece perspectivas de maior -amplí
tude programática. E os 'alunos? Não: sei se evoluíram
em: relação aos nossos saudosos tempos de prova es

crita e oral, de três examinadores, da nece�sida'de de
,

se saber o -proqrama. Nossos alunos, 'se em alguma
I coisa' evoluíram, o foi na arte enganadora, na forma
mecânica de preencher testes, assinalando um, /XIS,

,

muitas vezes marcado pela lembrança da mães "Minha
mãe mandou. marcar aqu,i"._
'. E o surto épídêmíco dos- testes é um .verdadeíro

descalabro.': O �oiitãgio .é de tal forma alarmante, que'
há 'professores'de Português que nem milis obrigam
seus alunes a' redigir;', São coísas do passado 'as, aulas
dei redação, dizell,1 eles,. Daí' serem naturais as inúme
raS -distorçõts que ássolam a escola atu�l; onde o 'alu
�o age e reage co�o um autômato que dislri�ui -XIS

, onde bem lhe aprouver. acrescentando, entretanto, lum
zero, à esquerdil em sua cultura. ' �' ,

'É de �e lamentar, esse estado de cOisas, essà po-

)

/

,', N.20��043.00ZJarag�á ,
,do

'

ISul,
10,de Setembro de 1.975

'-

Ä. AgênCia do INPS' em Jaraguá do Sul.
promoTerá 3 reuniõeil, n08 'di.8R 16 e,,17 do
cOl'rente, no ,auditório da AIs0cjação Comerei
a1' e IDdúlBtri'sl de Jaragua, ,do Sul; cóm: a fina
lidade de tlilclarecer 80S repreaentantes bancâ�
"ios aos me'lIÍbro� da Ass'ociaC-ã/o. de l\dmililis-
tração de .Pessosl de Emp,reB8s; e a As&o_�iaçã'o
deli ContabHistas d� Jaraguá do Sul. a implan
tação da nova si-stemática para o 1'8eolhimen
to' de contribuições dos trabalhadores autôno
mo", facultativo2, empregadores e· cODtri9uin�
tes em àóbro, cuja implantação é uma das
metas do Plano de Ação do INPS para o atual
fxercicio.

. ; .

-,

A Secretaria de Ar�ecadação e Fiscalização
vem adotando_ medidas pa:"a implantar a curto
prazo, ,o cadastro eletr,ônico p,ará 08 Contribuin .. ,

, tes Individuais, eliminando desta forma a, bu
roeracia. e"apres8Dtando uma iDelhorià sensi
vel no sistema de inscrição de segurados �

n� re,colbimentQ de suas respectiva. contribuii
çoes. -

�

,

-O qovo sistema prevê a inscrição dÍretà
,

do interessado na r�de bancária, o'qUE' significa
um atendimento 'mais rápido, e completamente
isento' dali antiges formalidades, co,mo requeri-
-me'nto, testem'unhas, etc.

',' ,

, -

O. esclareeimentos �e-la,tivos a nova eis,
temátiea,' serão, ml:nistradas por'monitores de,-,
vidameDte treia:asdos de Florianópolis\

/ -. ,,'
.

,

Nà Jurjsdição da Agêmcia em Jaragúá do
Sul, dispomos d� 7 (sete) estabeoleeimentos'
bancários credenciados a fazerem as inscrições
sendo 1 em Corupá, 1

.

em 'Guará91irim � 5
-em Jarsguá.

'.

�, .

1

JiJatígura
A associatão Rêoreati

ta Weg inaugur .. rã hoie.
Iii 15 horàB, ii Bua .'.éde
'speial. �itU_�d8 á �"!.8 Join
t,llle; depolB de IDum�r8B
datas dtl&eqnin8Íias I l1ara
8. sua i'nap'gdra,çio',� que
o ,mão rampa· imuediu
de reBlizar,�

.

Com uma enorme ár ..à
de terra 8 A-ssocillQãô Re
oreativa Weg eatará em

condições de atender ao

graude, número de.· asso,.
"ciados· .que ,

integf:8Pl
.

a

empre,s8 Eleh'omo'Orel!l
'S:A,', possibilitando-lhes
'ós ' meios ind,ispéns�,eil

, I

/

•
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-Oo'l11eu arquIvo para voce
(Estariá o 'Nossô' 'Idioma 'Também Poluído?

, ,

• J

.

: Prol. Paulo Moretti
':,"

.

luiçäo deeermínante. de Um processo que urqé ser re

visto, Nó nosso' .modesto modo .de pensarva redação
sempre se constituiu no melhor testemunho de cultu
ra sólida e de capacidade de raciocínio. Creio ser a

'opinião quase unânime, senão unânime
.

dos professo
res de Português e, por que não dizer, de todos os

brasileiros. /,
,

Bntendemos como natural a necessidade . gerada
pelo fato de 'tornar maís racional a realização e corre

, ção de provas de vestíbular.. Todavia, nos pergunta
'mos.: à atual sistemática avalia, 'efetívaràenre, o grau
.de aprendizagem do aluno que se submete. a' esse ti

po .de. teste? 'Até que. ponto o aluno está jogando a

cultura? Até- 'que ponto está jogandö corri a
,
sorte?

Não désejamós abrir polêmica "em torno' do as

sunto, contudo, devemos deixar bem claro que, nos
días atuais, trabalha-se em demasia com o jogo das
alternativas, subestimando-se o valer subjetivo do, que
precisa ser avaliado. '

.

"

-Para: COncluir, maís um enfoque para apontar a

conseqüência do problema: Nossos alunes estão meca-' ,

nízados de tal'; forma que tudo ö que fazem visa a um

processo ela il_vàliação bitolada a -qual, salvo melhor
juízo, deveria restrinqir-se ft. aferíçäó.;

'

Daí- a queda do' nível de ensíno, daí a" mesqui
nhes de idé�a§ em. termos dê redação, dê!í o vocabulá
rio paupérrimp de no,ssos

" alunos que: ao que parece,
cada- dl,à l�em menos, escrevem menos, pensam menos
e se atrasam Plais. Daí 'a nossa natural preocupação,
daí à nossa quase perpleXidade, daí a- razão da nossa

pergunta, cuja resposta e julgamento cleixainos a cri
té[io 'de cada um':

,

EstarIa 'o NQSSO Idi9ma Também Poluído?

'Para O' dia 16 )de Setembro" de, 1975
" ,

-"

"Salve ele.

Manifesto a ellperança, .

Que tendeIS uma boa lembranç�
'E prazejroso pensamento .

Do prime,iro Ca88me�tol ;

v

. I t.
Ano@ ,e 8'008 se passaram"
Até que hoje alca·nçafam ,.,

Os 25 anos eornple'tos -

Só, que. 'ainda não ha netos,
) j

, 1-' w.

Esperança em seu cÇ)ra'ç-ão·
Eugênio as não teve, em ,vão
De tão longe .ele apare,eeo
E o matrimônio aquLnssceu

,

,
/

Quando sua existência teve fundo
.Éle organiZOU' seu próprio mund9"
Por acha-la, tão formósa
Fez Bruohilde sua esposa'

) "
' 1'.

A união f-oi abençoada '

,

Com um trio de filharada
Duas donzelas e o estribilho
'-Foi o tánlO desejado fUbo

Lufando 08 dois lado á lado
Estão hole bem arranJadO
Automóveis e uma mansão
E no bol�o àlgo majs' que um, tostão

, Fica aquJ o meu deliejo
Mesmo que. não· há festejo
Qlle esta vossa escalsd1'
JamaiE! .encontre sua parad,a

/
.�

, , .

I,

Corup�,,' �etembro
Claro Valente

de .1975

Motorista, não
1:'-<

' • .)

IJO)e raça do seu

para o seU aprimoramen
to físioo' em meio de ,sa�
dia recr�Bção.

I

C'arro uma arma.

1,' Ássoo;BQão Rec)'.e8ti2
va Weg 'Ol!t (Iurnprimento,
deSla folha,' com os votos
de que" aIcanB' os 'seUs
grandes, des&ipos.

'Á -v1�ima ,pode"
, '"

ser ,voce.
/

,
(."

,I.

, '

Mário Tavares, da Cunha Mello
"I'sbelião de netas e Protestos em Geral

. '( . I· E 'D I T,)\ L'.
,

.

"Pelo Presente 'Eájtal, pedimos .àOS senhores ;oaixo
· r�lacioIlados�, que cOI,Ilpareçain em noss�, cartório, para
tratarem'. de assuntos de" seus interesses:

I

Anivaldo Alfredo de Aguiar - R. Paraná, 519 _

· Nesta: Am�uri Gonçalves '_ R. Pe;. Alberto Jacobs,
555 .,...,. Nesta; Catarina Benz Kraisch -;-, R. 28 de Agos
to

. Guaramirim;· Churrascaria- Pérola do Vale - Av.
Getúlio Vargas, 36 ...:.. Nesta; Carlos Onório Neier R.

. Valdemiro Mazureclí - Nesta; Ernaní dos Passos - R
Lourenço Kanzler _ Nesta e Valdir dos' Santos - R.
Rio Branco, 588 - Nesta. .

gm/Jaraguá do Sul, 11 de Setembro de 1975
'

Guislene Müller, escrevente�', .
'

De Oonipä -- SC rece- "ekel. Recebi 3 joroais
hemos a segutnte carta. com. o notíclärío á seu

I

Meu' caro Sehmõ eekel; respaíto, Não se preocu.
Apenas umai-l <poucas pe com os tartutos. A

Jírrhas para lhe manífes- ,respeito fiz um tópico
,taramioh" solidariedade na minha Cronica Cario
e admi;;8çãl1' no caso d8,�, ca há 10 dia� A calunia

· �b,su'rd.as acusações que·
.

poupa o vicio' e I perce
nie -, estão senno fo!it8S' gue a. virtu�e. Os hó,
por' um ,eterne,Dto' que mens honeadoa enver
tem todas as qualínaues goohan-se dS sem-ver

para
: FICAR CALADO gonha dos traidores, Ou

em sttuacão como a por <ça -isto: os ollios ce um
ele críade.; _ , esposo, são úúlco espe-

,� realmente lamenta "lho, no qual uma mu
vel obs�rvâr a que, pes - lher'� no caso 8. sra.

I

S08S de bem" csmó 'o Brunhilde Mahnke - po
prezado. Ami'gQ,. -. estão de, com justa complaeên-
8Uj�itall a se exporem. cla, completar '8ua bele·
,ou a Berem expo8,ta8 in�

.

za. Uma esp,os8; ·cheia
justamente, e pier aio,da, de prudência e de juizo,
que a.inda exi8tem ele- ,é a ,razijo que nos blB.
mentos I que, por paixão ., coração que n08 guia.
poUtica ou por igD9râri- '. Há 25 aqos, o caBal vive
\cia dOI 'fatos, aCf.editam Dest.,s princípos, e terá
'em tai. fall8s acuBa"ões. suas' bodas (je' prata a

It. politica é , rtullmente �6�9, daqui�,dez dias.- is
muito ingrata, . porém to "lItA fazendo mal 808
continue em sua luta' e 'tartufos e muita iaveja.
'B�iba qUe você nAe está' Mimde-me doces das bo-
sQzinho.' .' '\' . , das de prata, Um forte
Um

'

abraço do' amo. apraço, com recomen·
ASII. Alvim Seidel. ,dações de Nenê para 8ua

Do Rio cie· Janeiro rSimpática consorte. ASlil ..
- -R�.: , -, p,r�f.

; José Rainha da
"Meu 'caro jornalista Costa."

Eugê�io Victor Schmö-
'

/

,lOHt, forum 'Para--' JâroDuõ olé'" u Cenlenúrio
"., '-,,' !

" o Dr, Zsny Gonzàga Secretário do Interior e Jus'tiça do
-

E�tado de Santa CataÍlins, esteve na última" quinta feira em
Jaraguá, oportunidade em que no moderno 'I.!ud1tório da Asso
ciaçlo Comercial e Industrial abordou com os presente,8 uma
defin�ção quanto, as, reivindicl)ções das· classes, dirigentes em
torno de mOdificações no ante-projeto de vlabHidade de im
plantação do prédio do F()rum da Oomarca. o Secretãrio veio
acompanhado ,do arq�iteto Marcó� Fiuza autor do ante-projeto,
'murto elogiado pelos laraguâenses e do Sr. José' C.. Mepdes
chefe de gabinete. da pasta .Interior e .Just1ça. '

,

,

Na oportunidade o Arqulte.to Marco$ l';iuza, fêz ,amplas_
,explanações de como será a obra, mostrandó no ante-projeto,
dividido' em tr,ês partes, cómo séria a funcionabHldade do po
d4;lr judiciário de noIsa comarca. O Dr. Zany, Gonzaga afir
'mou que o Sr. Governador do Estado fazia questão em. que o
,titular da pasta viess'e a Jaraguá' discutir com as 018sse810cals

.
os portpendres d� obra, que segUndo Informou, é a mais bo
nita, de todo o estado e o primeiro Forum' a ser construido
pela atual.administraçäo. All demais obras ligadas ao· p04erludiciário lá haviam s�do

' iniciadas em gestões anteriores.
•

A �bra terá dois pavimentos cada qual com 9{!1,50m2"
area do lúri e garageI,Il com dimensões cada qual de 517,50m'
num total t:Qnstruido de 2,60Z;30m2. O Forum será de modo
a permi�ir a implantação de, 4.a entrância o que possibßitará
a vm�a 4e mals um Juiz de Direito e outro PllOmOtor; além I

da. atuação' de um Comissário de MCilnor" reinvldicação de .. há
tempos da 'p()p1,llação. O Dr. Zany ,afirmoq que convocava na
quele ,momento as classes- dirigen�es do municípiQ a juntame.n·te' com ele irem novamente"'â presença do Sr. ' Governador

,

!<;onder Reis para se possiveleste ordenar"o inicio da Obra
,la no próximo/mes de Outubro, mas caso .isso não seja maiS
possível devido os muitos compromissos financeiros assumi-,
dos' pela adminililtraçAo Estadual, ai obra será· iniciada em

,F�verelro próximo, constituindo-s6 num feitO' que elp muitomu'dará o estatus na rua Walter Matquardt 'para que demanda- 8
Blumenau, devido a grandiosidadé da obra.

.
'

. Nesta artéria a atual adminlstraçãô municipal doou uma
áre�' de-terras com mais de 4.060 m2' que se destina a implsn
taçao da magnifica obra que' absorverä recursos financeiroS
,em torno de Cr$ \1.700.000,00 (três bilhões' e setecentos mil
c_�uzeiros 8:ntigOI3) o que atesta a afirmativa de que.a obra é,
realmente de.porte.· , ;' ,

. • Após a reuniao em clima cordial, os presentes rumaramaté o Rest,aurante Itajara onde foi of,erecido. jantar ,ao secre
tário do Interior e Justiça quando alguns contatos �olf�iCOSfor�m mantidos delineando-se certas ações para ,8 ,AlIança

,

Renovadora Naçi9nal que por sinal estará com suá comissãO
execu,tlva reunida ',n� noite ele hoje. _

EntAre as presenças, destacamos o Prefeito Eugênio stre;
be, Drs. lvaro W. Filho e José .�. BarbQsa, Juiz e Promotor
da çomal'ca que também abrange Corupâ, Octacilio P. RamoS
deputalio e.tadual, J08é .Albeto Klltzke Presidente da Câmara

.

Sigolf Schünke presidente da ARBNA, Pliefeito de Guaramir1m
e Cor\lpi, Silvestre Maime� e O'to E. Weber, vereador José
Carlos Ne,v,s, serv�ntuá1'l08 Ida justiça, Dr..M.rlo Tavares da

.Cunha, Mello ex�secretárlo elo interior e justiça, além de em
prellários ligados a Associaçlo Comercial e Industrial entre
outros. ., .

. I

(Geraldo José)
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