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o Dr. Álvaro Wandelli
, ejStal;S propiciem cöndtções . Outubro, informou 'o

'

Df' ll' J}Y "

Filho Juiz de
.

Direito' de fa.voráveis de trabalho aos Juiz de- que o Depurado' .

No último' sábado', ten> aoonteêilD8nto. Q conc�r- Caxia., Max. Sohubbert, . ..:.

nOssa Comarca no.enccn-, , profissionais servemuértes. OClaêílio Pedr(d?amOf� da 'do por loeal o s,lIio no- 80' teve ,por: Jinalidade Ríbeírão Rodrigues. Rio
Iro mantido eom -e:o Dr. Za· da justiça .lecal. As modi- ARENA ficou encarregado �bll',e do C�ntro Social do' �espertar :jullto a08 mo-. cla' Luz�Vitória .. Elsa G.

ny Oonzaga, ôecrerärlo do ,licações foram-bem ecetras .de m�nler esta aud:iê.ncia.,' SESI desta .cidade, 8COO- radtlr88 da eomualdede, Ferraz. Todos estes esta
Inrerior e Justiça,. ·.. firmou pelo DAB na peS80� de Depots de �e de_cldl.r, a téQeu a soléoiflàde de. en- ASlilociações d.e Pais e belscímentes além dai 22

que obteve .015. resultedos. }"larcos F�UZ8, .e sendo es- data. UIJl� .dele�aça(J JlHa:, tr.éga ,d,e 'certificado. e ,Profe8sores, alúoo8 e restant.s� estiveram re

esperados. lrnedíatemente . sim" a �dif'icaçã(rdo.prédio gueense iria ..�e -encoarro prê!pios àll. escolas que mestrel!! ,o ioter.s�e pela pr&li1eJltad;� nó ato que
rUDi�·se com o Dr.' José do Forom da .Cemarcs de, ao, maD�a.t�rl? esrad�u�l· participaram do eeneur- escola que é a extensãe serviu par" mostrar DO'

A, BarbosaJ Promotor PÚ, Jaraguã, 'que Ç1br�nge ram- para senslbllIza·lo a 101
.. so "Minha Escola é a

.

de seu lar, cujos óbjetí- encerramento do eoneur

blico d.a Comeres de l�' bém Coru,pá, será de acer- . c�ar a obra. ali ,!O próx-i.', Mais Bonita",', idealizado V08 alcançou sueeaso .ím- .

80 .o .interesse da eomu

raguá do Sul e Dr. MaJ:cas. do 'com-e . prestação dos dIa 16. (qu�rla íeíre) qUIUJ- pela Cömissã'o Municipal par pois PfJ'de�os ebser- nidade jarlguaeos8 nota
Fiuza do DAE ó�gão que nruleres do poder Iudí- do 8�r.li:I f_!!lIa arcompelen de -Saüde. de. 'Jaraguá do var que muitas melhoJ.lias damente 8 . do interior,
deveflÍ

.
ser. Ó' responsável ciário local.. \ .

te IIellaça?_ .....aso esre Sul. Ao. todá participaram foram introduzidal Das piara eem 08 éstabelécí
pela edificação do :

nevo
.

Quanto a um p�lsrv.�I, eonrecro nao seja posst- 32 escolas do .íntezíer do' 'escola8 tais semo Iessas, meatoa de ensino que 8S

Forum da cidade.' '. contacto com o goverador vel agora em. <?ulubro,
.

a munlcípío.. as 'quaís rece- jardi.ns. 1l.ÓV8S . pinturas. tão. dando formação aOI

Apreseolando·lhe·as mo-
.

�o Estado, Konder, Reia, obra em apreç� som�nte Iberam um certificado tle hortas, entre outr081tens . futurOI dirigeates do

dlficações, pa�a -oB parle in:, pcill'éI que a.' 'obra sejl! ioi· será i·niciad. em fevereiro participação e as 10 pri�
.

qu� foram observados' mJlnicípl0..O . �ecret�Í'io
leroa do prédio, para �.".e ciada ainda agoril em de 197�, melras colo.cada8,.prêmi- pelas �scol$�. da Eduoação Dr, Salomão

,
. 08 oferecidos pelo comér- Ribas em 8UBS andanças

ci.o, indúafri$, Prefeitura PartiC:,lpantes,
.

pelo t!�t&do o&tärjo8ilse
e Câ:msra .de Vereadores. Das 32 escolaS estadu- afirmou que Jaraguá era
" A meS8 julgadora 8ste- ai!!! e municipais partici; c'itado c()mo município
. va comp08ta por váriaa paotes d�8taoar8mos até. ,exemplQ de' .aJllplo atso

�utoridadelJ 'do municfpio,. o décimo lugar pela Of- . dimeoto entre 08 po(jeres
além de téooioos d'a dem de

\ colooação: ,

._
< 'i pÚblio,os,. SU3P' \8utorida,..

'Aciuesc,; ouviu,.e o Hinó
' .

. .'
. , ' .. dês e eltabeléêi'meotos

NaciQcal' e, ea ocasiio Rioiére M 11 r'oji t fo,' 8sc'öl8:t8s
-

qlur"procuram
faloU' o Prefeito Strebe. J.a:,aguá 99, Jõio Romá dotai' Jaraguá ae melho�
e.o Dr. Gel�..io HoJz d�, ri� !dQrreira,'Jaraguá 84, ·f8S ,��io� :',para o seu
"Aoaresc. ,'destJlCBndo ",o ,Rio .da ,Luz.l, Duque de, eD'gran'<1ecimeDto� .

-
.

\
� . � ',. .

'. ',Numa inioiativa ,das lhos de Pintura e Ái'.tes.· fa�uli8tiva a plrtioipa9'.
mais louváveis; a Socie- Plásticas da petizada de ou não' na p'romoçio
'dade d� Cultura Artística Dois. cidade que demös,;. . destas esc91a8. A idéià

..

�

de Jaraguá f' .

do Sul e a trarão toda sua oriativf· foi bem rec�bida' pelol '

Goo'rdeoadoria de Ensino dade, esperando.. se que�c estabelecimentos ligados,desta cidade, abrIgarilo
. amanhã ced'o a visitaçilo a. promoção älcance o : a ooordenlJdoria e espe,:-

,

, publica. exp.osicão de
.

8UCefJSô' esperado; pois ta·ie q:ue.,a partiQ'.paçijo
Artes InfaDlo Juv'enil de F.Ó assim .' serâ pObsív�1 seja 'bastante :8i'ghifioati�

.> Jaraguá ',' do Suf oomo um dimeDciclIDamento no' va. E você leitor
,
t.m à

homenagem 80 di.a da
• setor 'da- arte e oa cul obrigaçilo de com

- sua

Çri�ilça qu'e .amanhã �,e
tura deste pov'o, Serão presença dar Q toque

������������������.�.�.��������--�����. :comêm�ra. Os jarágua- 'eSpo�b�' �r8b�hos d� e8p��a� a.anhã no

enses poderão vet no pintura (I artes plásticas Departamento de Infor':
Departameoto de I[)for, dos alunos dos 'est8bele�

.

maçõe� 'Thiístical de-�

,
.'

..: )
_

':."

II
mações Tud:stioas 8 par- cimentos de' ens.Íno de. fronte 80 Dalmar (

Con·

Clln iCct OdOri I 'o I'ágiCá
til" deste domingo, trabai . Jaraguá do _8-ul,.' sendo fecções., " -. '
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() Maior do "Mundo. Leia ·e assi,��
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AfiO LVII - .JARA.GUÁ DO SUL CShi�t.a Oatarína)
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lncremçoto,' ao ,turismo 09S, plao�s:. da, ,CMT
,�., ",

.

.�, 'I,' ',. . .. ,f
" '-,

'.

A Comissão .Municipal légio 'Silo �LU1S com o in- 'tßressàdss oa .edificação
de. �U'rismb d,8,sta cidade' tuito de se c}e�idir a8 QJe: de éasa8 de'Enxaim.el (U
tem procur,ã'do elm' S11a8 ,\tss de açã� para·.a execu- pica8 na região). A im

eostuiIÍ.éir&s, feuóiõas tra� '. ção; 'do projeto nest., s.en..;. plaot8ção de um �iraot8
far �'larios; qu�":po�8,�_m t!��;_G-o-nt�u'8./00 encon-:, D,O 'Morro do Jar�guá, de
de�ermió8r uma atuaç'8o" .

tro- com""s '�olaboraç,o ond�.,se ,d�scor�tl.n"'1uD!a
I8gufa e.:coiíöi:z.�'I:ttê"-e.6.ID d081ó�egtÍ))ile8 da;�Qo'mil'::' '7"�\7.iS'ö:ó�m8-rav,Hho:sa,lG.i ;81,1-
a capaciqade:, 4'e)1811s in:- sio 'c'lntt7rn& . de Turismo (ra id�i8 apro-varla;' �a
fegràn'tâs, �!ém' dellavér' S!i� J:.ui8, cujos ,r�p'8Zé8, re�o-iäo: be� comi> do q�é
PI'ClOClfpação: para que ',�. m,oças tem demosti'sdo. S,8 ,conCle�Dtlze, 08 proprla
eBtes plSIlOS'-'8 �8tige:s�õe8' intetê's,sé DO'· iiior-emeoto. tári6s,df;' terrl!ln08 bllld·io8

Bej�m levadas adiánte. v dt\ p18nos
.,

CapltZ6s. ,de '. _par!l.luma, �impez&," ,que

No,sa êi,d�º�., çelD".�u�) .. 1eseD�olver, o· T_urlsftlo s.e Interesse� pelo plan,.
slogan "Jaragua dó .Sul em_ Jaragu�, Breve��nt� tIO das Azaléias, a.lém d�
Fa cidade d.as � Azále.la8" o. Sr.' Pr�felto MUDl,clpal s·e nota.... 11 flllta:de'IDter,ês-·
foi muito ,b",ID. ac!:'ita .e'ßs ser,á comunicadQ a

. res- se dos, proprietádos de

pIaDOS são de realização pei.to de planos que a CMT residêocias de. uma' nova
8 Ilurto prazo pois aigtta,: tCi!;m. no �e,ntido de�ofere- pintura em:,s:uas' casas

oDtem, sexta-feita,'� foi' c'Ímento. d., incentivos a8 qúan�o, se ini'e�ar o aDO

realizada. reunião no 'Co- .pessoas do mun!cipio in- do: ·Csntellário·... '

f .......

"",:,. !

'. I.

Jaraguá. do Sul, cidade de surprêsas c

j _'

• .'
•

. ;"_' Leia'a�Úhiml.
. '" i� " ,- ....'.

A,Marisol' s6' porqUe ui Mudar,sell Pôst6 ,·de'· Vend� •. dê
'._'. '. malhas para a Rúa Joinvilla, junto"à nOVa fãbri�

,>ir., ." é9, e�lá torrando por quilo,- todo o 'atual estoque
. ,:. "de malhas oonfecoionadas e re'talbos-,

.

. � '..-:
.

'. .
:

. i

.A 'ordem: é, não levar nada para a nova loja.
. ,\-

Para provar' que é liquidação de verdade, basta dizer que, o \

freguês escolha a mercadori.a qu'e desejar e' paga um préço. 86 por

qlliIo, para 'lodo ,8 qualquer. tipo de mafcadoHa. É muita CQlhar· de

chã par..a acreditar .que é assim mes�o; mas, já que a ordem�é,liqlli-
. dar; tem 'quQ;,ser presente mesmo

�

I \ ,
. ( \

,
.

O preço n'ão Pllblidaffios, porque·é até ridículo, mas' para sa-

ber, é só pergu8ptar para quem est8'te lã comprando anteontem,
voltou.ontem e já eBtf'Ve novamente hojEl' cßdo. eguardflDdo na 'fila a

hora de ,!l.lHi� ,8. IQja, É lÓgico: .quem chega antes leva a melhor.

-:rusTA'Lld{JlOAöÃO DO PÔSa'O DE VENDAS, DA MARISO'L;,
.

talvez seja Dm dos' tlSSDQtOIil: rna�� eom.eótadOi da cidade. ·nos

últimos dias.
, .�

/.
'. ,

.

Profilaxil.\ dos dentes e gengivas (Aparêlho "Uhra-sem")
.

"Alende il6meote com hora·s m'arcàdàs: 'FONE 72-0225

Oonsult6riÓ: Edifl�io "Miner" (Defronte a Prefeitura Municipal)
,

.'

1.° andar - Salas 22 é 22 A
I

.

(

."

�:l,Comunicado da_FundaçãÓ :,EducaCional
.

t,' 1; , '. Regional/ Jaragu8!é'nse \(F,E��J)
"" . � '"i ':"

. .A direção da F'ERJ, c.o�uniea, qU,e B8., insorl,çoes para os·

exameS vestibulares eÍp' J'ar&'gua' do �UU· p�ra JDC�r"e8s,o .na 'Faculd�l'
de' de, Estudos Sociain, est'arilo 'l!Íbertas iió'período' de "03 8 28 de IOlem-'
blo 118-1975, 808 segui,ntes. horários: de liegunda8. às .Bex�al!l',feiras. das

17.30 j\s 21 ,]J,oras, 808. ,ábl)dO� 8' dOQ]jligQ'8 lI�s 8·;30 <às 1'1' horas jun-
.

t� ao Centro' Social do SESt' na rua Walter Marquardrt onde. flJ�"; ,

'ciQnarãp, ,ª' jn8talaçÕes., preu:isó,ri88, da "F,!laJ. /Qutr:ú.8siQJ l�mbl'8m
que O Vestibular 8�rá dia. 11 de Jan�iro de 1876, també,m 00 SESI. Existe'
um tot'al de '100 vagsa,. seodo 50· parti Q i:urno vespertindo 8 50 par:a
o o·oturn·o.'

.- ,.'
\ ,,:_' ".

..... ,
,,' ,,\,.'

.

,'"
..

,.

v, .\ .

'.

.

I

As �ulalil s�.räoJn�c,i.��!1l1c,&�i iriarç�.,,,_�,,__ prÓ�i,�.Q , .•IH1: sendo·

que a taxII de inscrição para, o Vestibular é de Cr$ 21O,.oa, . valor:
,. unificado em t9d� o BRASIL...

.

.

t
r.

'\

.

I

"

'A a�te da pet�z.dà
,de,· Jarag'ua'" do '&ul

! ,

. ,

Sob ,Q .l1,lula acima circ�lou nos meios, emproe.Sé)' :.� , .'

riais do mundo uma piada dos 00'8$08, irmãos p.ortu- . este .

.

gue'ses e publicado numa coluná dó'O ESládo"do'" Pa-', '�� li
,

faná. de 3.0 'de seíembro p. p.: "Porlugdl é. o maior

país do mundo, pois, .Iem a ClIpital em Lisboa, o 00- ,
. � , .•

veroo em Moscou, e a' população no 'BrasW\" ,o, .7"
,·... u '('" aj)eman�r..o ",

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Dia16 Lothario Silvioo Stüber •.
'Honorina Francisca"

DelIagoelo

,. J,
x x x

.�.

ASSINATURA:
'

.

. 'Aaulll . � .'. Cr$ 40,00.
Semestre , . . . Cri

r 22,�0
Avullo .". • . Cr$ 0,80
Número atrasado Cri 1,00

"CDRKHO�' HO ... -�àgistr� Civ)l "���D�'�I!:�í.!rd.r.:·gr:� "�:::·�:;1::7::. :!!:f: FaIê c im e ri I Q $
." ,'"

'

.

� Aurea Mfllle. �bb.. Oficialc_ d. Ovldio, André Dellag- Vànir Rocha Di. 21 Set.
. ,�

,., .
.

. do ßeg1atro CivllddOJI....DIa;, nelo 8 d. Maria Pedrotti . I' I' R'I'cArdo' Neumann. em nio Carro II, com 67 -nosfundaç4o: I'Irlul' MulteI' - 1919 trlto da Comarca' .. aragu. D 11 I
' -

Ele, brasl etro, so teiro,
�_

u � u.. K" ..
- "0 Sul, E.tado .de: Santa

.

It agne, o. 'operârto, natural de JlraOaCMF. '8USUi91/0001;S4 .. Catarina, 'Brallfl.
'Ed"t 1 9 076' d O·6/10/76 •

d Q. J d
.

'{'ado' e' , Dia 27 ,F.. Saber' que oompar�ce.; I a '�.' .

�

e .., gua o our, ormcrn EUi Weege, nesll cid.de, C;o� 60 'anos
·1975. ra� ao cart6rio eXibindo O. Franciàco Jos6 Ramol e restdeute em Vila neva,
Diretor documento. eXigido. pela lei M .

Lucia da COita ,neste distrito, fiiho de Se- Dia 28 '

Ealênfo Vitor SchmückeI. ,

afim de .e babWtarem para
. arla

baslião João de Souza e Arthur Klebunde, nesta cidade. com 67 anosoa.ar-Be -,

'

Ele, brasíleíro, solteiro; de Maria Pellis,
, Consrancte ' Okonskt, ,nest. cidade, com 98 Gnos

Edital D, 9.Ó72 de 10:/10/76, atleta, nalutal de Join 'Ela, I>tlJsileira•.eolt�ira, AugusJinho Cailione, nesre ctdade, com, 58 IInes
'. Nelson Kieckhoefel<'e ville, neste.: Estado, I do industriária,' natural de. ,.. .

miciUado e residente em Porlo União, neste Estado,
, .0111 �� . '.

'

.'

.

Wal!rllud Stein Jo.i.nville, neste Estado, domiciliada e residente em OerglDB I;.lndeml�n Krueger, nesta Cidade com 64
Ele, brestleíro.. solteiro, filho de José Pedro Ra- Jaraguâ esque�do; nesre .•no� . "

.ENDERê:ÇO:' operário. nítural da M.Cls-
'

mos" de Analia· Batista distrito" filha de Waldemar" Marta Scheffl�r Rei', ne�t� �clda�� c�m 66 anos.
Caixa'Polt.li 19 sar.n.t1uba; .nesre Estado,.' RIiEml'ao.8b·'raSl:lel'ra',1IJ'o'I'tel'ra,. fio�h. (., de EIfí 'Ule:ch" ',' "Co.RREIO, DO. POV.o." envla âo;s, en,I�Jlados suas'RuaJ.!.·130-li'ont7Z-0_091 ,-,domiciliàdo e restdenteem R h

.

1Jaraguã do Sul. S. Catari.a.
> três Rios do Sul,' nesre auxiliar de escritório.

oc a •.
'

,
'

'" ' 'co,ndolênéíás .

distriJo� filho d�· Lauro natural de Oorupé, neslte Edi,I.1 n. 9,08Q de 0&/�10/75
.

Kíeckhoelel e de Ireaa Estado, dOJOici1iada e
, Guldo ßehr e. Relaç�o dós '160 alunos' do. Se,;Gaedtke Kteekhoetel. residente na Rua Ricar- Hildegar,d

.

Marquardl . .' , \. '

bil�I:�i:::,s�:���la�!tejí:: �ifh��8:'Fr��I:racoeid;::� Ele. 1)";lIsileiro. ,sri'lteiro" mínárío 'S.C. dê Jesus que reco,
" tornetro; nerurel de 'Rr� do, .

.

. ' :<'

�·W:�d:�teS:� dC::,iC�:::i· �o:r�i:: d�o��·s�a.�e Nair
Testo, áisle Bstado,domi' b e.·ram . Bolsa-de-Estu90S do Gover,.

ciliado e residente em Po- --dente BpiJácio Pessoa, nes-: Edital n� 9.077 de 07/10/.,75
'

merode, nesre E,.tado, fi�
'.

d E t d'·
"

'I d C <It! 900 00ta cldede, filha de Atelpert
lho d. Albrecht ßehr. e de no, o s a o, no va or 'e,. r'IP -' ,

.

Leopol'do Stein e, de ,pa, Ingo José Knu!le e Eriêa Bahr.
'"

,

Id "C <It! 32til LeiJhold SIein. ' .

'EH 'Lars�n EllI. 'brasileira, aolteira, cada um, Dumtota � r.p ..000,00.
Edilll n. 9.073 de 0�/10/75 Ele, brasileiro. solt'eiro. 'industriári •• natural' de Ja- Corupá, ã de�oulubro de 1975,

o.a,valdo êorreia e Oon,ádar, Datural de Ja- raguá do Sul, domicili"cja
6'.- S"<'RI'E A'

.

, rs';'u6 do,Sul; domíciliRdó e residenle em �i,o Cerro. .

t::-Arlelra
.

Tereslnhl . Triso.JJQ. l!Il

ne·st.. d·.I's·.r· l'tO, f,·lh'.a',· ,de'
: .

.

.

.
'

�

e residente.' na Rue Ba- '" Adllberto Oionfsi.o' Pedrioi, Alberto Gräff. AJrllmirEle"brasileiro. solteiro. rio do Rio Braneo, n.esta Wêrner Marqua.r,dl 'e de francisco Tholl., Am@ndo Ofterabach, Anilo, Joã� Pelri,mOlorisí•• 'n.tural de Jar._' oidade, filho de Adalberto RUlh Siew�rd ,M ..rquardr. Antônio Donizete Busíqui" �rcênio João Schneider•auá do Sul, domicilia,do e Krause e de·M.arl·'a RI'chter' C I M' 'Id
'

'0 '1 K cn' O-VI' Som-vl'lla cdv Id..,
Edilal D.9.081 de 08/-10/76. ' ar os I ner,' .01 o' ,o ,'... ..,. I..J a oresidente nl' Raa' Prof., Krause."

' -

.

Brás Faustino. Eugênio Petri, Pranclsco Kohler, Geral-FriJ� Varei, nesta cidade;', ..

. . .
' Charles Hd'rnack e do 'Alcides ,Rossi; Gilmar 'Bllri.cheno, Heriberto Hel-

- Ó sr. HilberiO Kaiser. 'fjJho de Anlero Correia e Ela.brullelra, !loltelra, lucia Marí'llI Meier ImanD, Irio Träsel. loão. Bialeski. João "'Vili Dietrich,
'

de 'Maria· ..\'Iquioi Correia. caixa, natural
. di.' .�ai6!

. Ele., brasileí'ro. solteiro, Jorge Luiz, Floriäni. José Eraldo Gt'rmano da' Silva,
, Ela brasileira . solteira, neste Estado. domlclbadá

banciÍrio, nalural de Jar.- . Jesé everaldo Germano dil� Silva, José Luiz Vieira,industriária, nal�rlll de Ja- e residente na Rua :80·)
guá do Sul. domiciliado e lose Vollolini, Júlio César ludaçheski, Luiz Fernandoraruá ,do Sul, domiciliada; bl!rlO Z!emalln •. nestaci-.residentetuIRuaMareclll:lIMartins.LuizGaQriel.Santos•. LuiZ Jos� 'Weber, Mau�ti: residente em SanhJ Lu- dade, fJlb'a de Alfredo
Floriano Peixoto.', nesta,. rfcio Kuhneri, Nelsir Sln"giauo, o.dimar João Peripolli,zii;i, neste distritd, mna d_e '. Lanen e d'e Marta Larsên
cidade, filh<i de . Oerhard Oldema� Inácio flach, 'Pedro ChiloliiJa, Renato FranMari.no Triso!lo e de <Z.r-, Edltat'n. 9.018 de 07l10/75 Harnack e de, Catarina, cisco Orösz. Va'ldemar Júlio Jácomelli, Valdemiromela Mengardd" TrisotJoy·

Joio sabina Filho ,e S'teinmacher. Haroack. Schrr.idr, Vanildo, Dielrich; Vilécio Kerber" Vílalino
Edital n, 9.07( de' 03/10/75 Edeltraúd Krej.

.

Ela. brasileira, sólteira, Sm.niollo.
'

I

auxiliàr de escrilório. na
'

I>'_'Genésio Oarlini e Ele, lbruileiro, solteiro,
.

tural de Guaramirim, ocs- x x x
Paim' l'ra' , Sardanh.'a .

t f d n 'tu' I d
.

Gues o .' or, a ra. 8 ,8.- te Estado" domiciliada, e.'
Ele. brasileiro, solteiro, ramiri.. , nelte ,Estado. residenle na Rua Mpl.comeroiário natural 'de· domiciliado

...e. rel!lidente Floriano Peixolo, neSla Ade'Hr Luiz .schõns. Aldomir José Ourski. Alério SchmiJl,
_Jaragui d. Sul, domici· ,em Guarammm,

_

n8st@ cidade filha . ·d� Jorge AJramiro José Bampinerr.i. André Kunz, Dirceu BruD Pi
liado e re.idente em Vi-' �lt8do, ftlho �8 JOIO �a.. Meier'e' de, Verg,inia de celli, Bdílson .Luiz BÖ"nW. Edu�rdo S�allk, Gilb�rto Au

Hildegard la Lenzi, n8S'. distrito, hlDo e .de Maria Francis- \ Souza Meier.,' guslo Maurici, Gilmar PlIveai IIiseu' Schneider. Ivo,
filho· d,. Bonifãcio Carlini .

ca Sab'no. '. . .' E par� 'que chegue ;ao 00-' Luiz �chnejder, Jair �nIÔi1io, Diel. J��o Ast�lfs Rabi�.
e d, Oiara Giovanellà

,

Ela. �r,�8delra, solteira•. Ilheclniento de tod!)•.mandel � 1_O, )oao Haas Neto, Jorge Gllmlr GOIZ. Jose Ademir
Carlioi,

'

IDdustnár18. natural
.

de pasl!lar o presente edital que Slo�tÖ., José' Amafllzo Marcato. José OarJos dos Sanios,
Ela. b8sileirl'!; solteira, Rio do Testo, Olste Es- 8eri publ1cado pela imprensa José Luiz Moresco. Lae-rte Kohler, Luiz AI!>erlo Böing,

industriAria, natutal de ,tadó, domiciliada e resi- e em car�ório .onde será afixa- Luiz Càrlos Feroélndes' Mário, José' Coiömbi'
.

MáriO
d tR J' ')' do durante Ui dia•. Se alguém ..'.

.
. ,'. .

.

.

f MasBarandoba, neste 'So ;
en , f:1a.. u� oln" l�, 80uber de algulill�ped1mento �eno Szczerbowsk., Norberto -Weber, '<?sDlr Jüse Me,,: '

tado. domiciliad'8 e ,reBi· nesta Cld8�e, filha de �el ácu••-o para 08 fins legal•., ZIQ, Paulo Ro'berto Freze. Paulo. SchmHt, .

Pedro An
delite t'm Vila Lenzi, neaae

.

noldo KreiS e
.

de Ahda AUREA MüLLER GRUBBA Siröher. �R�nalo ell.dore�· Sflvio' José Bodenmüller.
distrho, filha d�e L,opÔl.· - Volkmann KreiS. OficIal, Valdeç_ir Bertoldi, Valdir Debatin, Valdir. José Karpen,
do Sardanha e de Lucia Valdir Siroeher, VaMir José Cassaniga, Váller francisP.úli. "N \..'...' "I' co Rockenbach.

"

,,' ,

.'

Edital I;,� 9.075 d� 06110/76'
".'

• a,.S c 'Im. e 'n 'O s '

..

Aniversáries
/ Fazem I anos. hoie

-- o. er, Liirldolfo
Schmldt, em ltepeeuzfnho;

...... '. sra. MargiJ- Horst
Andersen,

'

em, 'Curitiba'
-PR-i
- li sra. Maria. Clposa

do Ir. M.arlin HenD, em

Jaraguaziliho; .'.

_:_ 1I'lr't".,Maray� filha do
.r�·· Adolfo .Bartel, em '1ta-
pocuzinho;

.

..;_ a sr•. Irene, esposo
do sr. Cláudio A: Stul�er.

Fazem .. anos -amanhã

Dia '13 Out�
_:' Ä .

sra. Maria; esposa
do sr. Albano

'

Slit'JgheQ,
'

em Piçarl8' .-SC-;'
- II sra. Regina. es'po

sá do sr. Eugênio Gllscho,
em Jar.guazi�ho; ,

.

- o 3r; Silvio Paulo
Prodöhl, em Joinville
-SC...:..;

.

- Rosângela 'Fálima
Ferazza.

6.· SÉRIE S'

..

Dia 14
- 0., sr.

Albus Barano;
- a ara. Anila Voigt;
- 'o jovem Clóvis Mar-

celinO' Gonçalves.
Dia 15

'

- a Vva. ara.,' Tereza
SJinghen;
- Leonor Tom.selli;
- • sr. Adolfo Barlet,

em IlapOl::uzioho. .'

....
"

h

r .�; ..,

Dia 18 Setembro.
ET..ndro Càt:lo8, filho de Valmiro. Manoel (Ermeliada

'

Meurar) Melo Airton Antônio :ASSiDÇ:-),ÚC�'u KUhnen, Alceu Lu,iZ
Ele, brasileiro, solteiro, Dia 19 Weber; AnastáciO Knihs; An,sehno He'lImaJJn, Antôni�

Dia 17 marcineiro, natural de 0'88i8. filha de croio (Brika Rita) Biron Alberton. Aurél'io Pereira, Celso Luiz Knoh, Dari Jose
j Sio Bento dó Sul, nsete Dia 20 o

, Nagl Bdell1ir 6ásílio Formigari. Elói Wasch, Francisco
_ O' /Sl';' Waldeburg- Estado, domiciliâdo .8 re- Simooe Margarete, filha de Bento Avelino (Matilde' Jorge Cezário. �OervíÍsio B�ch Löffi, Ciuid_o Roqu.eHinsching (industrial);, .idente em São Bento' Nilsen) Fagundtl8' Juockes. llron Amauri Zucco, IIvo José .schóeider, IDa:
;_ a sra. Adele B. Her; do Sul,· �e8te Estado, fi· ' pia .24

,

. .: .

..
cio Juliano Veolke, IDáci9 Miguel Wendlin'g, Ivo Mai!

mann, em'Cerup'á -SC -; lho d-e Adolfo Stüber • Blemlr. ;f�lho d, José (R081 Mari de Borba) AltlDI' Jacir Pormig-ari,' Jonas Mâlzzi. José Adelt .Dill, Jose
- o sr. Alfonso Nagel; , de Thereza Stüber. Dii..,25... . . .',AHonlo, Mlffezzolli, J.sé Sehnen. Levi José _ Pedr.iRi,
___ a jovem Veneranda

.

Eh�, brasileira, soUeira, J�sete, Regl.ne. fIlha de Dante (Josepha Plhpp): Loreóço Boeing Sohrinho,. L�iz, Ca��oa_ ,Mt.lçllneIfO,Rincaveski.
.

doméstic�.
'

natural· de MlDel. MiÍl1io �ér2'io Lozzarini. MaufQ;·'B,úsa.oello,) Norberlo
"Aos aniversdriànles 08 Jaraguá do Sul, domici.

.

Dia ,�7 • . Back, Osvaldo José Mabl. Rena·'o 'LUiZ T�e'illa, Rubens
nosaos cumprimentos!' liada 8 residente na Rua Ricardo, filho d� JOBé Carlos (Mtnka Ter�z8) NeTas .

[\ebatio Valdemiro Boeing ,,\'Jorge, filho de AfoDso Alexandre )(Terezia Leier) .' "

,;;;. \ :Mendonça .

"

x x Xe , 'i' " i'"

eaAm'ara" Mu''0.11'cllpal
'.

'da' J'aragua'
.

do'
' Su'l' Regi.?i,. f�:a 'de Leopolpo (Annit.. WaloWJ ,fKlitzke '. .

,;

,

.' .,.'
.

.' , p.atrleia', filha de Ildemar (Leotildes Passate) Bodem.-' A'

Adalberto Hellmann, Angelo' S.nlo Verzon. CSar�,

RESOLUcAO N° '03/\75; berg � ;
. , .' '. los Ro,O'ério ..Gam.bá, Daniel Ca'milo e»u...hinO'er, D,Dilo'.' J.a'im'e, filhoo, de Cami,lo) Elza,,·Da.lpiaz) LeUold.· ,.. t'

José Russi, Danilo Nienov. Dàrci' ,Ped�O f'rilzen. Deo.

josé Alberto Klilzk'e. P�elidente da Câmara Mu· . Dia ,29 ,". ' mir Mur.ro, Edemar,Anlõnio }'Anholelo; Elizeu (._úiZnicipal de Jaraguá 4!) Sul, no u,so e exercjcio,de SUliS Jani, filho 'de Emilio (Catarina Pinter) "Kitzberger Buligon, enio Eudid-es 'Ullmann Frlncisco Hermioeo
.,tribuiçõ�s, ReSo.LVE: Dia 30 -

Pacheco, Gílmar Isafas Erlhal, lidefonso Dalcegio, JaDDenfsio, fil11,o"de Hertwico (Gisela Banr) Borehardt dir Anlônio Sanlac'alarina. Joaquim DéllsfO'io. Jorge, Dia 01 Outubro G Ib K" 'k
6

OAdriana., filha de Ilson (Ed&ltràud), Grahl
'i erlo QC Der, lorge Niva!do Feldbaus, José s�

ni Cestari, José' VUmar Zimmermann • Laércio Cadore,Die 02
. Lauro LE:oOéirdú Sc�mi". Cenoir Jo�é Bogo Leo�ertóAdilsio, filho de Waldem�u (Alid.) Krueger ."

. Kormann. Leonço Ribeiro de Souza, Luiz Carlos Ta.:,Dia 03
.

chioi, Luiz Fischer. Marcos Caslari Marcos Mieslrl,Dieler Daoilo, filho de Olávio (lisa Mueiler) KoneW Méllias�Kohler, Matiri Luiz Pdlzen ,Maurino Gripl'a,
ART. 2.0 - Determinár -

a convocação' do 1.0 Andréia, .fitha Ivan Ignácio (Wilma Apélrecida) Leut- M'oaCir Facbini, Neslor Geraldo Knod 'NflsQn Esser,
U I I do Ver"ador Sr Renalo Demalhe 'em subs- ,prechl . ,"

.
. ,Nfl50n Jose Pe,lry, Odl'son" .Carlos c' "'I'om'bl', OlavO's p en e... � .

'.
'. .'

.

,Gilmara, ff1ha de Waldemar (Iracemà Lüdlke),.--WilJe ...
. lilufção à ver�adoF.' reo�oculOfe,

, ; ,

" o.�f �êmeoa Deniza Terezio'ha e Deililson Darley, filhos
Trindade Canépelle, o.snildo 1anga, o.svaldo SenhneD,

6 ' Pilulo Etói Krbelz. Paulo. Roberto Horlz VierDe,
J

';
d

. '�';'{ (S'C) . 29-' de 'setembro de 1976'
.

d� Blp{d-io (Beroadete Klein) Coelho Ilenalo Zucco, Rubens Kohler, Rud'olfo Boe,ing NeIO,.aragua o vU '1' 'i ,
, ,Uie 04

. .'1 "' '
. .

(R A d I L' Valdemar· p�balín. Vitorino' Carpenedo. Wilmar, ,

J�sé Alberto Klirzke Presidenle�:' lié:�rán�' ,C:álnd'ice.�fiIh,a de 'Reginald� osa. i i ·a· Kuhnen, Wilmar Vasel, Wilson Dirksen. ."
.

, '.' .'
" ,.', "ums) &chtoche.l. '. :',' .' .' "

José :Carlos Neves ,Lo Secretário "Aos país e. famililres nOssos cumprunentos Pe, Augullo César Pereira S.C.J., Diretor

,

,'';_ 'Muria 'Schioch.t;
- a sra. Alrona, espo

aa do sr. W.lter Ba'rlel.

7.· S�RIE::

.

8.- SÉRIE

ART. t ,e ..,.... Declarar extin.to o mandato da Ve
readorlil Srta. IEDA MARIA DE SOUZA, em vir!ude
do pedilld de- renúócia efetuado pela mesma, .alravés
de Requerimenlo n.o ã5/7ó de 29.09,76 e defendo 'na

mesma data.

/
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• "( '-

. Quandovocê entra 110 BESC:
'i�,tá assim de'g�nte coohécida.
";'

. I "

, ,São pessoàs que vivem � trabalhamcom uma preo-
'

cupação: gente. Afi,nal um banco não pensa somente
'I '

em operações financejras." I ,"
,
O' BESC 'preocupa-se por você nas horas em, que -

IIJma, simples operação bancária, é a solúção do seu
I

problema, e por-isso coloca-se na posição de Um banco'
de gente conhecida.', 'J

! Portanto, .ao pensar em operações bancárias lem-

bre-se do
-

'

'\

"
"

,
" ,'�'BESC· "", ,\ "-;",'�" ,'"

, .:\:I, Banco do Estado de ,Santa 'Catarina S.A.,,' '"
• tt····,

:-- ..

\,

. GOVERNÁR É ENCURTAR' DISTÂNCIAS
,

"

-

, BESC,p BANCO ,DÄ G,ENTE
"

"

,\

Bebidas>max Wjllielllr5.fI�
,
'.'

"

.

'
�. ,.,.

, ,

( C.o.C.M,I;, 84 429' 8q9[OOOl-46
,

Assembléia Geral -Ordinária
" ,

\

"

-

I
•

'. EM P"R ES'Á RJ O,S ,�tij"rSJ As,.
,

8.\ VÂ'IUG, sente-se "honrada pelo que pode. f,:,zer, pelos seua .ne-«
gÓCiOB e, passeíea VARIG estã presente '

,(;Im", toda" ,parte .dô
mando, beneficie-se doe seus -'serviQos.

'

'" ,,-' _ ,,'

,

" ,FeQ� inform�çQes à VARIG
, Av; Mill. Deodoro da Ionsécê, 122[1ãO - Fo.ne 72,0091

,\ r-. '

, Jaragu6 do Sul - SC '
\

"

,.V'jage ' VARIG, VABIO VARIG
'-;" , ,\

/

'São convldados 08 senhoree acionislÍis d�sr,a sodedßd,. par� parlleiparem,
d. assembléia geral ordinária que lirá lu'gar no <Ha 31 de ourabro (le.'19.75. 'às, 9
horls, 'Da sede- social, na rua lotriville, 'D.O 594, na Cidade de Jaraguá do Sul, afim,
d� deliberarem sobre '� seguiQle

'

..,

Ordem do Dia
, 1).;,':" Exame, discussão, 'e, vQtação' do relar6r,io �iI Dlrerorte, B�la'Dçô Ge-

rai e De/moDslrali�o dos R�sul!ado\s e ,Parecer do Conselho Fiscal' referente ,ao'
eXerc!cio �OChll encerrado em '30 de Iunho -de 1975. '

'

2) � ,Eleiç,o des membros do� Conselho Fiscal é respecttvos :suplé,liles;
assim como ii. Itxeção ,dos. �eu8 honorértos;'

.

'\, '
, \

' ,,'.'
;

ö) -'Outros aS8�nlo� de interesse social.

. ',) Aviso aos' Acionistas

E·"
, -. .. Ad

I! ' .o' r: E d 9 a r D.u ti ra
, S'CJltorlO' IUe 'VOC'3C'la, ���a�e�:��.rA;;8�n!:d:

,
! '.

r ; A d.v o,g e dos
)

,'. .j -./
'

.

; r.

'".
. .:»

Defesas fiscais de ,qualquer 'natureza, : Cob,rsQçsll -. Inventários - Desquí
tes - AI�erQçoesße Firmas � 'Opntt.3tpe - ACfid,sptel de Trânsito .. Defesas
na ÁrtÚi d�8 Financiadora.8 . Matéria Irrabalhista. _ViJ)ja-se a Seni90 dos
Olíentes. -;.\','

'

,

'
. ,:] .

"

',Rua Reinaldo 'RIU, 550 - IfOles� 12�0154 Escritório � 72-0301 Resldeneia
..

,
..

' "

f
.

f '.'
•

' " •

'aragul, do Sul' ,-,
- SJlÍt. Calarlna-

, v

.

EIÍ�oDtram-se ii disposíçao dos. seohcree lIcieaisl1l8, na" sede socilJl,' os
documenlos a que se' retere o tlI't.o 9,9, do Decreto Lei' n.o, 2.627,· de 26,[G9/l940.
'",

Jaraguá do SuÍ (SC), �6 d�' sete�bro d� 1975
"

,

.

'. '"
_

, \ ,

Morttz Max Wilhelm, Direto'r-Ptesidente' ,

CPF; 004.368.õ2�
r

,
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' Estado de· Santa, Catarina '

Prefeitura ffiuniaipa[ de Daraguá·· do _Sul'

Nomeia Membro· do Oonselho Curador da Fun
dação EdUcacional .Regtonal Jaragueense. .

EUGENIO' STREBE, Prefeito Muniéipal d@ Ja
raguã do Sul, Estado de Santa Catarina, usando das
atribuições que lhe confere o art. 74, I, da Lei Or
gânica des Muni.cípi08 do Estado de Santa Catar,ina,
e, com fundamento no § 2.° do artigo 7.,· da Lei
N.o,439. de 31 de agosto de 1973, combinado com
o 'artigo 9.°, letra ,�.·a" da 'LE�i n.o 471, de 31 d·e de-
zembro de 1973, Decret!t: '

ART. 1.0 - Fica nomeado o .Sr. JOfé Carlos
Neves, para representar o Municí,io no CODselho
Curador dá Fundàção Educacioo",·l Regional Jua-
gusenae. . '.'

. .

.

ART.. 2.° _' O mandato será de dois anos, lila Nomeia Membro do Con8611l0 'Curador da 'Fun-forma do § 1.0 do artigo 9.° da :(..ei nP 471, de daçãe Educacional Regional J,araguaense.ál/12/73' ,.' /.' EUGENIO STREBE, Prefeito Municipal. de Ja-ART. á.o - Este Decreto entrará em vigor na raguá do Sul,' Eltado de Santa Catarina, usando dasdata de lima publicaçi\o, reYogada8 a8 disposi'ções atribuições que lhe confere o artigo. 74, I. da Lei
em contrário: . Orgânica do& Municípios do Estado d€' Santa Cata.Palácio dk 'Prefeitura Municipal de Jaraguá rina, 8, com funda_menta .po § 2.0 do artigo 7.0 dado Sul, aos 30 dias do me8 d'e Setembro de 1975. Lei. n. 439, de 31 de Qgosto de. 1973, com.binadoEugenio Strebp. Prefélito Municipal �,com o artigo 9.°. letra hd" da Lei ·n.O 471, de 31 deÖ presente Decreto fed regilltrado e publicado tlezembro de 1972. Decreta: '

.

nesta Diretoria de Expediente, Eâucação e' Assis- ART.1.° .:.... FJca nomeado- o Dr. MARIO' TA-tência Soeial, aos 30 diss do lQés, de Setembro de VARES DA CUNHA MELLO para representar' os.1975. '
"

'" Clubes de Serviço no Conselho Curador da Funda·Astrit,K. Schmauch, Diretora, çAo Bducacional Regional Jaraguaense.·
,

ART. 2.0 - O wandato será de dois ap08, na
forma do § t ,0 .do "artigo 9 ° da Lei no 471, d� 31/12/73

. ART. 3.° - Este Déçreto entrará em vigor Da
data de',.sua publicação, revogadas as disposições
em contrário. �

Palácio da Prefeitura MUDicipal de Jaraguá do
Sul, aos 30 diss' do .me8 de setembro de '1975.

, Eugenio Strebe, Prefeito Municipal
O presente, Qecreto foi registrado e pubUca�o

'nesta Diretoria de Expediente, Educação e Assistên
cia Social, aos 30 dias do mes de s,tembro de 1975.

Astrit K. Schmauch, Diretór<;.,

Nomeia Membro do CODselho Curador da \ .Fun
dlção Ed�(:Bcionill Regionàl Jarag-uaense.

BUGENIO STREBE, Prefeito Municipal de Jar.
guá do Sul, Bslado dê Silo'a CafQr!na, usando das
lIfribuiçõ-es que lhe confere ri arfo 74, I, da Lei Orgânica
dos Muniefpi08 do ESlado d(l Sanla Catarioa, e,

.

com
fundamenlo 0.0 § 2.0 .. do arfigo 7.° da Lei 0.° 4õ9, de
31 �de agoslo de 1973. combinado com o arligo ,9.°,
lefra "c" da Léi n.o- 471, de 31 de dezembro d� 197ã,
Decreta:

-

_
.

ART. 1.0) _; FiCI óomudo o ,Dr. ALIDOR LOE
DERS, pata representar a Associação Comercial e lodus- e

trial no Conselho Curador d,i{FuodBção Educacional
Regional JarBguaeose.

,

AI?T. 2.°) - O mandato será de dois Inos, na for
ma do § 1.° do arfigo 9.° da. Lei n.o 471, de 31/12/7á. IART. á.O) - Esfe Decrefo enfrará em vigor Oll
data de sua publicação, revogadas as disposiçÕiS em
coofrráio. . ("

,Nomeia Mtmbro do Conselho Curador da Fun� Palácio da prefeitura Municipal de; jrJrlguá' dod8ç.ão Educàciooal Regional Jaraguaense. Sul, aos 30 dias do mes d,e Sefembro de' 1975. .BUOENIO STREBB, Prflfeito Municipal de jara- '.
� Eugenio Strebe, Prefeito Municipalfuá do Sul, BSfado de'Sinf. Cafarina, uSilodo das O preslofe Declreld fQi regi'frado e publicadoalribuições que lhe confere .rt., 74, I, da' Léi Orgânica nesfa DiI:eforia de Expedienlé, Educação ce Assislência

,
dos Municípios do Estado de SaDIa Ca'arina, e, .,com. ' Social, aoá áO dias do mes de Setembro de 1976.fundamenfo DO. § 2.° do artigo 7.0 da Lei n ° "�9•. de' .'

Aslrit K. Schmauch, Direfora:ãt' de Gogato de ,1973, combinado cOm o ilrtigo .
9.°, '

lefra "b" 'da Lei. D.o 471, (te ál de dezembro de 1973,
Decrelll: •

_

'

ART. t.er - Fica 'oomeado o Vereador JOSÉ
ALBB&?TO KLITZKE, para represenfar a Câmara de'
Vereadores do Município DO Conselho· Cur8dor de
FUDdllção Bducacional Regi9Dai Jaraguaense.

ART. 2.e) _;- O mandafo será de. dois ados. na
forma do § LO do lIrfigo ,9,0 daLei 0.°"'471, de 31/1217á.
, ART. 3.°) - Bsfe Decreto enfrará em· vigor na

dila de sua publicação, revoe-adas às disposições em

,

Decreto N. 347/75
Noméia O Diretor da Fundação Educacional

Regional Jara.gusense. .

Eugenio Strebe, Prefeito Municipal de Jarag'iJá
do Sul, .Estado Santa Catarina. usando da8 atribui
ções_ que lhe conferem e Art. 74, I, da Lei Orgânioa
dos municípios do Estado de, Santa Oat.rills. s, com
funnamento no item II do artigo 7:° da -Lei' n. 439,'
de 31 de agosto de IS73, Decreta: .

.

ART. 1. - li'ióa nomeado o Professor Dr. Pades
ELEMAR SCHEID, para exercer o cargo de Diretor
dá Fundação E,duc8cional Rpgional [aragueense.

ART. 2. - Este decreto entrar' em Vigor na
data de Bua publicação, revogadas as dlposições em

centrärto.
Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do

Sill, aOB 30 de setembro' ,de 1975.
-,

Eugenio 'Strebe, Prefeito Ml1nioipal
O presente Decreto foi' r-egistrado e publicado

nesta Dieetería c;ie Expediente, Edocaçio e Assistên
cia Social, aos 30 dias <Ja mel de setembro de 1975.,

• Astrit K. Schmauch, Diretora

Decreto N. 348/75

,

Deoreto' N. 349/75
- \

--J

Nomeia Membro do ConselhQ Curador da Fun-
daoio EducflQioosl Regional Jaragua8ns8. ,

.

EUGENIO STREBE, Prefeito Municipal de Ja
ragu' do' Sul, Estado de Santa Catarioa, usaado da.B
atribuições que 'lhe confere o art: 74, l,. da Lei Or
gânica dos Municípios do Estado de., Santa Catarina,
é, com fundamento no § 2.° do artigo 7.· da Lei
D.II 439, da 31 de agosto de 1973 combinado com o
artigo 9,·, letra "f" de. Lei n.O 471, dtt 31 de dezem-
bro de 197á, Decreta:

'

.

ART. 1.0 - Fica nomeado o Padre ELEMAR
SCREID, para rap'resentar a Oomunidade Católica
DO CODselho. Curador da Fundação Educacional
Regional Jaraguaense.· , /

ART. 2,°) - O mandato será ,d'Q,.dois anos, na
forma do § 1.° dor artigo 9 o da 'Lei n.o 471, de
31/12/73. .

'

,.

'., .'
.'

.

ART.' 3.0) - Este'Decreto entrará em vigor na
data d. Bua publicação, revogadas as disposiçãel·
film contrário.

'

..
,

,

Palácio da Prefeitura 'M'unicipal
.

d� Jaraguá
do. Sul, a08 30 dias do mes de 'Se,tembro de 1975.

. . Eugenio Strebe� Prefeito 'Municipal
O presente Decreto foi ,registrado ê publicado

nesta Diratória de Expediente, Educação e Assis
,tência Sucial, a08 30 dia. ílo mes de Satembro de
1975. ,('

,

�", .'

Astrit K. Schmauch, Diretora

Decreto N. 350/75

ART. 1 o) - Fica declarada de utilidade públi
ca, para fins. de' expropríação, a gleba de. terra
com a área de 1.336.50 metres" quadrados situada
na localidade de Três Rios no Sul, neste' muniCípio'
e pertencente a IDA KARSTEN ou quem de direitofazendo frente. em 29.50 Iiletrps com a Rua n.O'5 _
Prefeito José Bauer; Iuados em 27 metrss, com ter
ras do atual Oemltérío: extremando de um lado
em 51,20 metros com uma rua particular, e de ou'
tro lado, em 39J;0 metros com terras dos usufrutuá_
rios de WILHEM SASSE.No�eia Membro do Conselhb Curador da Fun-, �RT. 2.0) _; A área ora expropriada será desdação educeelonsl Regional' Iaraguaense. . tínade à ampliação do cemitério existente na loca-

.

'

BUGENIO STREBB, Prefeilo Municipal de Ja lldade, acima citado.
raguá, do ,,su', Estado de Santa Caterrne, usando das ART. 3.�) - Este Decreto entrará em Yigoratrtbulções que lhe confere o aU. 74, I, da Lei Orgâ-.· na data de 8U8 publícação, revogadas as díspoa].nica dos Mutneíplos do Estado de .sanla Cetarlns, e, ções em contrário. '

,

-

com fuadamento no § 2.° do arligo 7.° da Lei n.O 439,' Paláeio da Prefeitura Municipal de J�raguáde á! de agosto de 197á, combinado com o artigo 9.°,' do Sul,. aos 30 días do mes de setembro de 1975,letra ·,'e'· da Lei n." 471, de 31 de dezembro de 1973. ,'. ' Eugenio Strebe, Prefeito MunicipalDecreta:
-

" O presente Decrete foi registrado e publicadocART. l.0 � Ficö nomeado o PitSIOr EGBERTO nesta, Diretoria de Expediente, Educaçãe e AssisSCHWANZ para. representar a Comunidade Evengéll- têneía Social, aos 30 díaa do mes de setembro. de
ca .no , Conselho Curador Qa Fllndação Educectonel 1975. "

Regional Jaraguaensa.
.

ART· 2.0 - O mendaro será de dois anos. ne
forma do § 1.0 do artigo 9:° d. Lei n.O 471, dé 31/12/73.

ART, ,3.0 - Este Decreto entraré em vigor na
data -de sua publicação, revogadas as pisposições em
contrário.

Palácio da Prefettura .Munlclpel de Jiuaguá do
Sul,' 80S 30' dias do mes de setembro de 1975. . \

.

Eugenío ôrrebe,�Prefeifo Municipal
O presente Decrefo foi regl�slrado e publicado

nesfa' Direforia de Bxpediente.' BduCdCãô e Assislên
cia Social, ilOS 30 dias do mes de s�te'Ybrl) de 1970.

.

'.

'I Astrif K. Schmauch, Diretofili

c,Ol1frário. c
•

, Palácio da. Prefeifura Municipal de Jaragua do
Sul, 80S' 30 dres do mes de Selembro de 1975.

"

-Eugentc Sfrebe,·Prefeito Municipal
O preaeate Decreto foi registrado e publicado

nesta Dlrerórla de Expedlente. Educaçao e Asslstên
cia Social, aos .30 di'll's do mes de setembro de 1975.

.

/

/
. Aslrif K. Schmauch, dlrercrs.

Decreto N. 351/75,'

=====\

Decréto N. 352/75

Deoreto N. 354/75
Declara de utilidade públiea gleba de terra

para fins c!& ,expropriação:
. EUGENIO STREBE, Prefeito Municipal de Ja-

raguá do Sul, Estado de SaDta Catarina, no. ueo e'
exercício de IlUas a�ribuicões, e com fundamento
na letra-,"m" do ar.tigo 5.0 vdo Decreto Liti D.O 3.ã65
de 21/06/41, Decreta:

Astrit K. Schmauch, Díretora

Decreto N. 355/25

A.bré' crédito Suplementar. \,.

.EUGENIO 'STREBE,
.

Pr, fe·ito
.

Municipal de
Jaraguá do Sol. Estado de Santa Oatarma, no Dia
e exercíoio de SU88 atribuições, Decreta.

-

ART. 1.°) - Fica abeno um CI édito Suplemen·
tar no ulor Cr$ 439 000,00 (Quatroc ..n�ol é trinta
mil cruzeiros) por: conta do Exoesso de Arrecadação
do corrante exercício a8 seguintes detação do Orça-
mento Vigente:

.

3:1.2.0 - 09/06 �

31.3.0--11/08
3.1.-3.0-11/23
3.2.3.1-18/39
3.23.3 ...... 20 41
3 2 5.0-23/42
3 2 5.0 - 23/43
3.1.1.0-02148
3120-06/49
31.1.0-01/59' - ...

3.1.3.0 -10/64
3 2.3.3 - 20/67
3.1 3.0:""11/79
3.1 4�O-U/80

. (

4.1.4.0-30/89
3:1.1.0-02/90.
3.1.3.8-11/94 .

3.2.1.0-11/96
3.1.1.0-01/105.
á.1.1.0-ml/l07
3.23.0..:.:.20/115,
3.1,1.0:-011120
3.11 0-02/135
.3,1.1.0-03/136
3.1.3.0-U/141
3.1.1.0-02/166
3.1.1.0":"'02/183
3 1.2.0-07/186
3 1.2:0-081187
3 1 2.0-09/188
3,l.3.0-11jI89
/3:2.3 0-20/L91
TOTAL

-- .

3000.00
.

5000,00
10000,00
15.000.00

.

2.000,00
'60000.00
20.()00,OO
10.000,00
3.000,00
5.000,00
1090.00 /

,50.0,00
5.000,00 .

10.000.00
\ 5 Mo,oO

2,500,0�
2900,00
20000,00
6000,00
1.600iOO
• 500,00
3.50íl,OO
5.,000,00
3.000,00

.

.1

10;000,00
40.000,00
70.000,00
50.000,00
20.000,00
10.000,00
30.000,00 .

·.2ooo.óo
430.000,00

ART. 2.°) Est.e Decreto ,entrará pm. -'igor oaldata de -sua publiciçã0, re90g'adas 8s disposH;õf!s em'
contrário." .

.PaI4.io da Prefeitura Municipal de Jaraguá do
Sul, aOI 30 dias do mas de setembro de 1975;

Eugenio Stre.bre, Prefaito Municipal
O presente Decreto foi registrado e pablicado

Deli •• Diretoria de Exp.dien\�, Educ6ção o Assia'
têooia Social aos 30 dias do més de set'embro de 1975.,

, '.

Aa.trh K Schmauch. Diretor.

'1
A COMERCIAL\

Escritório

'ADVOCACIA' - COITASILIOADE - SEGUROS
Antonio José. Gonçalves

.

Bel. em Admilislração de Empresas '.

Yvonne Alice Schmöc�el G?nçalves
Técnica em Conlabilidade .

,

CPF 093090.989-63'
Rua 2 (Mal. DeOdorO) 122/130FODe 7%-0091 - Cx. Postal, 19.

Jaraguá do .Sul, 'Santa Catarina
Recurllos fiscais e ad�1n1sti'at1vos -' Contabllida

Serviço de marcas e patentes - fotocópias deLeg1slaçlo trabalhista e INPS - Segurol em geral
, Serviços &6reos Varig·

Desde 1944 à lerviço do progresso de J&raguá do Sul
•

I

( .Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



, ApÓs fazar uma, rápida e:xplanação �obre as direttizes
gov�rnàmentais em, S:C. o titular da Pasta 'da\ Educação
passou, a 'abordar temas relacionados, com o ensino para., ',Brasília -(SDIRP) ..:... O tr,ahalhad,,ar" -poderá luti,H�a� os
um auditório) comp9sto 'de mais .de 150 professores ,d� ,.

.

�

região do Vale 'do Itajaí. que participam de un cprso de
recursos de sua conta vinéulada do,FGTS para construção

atualização sobre' EMC. a desdobrar�se com uma série de d;il casa própria. Segundo projeto apresentado.pelo Senador

conferênci,as até o próximo dia 4 ,de out�bro. '

-, ,Heitor Dias (ARENA/BA). ',-

" .'.-

,

' "Apesar de todo' o avanço tec1'l01ógicG - saliento à projeto .permite'. ainda, a liberaçãó aà cönta" n'o
Ribas Jr,' a escola, ainda, permanece a mesma de 50 anos caso de casamento,do t b Ih d d I'

� d"" d d d "'I "'. ,

.

ra a a ar o sexo mascu mo, e

atraso epen en o e uma sa a. algum,as \cartelras. um, "dispõe 9ue o Fundo' aplicará anualmente. 15 por cento

quadl',o negro e um pro�essor.'Em consequência. exige- se de seus recursos erp escdlas profissionaliznates. visando
deste ítltimo. um' redobrado, esforço para superar estas a formação e treinamento da mão de-obra. Estabelece
limitações, sob a forma de,:um constante aperfeiçoamento". ," ainda, que, em qualquer caso. o vaI.or_. do' ,,'áe,po,'sito e,�
"No planejamento edu�acional � reconheceu o'conferencista d' nome o optaIite" não poder� ser' inferior ao que, em,
- a ,diversidade de lituações nem �enipré permite encon- termos d�' cálculo. deva corresponlller �,indeni:z;àção dec9'

��� �:i�I!0�:0���7�l����r��i��;�e l�':;�eep::�e�:à��� rrente da�, normas, da Consolidação das Leis do:rrab<lolho.·

1yIuitos e.rros tem sido cometidos pelo culi:o á. novidade:
,'" '.,

"

E, bastante habitul que países em vias de'desenvolvimento
iIll-plantem soluções apontadas por paísesteoricamente de·
senvolvidos; o' que. na verdade, constitui-se num grande
perigo",.

'

CORREIO . DO., POVO
'"Juizo' dé Diieito'�a . Comarca de' �araguä do

Edítal· de Primeira .•
-c

Seuma Praçao Novo
Wald.ir Watzko

"Modificamos nOS80 ambiente de madetra -tão '. Em resumo (are. 687 do CPC). faz saber o seguin'
radical que agore precíasmos DOS modificar para te: 'Processo: Ação Executiva. Exequeneê: Comereíal [ara-
viver. nele". .

"

,
". guá f;tda Executados, Raulino Welk. Imevel a ser praceá-

, (N.� YIENER)"
.

do: 1.0) Uin Terreno. com a área 'de 8.390 ms2 .• dé for-
Para 08 astrenautas, enquanto -astroneutes, a ma triangular, sem benfeíeorías, situado neste munícípíoà

TERRA é "bela e .azníeda". " Estrade Jaraguá Alto. Ríbeírâo Cacílda, filzendo frente

Realmente, S6; conslderarmos: com a Estrada. Ribeirão, Cacílda, com 85 .ms , aproxima-'
.

__ o surpreendente cólortdo. dalií paisagens de damenee, de um lado cqm a Estrada Wendelin e de ou-

nosso relevo, ..
·

.
.

tro lado com terras de Antonio' Kíatkoskí . e Francis�o
._' a magnificência de nossas florestas... Panqratz, devidamente registrado nesta Comarca, sob, ne
_ 8S maravilhas de nossa Jaune., 40;6581 às fIs .189. do.' Livro r N�o 3-U. - avaliado

.

em
.

,_ O nascer puro e síleueíoso 008 mananciais cr$ 2000.00' (dois mil eruzeíros], Depósito: com o pró-
de á.gua... ' e •

'-
.

.:
' " ..

\ '.' prío executado. 'Primeira Praça: Dia 13 de outubro. p.
'- o. trem=urío mistério. da Vida. '. .

rÓ,

vindouro. às 15,30 hs Segunda Praça: No dia 29 dé outubro
.

'" a TERRA é um espetäculo belísstmo e íaín- vindouro. às H horas•.caso o bem 'penhorado não for ar-

teUgível "para o homem! "

. .

'.' -,

,
rem. na 1 a praça pelo valor da '�valiação ou preço' superíor.

Mas, a terrível jn�cógnita é: Até, quando? Local: ne edifício do Forum. Nos autos não consta havei

Até, quando' 3 TERRA será um espetáculo' be- centra referído bem. qualquer ônus e nem recurso penden- ,

lo .e mar'avilhoso?: ,.

' te de julgamento. Dado e, passado nesta ci4ade de [ara-
-

\ ' .' x xX
,

.

quá do, Sul, aos doís dias' do mês de' julho do ano de

Os nOS80S monstros de concreto estão esten- 'mil novecentos e setenta e cinco.

dendo sempre msís longe e' mars alto suas garras f
'

lliortíferas. Simultaneamente estão detertoranuo e
Eu. (a) Adolpho Mahfud, Escrivão em exercícío, o

destruindo. ó bem-estar [ndívídual » coletivo.•. ' 'A· subscrevi. '

�

.

poluição material é flagrante. ,IA poluição psíeolô
"

(a) Alv�to Wandellí Filho; JUiz de Direito·

gica também já. está fazendo vitimas fatais.
..

Assim. íníeía- se agora o grande êxodo: . A Iu- ,

ga para o Interior. A busca de maís espaço 'para
reencontrar aIiberdade de viver, junto ao Verde

�a Natureza. �as a t�do8 esssa aesesperado fugi
nvos- esperançosos, estä ,rese.rvada uma . terrível
lurpres8: ..

-

....:. Onde encoÍltra.r. o Verde?
_ Onde estão 88. (Ú1SS813 sempre jovens e

exuberantes florestas?' OI! nOS808' rios l.mpidos,
cristalinos, purßs e ricos em ,peixlils? As nOSS8S

aves e animais 8elvage�s? Onde estão?
.

,

Em nome de que imperativo 6U ·Senhor. estão.
sendo sistematicamente destruídas 8S últimàs amos

tras dessas insubstituiveis maravilhas?
,

r A titulo de ,que. nos8as belas e Iluxurianh�s·
florestas aiéda .virgen@, .estão sendo brutalm�nte
vieltmtad8s e rasgadas 'pelas lâmina8 duras e friss
de máquin.&s sujas e barulhentas?

XXX
OS homens pagarão muito - caro a ousadia de

penetrar 'no s8ntuário ,sagrado e 8ileneio�0 Qe SUllS
últimas, fontes de oxigênio;, de ar puro e de� Vida!

.

.

O dralJlático disso tudo é que. as nOSS8S leis,
além de tímidas e incompletas, são totalmente des,,: R-b'd'

-

Iconlleci'das.. Independente disso, oós' ainda não to� ,1 as :, lZ· . que . esco CI:
mamos Cànsciência de· que deveríamos ser nós t

'

d
'

50
'

próprios os primei-ros a zelar orgulhosamente pelo \ es a atr�sa', a , anos
me.io-ambiente e pela preser-vação de flOSSa rica

'" .

flora e, faun� de n.osso imeDso Pilís. NQ. verdade,
Blumen8u ...,.. Ao prof�rir a aula inaugural de

!IÓs! 80 invés/de plantarmos uma árvore, destruimos
um curso de atualização deE�ucação Moral e Cf'fica

leVIanamente centenas delas. . .
. ' p�ra 'profe�8ores -de 1°.' a' 2". gr�u, o Secretário dá·

... .

\' ..

.' EdUcação Salomão �ntonio Riba� Jr. afirmou,que'
.

0, imp�!rI�tivQ DESENVOLVIMENTO .oão signi;. "a administração estadual ,tem se pautadö por uma.

,fICa destruir levianamente as n08sas riquezas natlt-
.

rigoros!i austsri.dade' com os di'riheiro_iI públic'os, onde
ra is 'e produzir' sem,pre

.

mais. poluição. i>ESE�...
.

08· gastos com o sUf:lér.flUr,�ar�m totillme:r;tte e.rrac;liVOLVIMENTO é criar um padrão de vida salutar e cados, por "ma grande diSCIplIna e' espírito de
. sa

dign'op!Íri!- todos ,o's hómens do presente: como . eriUcio d!,;l seus eomponentes, e. principalmente, por
parji tO,dos os homens do futurol Confundir de.sen--. uma férrea disposição ôe lutá, �não encarando ·as

volvimento. com crescimento econÔmico só poda ameaças e metâs dífíceis como motivo de desa)lento,·,
dar u.m r�8ultado: d�struição irracional dos reCtlr- mas sim de estimulo";

.
.

.

sos �aturãi8 (, do meio· ambiente sem proporcionar . Ueiterou ainda que "o plano' de governo em

melhor.e;s ..�ondi'ções a. todol!l os homens, maB 'so- Santa CatariDa inspirou-se em linhas gerais nas defini-
m�nte -pará alguns. . •

. ções do It Plano Nacional lia Desenvolvimento e nas
. ,

.

X X X .

mals legtUmas 8spiraçõos do povo EI a sua; filosofia

N
"

.'

, v:isa. a integração governo povo, onde �o homem é

m.�oSs�.OS;; FI,�H9'S, que �qil,do receberão de nossas a Dos�a principal preocupação; co·mo 'mei�, recurso
e fim ao um só tempo"

.

,,'
"

'.
.�

ATB&SO

t .

AGRADECIMENTO
A b,m1lia ânlutada de Auguslinho Céi

glioDe. ainda constemaéa com ci faleoim�nto
,

r;té leu esposo, pai, logro e '�8VÔ vem atrevés
deste 'semsnArio,- agradeéer a' todos quanto", 8

, cO[lfortar..am no dificil transa por que pissaram.
hem como a todos qua enviaram flores,' ooroas,
tele_gramas e 'acompaQharam o· extinto até a

slla ú4ima niOrad�,
" .

Agradece e,m especial ROS Padres Elemar.
Aluísio e ho, ao Dr. Paulo Wiens, enfim a lO·
dos que indistintamente' de 'u'ma. forma Oll de,

, gutra proc�ra·ram ame'�izar o, sofrimento dos
enlllt·ados. .

,

'

'

'

..

Po:r mais. �ste ato de fé cris1i" agradece
sensibilizada.

.' A FAMfLIL,ENLUTADA
Jart:igoá do. 'Slll/ 'O'utubl'O, de 1975

"<:,

'.- Elé� ainda conhec�rão li beleza e o enc8nt·o :

sedutor de uma flores,a'virgam?
.

,� :,,�'o ca'nt�,;do's';b.iá. do'uiraporu e � ima"
gem 80rra teirra e"esg,uia .de nOSSla" bela j agua tirica?

-- ,:�le!'l s,inda ·íj3rã,o ·um rio de água's lílIlpidas
e pUi'à para'bdnear e b.anhar-se? "

.\
.'

"
"i .,.; '.: "

• , ( .,' '.\
.

'

J "Cabe II nós,' 'à':resp0s,ta. Afinal. todos nós somos

rA�perisáv9i's por isse quer sejamos os alltores, qller
sPlamos OI es.pec&adores passivos dessa crhúinosa
destruição.' ,

.

_

'

"NosSOIil p.roblemas slio criados pelo homem e

assim sendo_ podPrn ser resolv'id08 pelo homem. E Cl)

homem .pode ser tão grande qUinto, quizer." A afir-
Dl

-
. ,

.

BÇ&O é à,e �. F. K;ennedy. / .

-

, <

. Depols de afirmar que o pl�nejam�nto.e}exe�ução mo �
setor· de educação exigem tempo e"'visão. Salomão Ribas

'

Jr. salientou que "a r.efot�a do ensino brãsileiro; propu
gnada pela ,lei 5692. volto.u·se ,para o futuro, mas a sua

,'"

implantação d�ve ser.,feita' gradualmente. pois que. a afoi .

teza e a pressa podem
.

cQnduzjr a sérIos problemas e im

passes"�
, ..

,KAUFMANN,DR·, IVO'
.

CIR�RGIÃO OENTISTA
(C.R.O. N o 385)\
AT�NDIMENTÖ�. �

'. (Somente �/hora marcada)
Segundas à &extas feiraR: 14 às t8 horas

..

Sábados: 10 às 12 noral

R. Preso Epitácio Peuoa, 405 - 'Jaraguá do Sul,
Telefone 72-028%'

Eslado de Sanla Catarina

Deoreto N,' 356/75
, I

Autoriza .0 Chefe do' POder .Exiêutivo a conce�
der subvenção ao Serviço Social da Indústria, -
SISI •

. ',EUGENIO STREBE,. Pr"feito Munieipal de I Ja
ragut' do Sul, Estado de Sant8 'Catarina. no· uso •

exercíci8 de suas atribuições, Decreta.:
.

"

ART. 1.0' .: Fica o' Executivo Muni�ip8i auto�i�
zado a subreneíousr o Serviço Social da Indústrià

SESI,
/

com' a, impo�tânéiá da 'Cr$ 4.500,00 (quatro
mil e quínhentos ernzeíres) para custear despe'aaa
eom a contratação de um maestro

.

para à
.

Banda
de MÚs,ice. daqUela instituição, a parttr de março ds
1975, à razão de .ar$ 500,00 (Quinhentos cruzeíros).
mensais. ,.' 'I ,

ART. 2.0 --. Ficas berto o crédito especíal clas
sificado .na Divisão de�As8istê'ncia Social como se-

gu�' ,

83-3210 - Subvenção a'o SESI - Banda de
Música (Crédito Espeelal). Cr$ 4.500.00, ,

, ART. 3.11 -. Os recursos para B abertura 110 pre
sente crédito especial eorrem por conta de redução
lia seguinte dot�ção.. .

.

.' .

.

.
... 02�3110 _;, 02/16 - Salários cl Gvb, Prefeito ...

Cr$ 4.600,OQ. ,

\ .

'

,"
ART. 4·° -:- Este decreto entrará em vigor na

data de Bua publicação, revogadas as disposições
em aontrãrio. ,

. '",-

Palácio dà Prefeitura ,Municipal de. Jàraguá do.
Sul. em 30 de setern:t>ro de 1975. . : "

.

.' Eugenio Strebe, Prefeito MUnicipal.
.

O .pres8.nte ;decreto foi registrado e
. publica"o

lI.esta Direto�ia' de Expediente, Educação . e Assis
tência Social; aos .30 dias do más.de setembro de

19�5.
'

. .
'

Astrit K. Schmaucb, Diretora

,
fiul1Íz ·Irmüls 8.n. ,11�ÚslriH, Comé�cio e ßlricuUura

CGC/MF n,e 84,430.636/0001 63
Assembléia Geral' Extraordinãria'

. Edital de Convocação
Pelo presente, editéll. ficam convidados os senhores

acionistas, desta sociedade. ,pará .se reunire,m ein Assem·
bléia Geral Extraordinária. a realizar-se no dia 31 de ou

tubro de 1975, ás 15.00 horas. na sede sociál- da Em-'
(presa, em �io ,ao Cêrro Km14�este município de Jaraguá
do Su! .. afIm de deliberarem sobre a seguinte' ordem do
dia:

'

. ' " "

1.0 - Aufnento !io Cilpital SoCial de Cr$ 1.080:000,00
para Cr$. 2.1ôO.000.00 com o

.

aproveitamento dos
seguintes recursoS: a) fundo. qé Correção MOJ;letária Cr$'
15S.0MAO; b) ReserVá para Manutenção do Capital de

.

Giro Cr$ 123393.0Q; c} reserv"él especial Cr$) 801.542.60
.

'2.0 :....,. . A!teração- do. �rtigo 2. dös E:statutos;,
3.D ,,;_, Assuntos de interesse Soci�l.

JaraCJuá do Sill; 04 de outubro de, 1975
" '

Edeltraut Bauer Gumz Diretora Presidente
CPF n. ·066 57Ó 959;53

� ,

"i'

,

'

Casa' i popular .' comI
,

"

{Recurso.�··âo" ·FGTS
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,

�.;·.';�-·,BA,D"O 11-10-7S-{ - ',.",PAGJNA.'· 8����������������:--����'��.��-�\�������.���'����--������-
;Pr8fe�j� - -empossada

. iI,; ..

� .....
t.

\� ,

,

�na 'pre,sideßcia da JSM,
'. �,

,

,.' :' -.Ó, ;' ,

,
:
Numa empresa, o cadastro de clíentes ,,'

, _�, fo(n_eq�dores, é urna peça muito ,-

'

importa8t,e' para manter os negócios
"

naquele ritmo rápido e certo que todos
'desejam.,'

"

'

:', A mesma colsaacontece.corn a
.

1"'"

,Secretaria .da Fazenda. Por, isso, eheçou
a nora de atualizar o cadastro de.sua
empre$a., '" <, " _

,

Compareça à Exatorla de sua cidade
/

e-preencha um torrnutário. Em"breve; você
vai receber o novo número dê sualnscrlção
estadual. Isso é muito irnpcrtante; .

E com os dados tomectdos por você,
a Secretaria da Fazenda vai montar
um sistema, baseado tim' '),

,

.cornputadores, que tacl I itará.a.> ,J

�-"'Ib..._' / vida de' todos, ,fvlenos papei; ,
,"

informações recentes e mais,'
,

rapidez, trarão logo grandes
benefícios.

'

"

'

�1lIiIIIooo"�iíí.., ", ' tIM?s tórne neta 'dö prato: I

. a f'iç�a .de atuallzação cadastral
deve ser preerichidaentre 12 de

,

setemqr9 ,�., 30' de outubro.
"

,

"
,\' 9vem prometa rapidez, '

r ,

"

,'precis� começar dando oexempto.' '.

. �"Secretariada fazendá
GO\l�lT!odóEstado de SantI! GatarÍna e�curtando distänciàs •

, -'

B'resflia ,{S,DIRP} ,- O ple�'
nário apI:ovO,u projeto do Se

, nador . N�lson Carneiro, Ilei
,,' gundo o qusl 9S editais. ��..
licitação ,de bens pará fins Judi
ciaiS., lerio, pubHea�oa . UIDli,
'vez,\ no Ii,Diá-rio,' Oficial" da

União, do Estado ou: do Ter� �

ritório,' ,conforme o� C8S0,' e
\

,d1!ss em jornal locáJ� se bou-
, ver� oU em e�tlo jo�nal qu.�
circule' diariamente ne Muih",

, "I '

�fpio.,
"

Secretária alende reinvidicações, 'Câmara i1roPÖI 8nlendr' que _�:;�
'l °In��.;.de���aA;;' �:���;dj!�O'�uh: 'glranta Búbsldios '(' lOS e,x-pfefBito, s,"J' 'II _AJ)T,OGADÓ, II·

-

." iOliveifa;".ácaõa,:�de(dirigit àa por essa entidaäea0 Gover� '<.' -:.:. '

�

,Pl'ês."dó ,'CQrpQ de Borfib�i '. ',no do Estado.
.

, '. ,Br�5Uia: ..,-\ Uma proposta, de' e'menda eon8thu�' E�critcSrio ao 1ado ;-"da Prefeitura

'OS�Qa::: �:ma. .pr�:;'�� vo:!eIS� i��!m1r;'::5i�';:�:1;i���:�;���'·:'·:::�. �-�;f�S�����ãho dGooEvxecrnelaednotris�di,mo-o EsSt'ea- reilae'v�asdoeaxpPrreeç'�os.õceo"snsiddeoramça_eo'1:1 Jfcio ,equivalente á metáde dó' subsidio fixado para
,.

,'" r';"?q; ,i :"�i:? ,".
� "

doo�o�stan'te da 'Nota Nr� �,' . 'Ary-Oliveir� o ehéf� ,do ExecutiTo,muilicipa).
I

"

'

Cama:ra esteve' 'reunida-,06/28175. de ,27.V:rl.75. Sé�reãtrio de Segurança e
.,

I)ispõé a propost� que o ex.ptefaito ,'�omente ','
'

'� .,',
,,' ",( '--..

' _

tenho ai satisfação de diri-, Informações/Se
'

fará jus alo subsidio !'Ie não. estiver no eXÍ'ecicio de ' '-;, "
; (; ",'

'

;' ,

��f���,a�do�c:::��;���:rà�< de��i!�'�!b�rd:o;e��:���' ::,a;���oc::���°in��é:�t:t.8:;�va�8qdUee4:'a��::iTi::a�� SAMAE': e'"'C:ASÁ:N,';em,·",p.·'autaontem. foi 'elaborado por leitores da participação. 1;10 '.tra'balho o.u,se Dio tiver rendimentos sup9riores a '

estã', Secre:cretaria, expedi- espi�ódiô do Deputado Oc ,,10 saládos m.ínimo8"!.
.

� ,_, � ,'-.:'

ent�' ,: ao' ,-E:x:celentíssimo ,tacillo Pedro 'Ramos, que, ,',' ,', ,.' aôm ,a presença:de vereadores de'-ambos o; partidacs,,

Senhor Vice-Governador do indoimidamerite vem' aten ' ,�'proposta visa da'r aós'ex�prefeitol!l 6 mes,mo P.refeito Municipiill, represéntantes da,AssoCiação Com,er'
Estado solicitando seja dendo os anseias das entida! tratamento já dispensada sós ex-presidentes da Re- ,elal • .Imprensa ,e do Sr. Al',eenir Werner diretor, Adminis ,aCl'escida·à' Propesta,,:;Orça- ,des,jaragtiaen"'ses,'carean�ó pÚblitJa 'e, aos· ex-goyernauoreliJ d'e, Es�adol. Dis�" trativo da CASAN; e ainda AroIdo Scnultz,db SAMAE.
mentárià" désta �Past,i;\ 'para Ypêlra suas unidades. os recur- 'justificativa, ,da, propo.sição que a, C,o,Dstituição "jlí fOl'a� diseutidos'. àspec�os"atin�ntes �a entrega" de conces�
o exetCÍci05i dé�',",..i9�6."?; na . sos ,de 'que neáessitam. para admite, im-:dispositivo impliaitó, .. ext9DilãQ do p.re- Ião de açividaqes ora levadai a, ,eféitéi pelo,SÄMAE para
i'm p � r't â ri c i ii ," de -o harmonioso desenvolvi- �eito ,.inserto .BO art. :l��' a�8 ex-chefes 'dos Exe�u- a Companhia Catarinense de"" Sáôecil:nento, E' Iria', ultima
Cr$ 334.335,.79 _ ,n:-i:�z,�ntQ_�,: men�<? �a regi.ão! epm um tlV08 :.st.���i8 � qIUDlC!i:Jau1" EI com a prerrogativa quinta feira a noite' ä Gâmal'a este:ve:;'reunid� em caráter
e 'tritinta e ,quaerô"#}ll. tre';;', sub'po'toasvesperas âoçum- até H�or8 só fOI e8t�ndlda dos e�;pr�slde!lte8 �08 extraordinárIo para aprovar'em 'definitivo a referida con-'
zentos e trinta ·eiir'? éinéo;;.! J')rimento do seu primeiro' ex-goveroador.es, �fIrma,.SfiI q�e a proposta' vem cessão, uma vez,que' isto não foi possível na ,.última
cruzeiro e setenta éentavos) ,cent�n�rio. �t:,f�ndação� '", :,I,rfilsgatar,a tyDUJSãO, '.'" Segunda feira.·, '

'
,

'\.. "l,." ", :o,.':'f' ,..".. .)', ."� '.,' �', ."H. '11,.�. , .:,,;,. ':'_: •

' ." .•

" I

, \
),

I,

f I

, ,

"

I,

�, I

,
'

"
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I
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,

�lVIPÀNHA.,DE ATUAtlZACÄO CADASTRA'-' ,

l,

,

.
;

> "�ID soíe�ida�e :real,izada na
,

ul:Juna segunda feira, fOiempos'.
" sedo 9f!.cjtllmeQJe QO ca�gG de
� ij� ; Pr.e�idente dàl JU',n�� do "SerViço
.'.t Mlluar de)arCl,gua'.do Sul, _ o

.
Sr. ELlgelli�:' ôtrebe, Prefeito"

;MI:JniçipàL, A(), ' ,�.o ,esliveram
"re�enre, alem" do Chefe do Po.

1 _gef'Exeeutivo, oTenenta José
i 'B·��iii.: ,Delega,do "

�o SerViço"

,MII,lIar emJ�ragua. representan-
'Ies dh 'Li,óns, I'�dustrilll, Ro!ary

, Cluble, CQmlssao de Turismo
, Imprensa e funcionários d�
,:muni,cipalidade. Muito embotl

, 'já responda pelo cargo, desde
que (ls�umiu seu mandala de
Prefeito; por ::delerminil�ão "do
eSlado' Maior dee :='orças Ar

+ mae somente
\ agora DOS muni

, f c(pios jiJrisd,�cionad08 a Delegl�
tia' do' 5ervj'ço MiI'itar .:te Jarl-

." I'uá é r q:u� �lSta8" solenidldes
, estio' sendo .levsdas a efello.
o O .Preíeíto Strebe a8� ser em..'

PQssad()'prQf�riu· em jurllmenro
"

ti Bandeira as seguintes pala
'(vras''<'Aó se�: empossado DllS

,

funções' de Presidenle ild, lunte
'd'o",Servi�o Militar desre muní
" cíplo, 'de eeerdo

.

com. o que
: precetrue o Artigo 23, da porta:

,

'ria 0.0 154,,05 'dê',á de Serem
\ bro de 61, prometo com, pleno

" eonhectmemo ,dps dever� que
.

a Lei dó Servi.ço'Militar e sue

; regulamentação rne impõe, e por
1 minha Honra de cldedäo, envidar
; to�tr!8 os esfo'rços ne) eennde de
c,um.prir e, fazer cumprir pelos

';munícipes os. dev�re� Impostes
�pilrd .corn 'o Serviço, Militar a

" ,fim de' que noaso muuicfpio.

�coÍ1tribua com slla pareeis de es' "
:,forços para' o engrandecimento'
�da'Pált:ria." N", oporlunldade o

,

. �Tenente José ,eabia,u'sou di! pa
lavra

�

pil�iÍ�dé8täcár "o aconteel

:m�nfor e. a atuação de '\ Strebe
ate Ci)' momento a frente da Pre
,�idêDCia do Serviço MilHar.

r,

'p u b liç a ç ã u
, �

:'."") 'I

d1rEdita-is
"1

'

J.. �

/'
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"

",,(íeraldo'" José· Comenta ..:�· I. ti
.
.'.. ', • ... , •

- /, ". .�:"'. .,'
• é As eqtiip�� d9 E8.�i�Jla,.de N�·rê"u;:�R��os·.>da,SD A,oarafdeeidem �ma-

Naturalmeme qua o assunto . que é'm'poJga diz. "respeilo <,1808 Jogos nhã em ,NeJ"é�. o tituJo·, de. eampsêo '�;Q/'to.' tueno 'do torneio denomhi.ado Le.o-
Aber.tos de S·8.nt.8 e8t;ári�a·e'.nai8-'es�e'cifio.inn�ót" as condí�!>e}l"d�jntra,,- es'r�M p�l�o -V.erch (OPA) p'8troci[l.ado pela ltiga, Jara,gu'8ense�de D,,8por�o,���,A8 duas

,

tora que Jar8,gd' do �ul �ferec� parll, 8.e�la.r no "ANO 100' a m:agn8, compen- equipes fotaD:i'_as vencedcu'a8 d'a ,�odad8 -de última doml.ng.Q, tendo o EstrêJla
qão poli 'es�or'iva.'É do conhecímento� d�s seohQ'rea de q u.e no últlmo f�.n,al de. em �d.uícil, comprôÍDieso 'Tencido ao . Bots.fogf?,�a Barra' d,o :Rio Qêrro ,POt�' 3x2c1
semana os IDtegr�n&es .�o Conselho Técnice ��Iil AASO est�veram n,?s vls,lta�d,o" ellCÍuànto Íjue 'no estádi� Max Wilhe'lm" ..J�p�lil�r de Ser QU,8S8 que domingo .AM

e conheoendo", mais. Ilquade o qo� nosso mUQ,lOlplO .po�s.ue.. eSl?ortl,amen�e. ,�,� toäo oi trànscorrer dro encontro pelo GUllr8mir�l(lse,de 'Guaramirim" Ac�r81 o

lalando.: N?mlJ réPlda .retrospectlfa p,ar� 0010.cal': !qçã .el,\ar m�ls a J?a� da a�o!lJI .. ti'me da raça; aproveitou 8 opertunídade: que lhe surgíu -e faturou- o encontro
sil�aQã?, dlzel?l�-Jh�. d/e., que em", 8U�.�lu.m�; v.llilt,?fI8 ·0.er h!!v.la :.!'x.lgldo, p"ara. pai'. 1�0� 'Assim '.äs 'dllal!l 6'qulpeli, EstrêJl'a'e Ac�ra'f reup ...m ai cõndiçó:é!s" de decí
que ale

..

8 d!l�a. de sua- �egun�a>t e ultlm.s }ns.t9rI8 a_QUI �m,.;. ��r8goa, e D)8tS .'uas .. direm neste domingo.ó; 1. 'turno.. N�ó\ 'outro jiJgo atuarão �� UuaramiriíQ g:qua
oulras Cld�de��.pr-e'end�ntes ·'B.S :80as eXlg�Dßlaa .. estl.,es.�em em parte .ate�dll�as,.· <(irO lo'cale -o Botafago, d�. B8r�a"'>d'o RiQ Cêr.to:;..'A. classificação está· d!a'8,�gl1i'n
Qoando' da,' vtsita ante�lOr exigtu-se às qll� O'ecess'it�, ramos de ,0.[1} glOá��a; ·�de' te màoefrs. Es'tr�nfl;:e" 'Aear'af"f ,po p. Botafägo ti, Gnaramirense 'com 3, p. p. "',
esportes. piata liIe 8,tlelIAIDo -para dese�vohlm8>ote: ate 4:0O,mi. d,u/88_,ca'liiehas' .co�,· " ,'- i,

.

� i' ,.:' .'

"0' .,: X x X' . ..i >
.

, .

ber&as, oauchas de 1)0cQ� e staDd ds tiro, obras ,estas que pelo. DJenos deu'rlam ' "

". _, �'.',,, ,to ,; "1,"',' c, .� _ .,' "

eSlar iniciadas até 5 de ,O�tllbro, Pa.ra. demonstrar nosso in'�e,rês8e .a. C�E ,0_, '. 'Pronta Delegação 'doe Jaraguâ aos JASC,
..

� �

alra,és do trabalho deste IDQ�nsh61 Siegmar �IlQb, e sua equIpe do, prefano- ,0 , "

. t"� ,. ," 1'" " : _,":' ' ,.', �

dé�Poi'ti,�ta El1gênit;J SC'i-ebe, Se 'procurou atsnde.r das, melhores'form:d,las po.ssí.- .'
..... ,.A .. ,Oamrssão, Municipal de Esportes' de Jara'guá do Sut deu fi-"coohecer

"is as detert�)jnações 8 e��gênciafil do Oonselho Téc�.fc@· ]�l-foi' O que mostra'mos a 'delégação.que deverá tepres6,mta.r O. município D08 J'ogos' 'Aber,tos ·,deste
domingo último•. Os senhQ-t8s, conselheiros pudera'm cophecer mais de petio '0\' ano na -cidade d.e' Cbapecó a .. sêrem� inioiados, n.o prõxim9 d:il! 17. Participa�e
IrabdIhö, qUe. Jaraguá r�8liz8 • S8 .8S obrad; não ganha'ram' U:!D .

impilJso. mais mo� nas modaiidad8s d.e 'Bólão, Xadrez; 'Àt1eti,sfIlo, :rêDi� de Calppo e>N.taçAo. /

8celer�d:o, 'isto devel'á' oeorr..- .. quand� ,.Q nome d� lIossa� centenlria '. cidade for confirmand,o S81a aUlilêticia do Futebol 'de Salão por motivos já" "amplam,�Dte
oficializado"dia17 db/corr:erHe lia abertura dös JASC na' 10!lglnqua. flhapec6. �ivulgl1äo8. Eis a.dele�ação jaraguaeose em quem depositamos grande coo,fi-'

•
'.

..

•

I' ,
..... '.. ....

. .
, aaça em uma fel'iz r�presentaçio: ',', .,

,
" .' ( .

.

Não é ótimisill'o exagerado não, os senhores dßvem ter ·tomado· conhecimento Chele da Delegaçjo: Siegmal' Beno LU,f)ht presjdente da C�E. " ,.; .

de ql}e BE outras -'d'oas: cidades ·p�etendent�8. pois ds'ixQ de lado" La,ges e 'Flo- '.

Isses.s.ores: Milton' Stange. Oll!:v.o· Marquardt, . Santino Ritta, - IDgo� '�Q.ller,
rianópolis '(que não tem condições pO'r fOfQa de regulsmentO dos JASO (iêi�e M�gd8 Jr.u;cbt.e Soeli.Xavier dos. Santos. 'Massagisla será Ingo .Oroeul;, :.fal,ando
ano), DI) caso BI'usque e 1'ubaráo nada re81i�ar8m para qúe .. auãs

. preteö�ões definição, quanto ao r"p�rter que aco;mpanhará a delegação.' TécnicoS:. 'José
lossem cOm meior peló; Sendo assim;' e bomo o :befço da fi'ãção catarin8Qse Augusto Caglion�e·.'·,A'fiovald9 Xavier dos Santos, ,Arna Henscbel, Mári,o José .

..

iDclllsive usand'o dei bôm' senso afIrmou' em oficro endere!;lldo. 8a .. OT.,de qo.e. Lieb" Armando qap�reHi,. Cozinheiras: iiilda, Strelow, (1:1vira 'Vo.igt�.e. Ir�a aolduam.
Dada havia sido bUo p'lra 'atendhnento das �xigên.cias "'feitas -quando da' pri-. Sendo que_ 'os atléta.s' «{u.e devêrão se.guir. eDI sua te.talidadé, sem de�tacarmolil .

mêi'fa vis'oria�' e Tubarão' "ao DH'tl ver a cidade que delÍ!otistra'và jnicialment9 ó as modaUrl'a'des,-sio "e8t�8: Waldir Gisse" Franc.iscp ,de 'Sá.· Rogério' Vicente,
maior ißteressB, 'acabou por, Dã�) confifmar nada diSSO, não aclmta

..
llda sCilgundo �lmor, Schmidt, Si'úftÍlio RÍtta, Nicolau H�n8c.biDg� Ademir Nunes, José La21-

constai netJhum tijolo 8 m8i� das, obras que jã 'possue. AsiHm', á� prOb8bilidade� zllris, Olav,o, Marquatdt, Ariovaldo dos.Santos, Alceu FernalÍ'cies, Walter: SOD-.
de JaragtJá vir 8 sediar o "8c0ntecimen.to eSPQNÍ90. 'aumentaram 800remaóeira nenhohl, Rogério Vt:loso, João Rosa, Edson f>ere�r8, Ronaldo Frutuoso, Allan'
de modo a nOf:l permitir' obser'�.r. mesmo em nossos dir�g'�D&es: munioi.oâis e Pis,ke, A.lJ.tõnio Lemkbul, Victor -Adsmczykí, José, Fructuoso, Sávi,o Azevedo, .

esportivos, um sorriw· mais oti\mist's q1l8n�0 a sermos .sedQ.da m�·ior ,c_ompe'iQãa Sérgio.;fjá Silva,,: Paulo _�Ílrclltto; ArfIJâfjdo 'O:sps·rel1i. Nilto1n Sohiewe, José Pi : ..

poli:esportiv8 40 Estado barriga verde. Somos de opinião de ·que se· Jar!iguá res, Mário Lieo, Eliazar da Silva" Mar'Cos Mafhud, José ':Pinto. ,Luiz RistQw.
do Bill for confirmada com'o 8 sed'e dos 'tJASO/76 na próximo dia i 7' _s9xh fei-

.

�el$9n Tarnaw8:ki, GeralClo WerJlingbaus, Ivo Kaufmann" Ue,on Bast08, Wad ir
ra) imediatamente s.�rão' intensifiQad"is as ,o..

bras qÍle faltam, para que .posi�mos.__ Bruch; Laud,eliDo Ppckriwieki, Ademir. Sel�i,o Vera DornbUscb, I�iIda . BehUng,
. demonstr8r. que o,m mun:icípio que está a oaminho dos seus, 100 'allgs. tambéa;ri ,Marli 'Gaglions, Ligi$ B�al1n, 'Oristi�ne Donini, Mariza Ozernay, Adri,n8 -ijrucQ:, .

olha com atenç:ão· o s6tor esportivo amadoriAtá, muilo embora saibamos do Marla Pincegber, Marlene lluttchevUs, Céli� ZimerQ1ann, Isolde D�lm8",n, Ele';'
8110 comprome'timento 9sporU,ö que 'forçosamente a' administra'ção 'municipal:- bica Gärcia, Lúcia, Rosa e Mllria Ritt8.

.

. .. ,

lerá,' casO seja nos88 esperança. realidade �. partir 'd� sexta feira' pr6xima� .. BQa Viagem e mOil�s conquistas eslamos esperançosos de uma .bol apresenloção .

....

I :- " Dias.,ll ..e '12 de 'OutulJfe de :1975·· .

b ,.�; ,
.�.. "

- _.
. '. .

G [:all1ídle· festa r;o'lt�Ú1l1ar lIra' IgreJa·
No§o, A'parecndla" dIat.' �]lbi.a. da IFiglUlcira

.

Há�erã completo. servlçó 'de bar e �ozj�ha•. jogo. de 1)9110;/ soireé, con
tando com ónibus cil'cular para o transporte dos ·fiéls. até o local da festa.

'. 1...... '.p. R,,.à:�',R'A·M. ÄI ":"

"

\

Dia' 11 (sóbadol -:-:- �às 1� horas Crisma e P.r1meii'a Miss& celebrada por D.
. _.

. Gregório; ,em seguida festejo!! extern()8.

Dia, :12.·. --: ófa ela Padroeira do" BrasU e' Primeira AUssa ()oI)celebrada,' ante.•
. I porém havérá proCisslJ.O da,imagem de �.S. Aparecida da Igreja',

'. . Matriz '8. Sebaatillo p/fIlha d.a Figue1ra, .... ,..
, .

A música da festa estari '8 cargo da Banda ,do 62'0 BI (Joinville)
.

--
.,

.

..."

D81.0 à 10 de Outubro haverA toda. as noites' .Torneio d.e 'JJoiAo com

riquíssimos troféus.

Pela sua generosÃ presença agradecemos.
\

' , .

"

em sre�al, especi'llmen'e
Gaitci e Acordeões

Completo' 50rlimento com 8 ii 't20 baixos
.

B Cz D d o a-e on'
'

...

,

Pianos: "Fritz Dobbert••
• Gusnde Vãriedöde. de .moc:lélos·

.

.

Harm.ônios "Bohn»'
.

OR.GÄOS . TUBULARES' E ,ELETRÔNICOS
. . ,

'

Guitaras e Amplificadores .

....
,

·Inetrumenfos para Orquestras; Bandas e.
-.

.'Conjuntos Modernos.
Viol!no$ - Viplões - Bandolíns é B.anj'os

b'
• Flautas' _ Clarinetas _' Pistons - Saxofones
Trombones �. Baixos e' 8Blerias completllß.5
Pandeitos - Cho.ca:hos - MarllcBs 'e Afuchês

\..
,. '- •.

'
k MétodQs:':"" Cordas e PllIlhitlls

InSlrl:lm�nf08 'pl 'FanfarrCI�� Bombos • Tambores - Pratos e Cor.nerâs
Para Musicos Profissionais fornéço também Instrum.slltos Estran.
geiros: Violinos, Flautas é Clariöelas, lipo «Boehm». Pistons, Trombones

,
' ..

'

.. Saxofoöes, bem como -bocdis e BO(iuilhas"-estrangeir,as
Para maiores informações, consultem a

EIPEOIÇAD lYftl'" MUSICAL DE ,?AUlO KOBS
.,' . \., :

.

�

'.

'.

Rua Jorge LlIçerd'a, -242' -" Caixa Posfal, ô9

\ ,.�. São. B'ento do' _ Sul - Banta Catarina .

'<.
.

'.,1' ,f. ....
'
..

.,

Máqllinas- de' calcular f;LETRÖNICAS
.

18 mode!os com e sem fita,' de escrever;
.

somadoras . e gURlicadore�., .

Re.vendedor exclusivo pqra ci .região _'

··",§OCo: Gráfnca 'Avenida JLtdl210
.. Fones: 720õ92 ou 72097?

.Planos 'êspeciais de., fi.aDCi�'.-aeDI.,
Garantia ,dsA ano. Assistênéia Permànente

" .'�'" . � ."
.

,.'

Rua Barão do Rie) Bram�º, fund�s, Íl� 67·'
, ',.

J

\ Especializáda VOLKSWAGEN'

ServiQos _de lataria e, pinturas em geral,. '

'. Retifica de motores, câmbio; etc·...
"

.

,

,�
•

'" I

-

Âgrade�el}los It· todos ,que nÖl prelltigiam

CamplDk. de EdúcUão
.

·C(.lcl·l-
."_ , / :.:•.._'i<_ ?)�i � \

O hasfll,pfeDto d.
Biuideiréi,ê'�o clnio
Cio Hi'f1.0 Nacional são'

· obrri.galórios,.l!ma vez
por se,m·élll ... 1;01: to.dos
os. Is'�l>.�J�ç!��DrO�

· de ·q"'dlqu.�, .Ir,�u de
·

enl!l.jpo, púl?Iic05 ou

parfiê,!liI.re�:
.

.

· ..•. . ê"t';JI.

.1

. •..M9tôristat�, não
.. :faC,a< dÓ �seu ,.,

, '

'.'

'. Carro uma armà.
-

r-'i .�, '

,A ,v,itinúll.' pode'
.

\ .

� '.A..
'

s�r voce.
."

,

�':'Cor.�eio, do . Povo"
�tJ \

\,. ,iP! �.�., ',;'�1' Ji .

�$�
"

·

úm
.. Jornal

.

Serviço do Povo'

·1Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A
'

O��eu�rqUlvo para "lt,ce
,

'>'Reze com
�

um barulho. desse '!
i'

.

"l;'
�. -

, Prol.,P..ulo Mo-:••tl·

)J "\ ._,

'''-.:.

Nós tempos:moderaos, nossa -cabeça
.

vive cheia sem. fugas. Com'ágràdecimento, s�� recalques.. Com
de imagens externas e" comumente, vazia de Interíori- sinceridade,' .sem hipocrisias. I

zaçâo E característica dos ,dia� <:!ue passam. Tudo -t�m . ,:" .Se a questão é 'tempe; se o problema é o torve

urgência. Todos tem pressa. Díluídos por essa invasao
.

Iínho 'que nos rodeia e ameaça, não façamos de nos�a
dé ações e reações, )parece' que não .DOS sobra mais oração um rosário de frases feitas Não é no volume
-tempo para nos concentrar, par� rezar. Diante. dessa de palavras que reside a efíeácía de nossa ora�ão, mas
avasaaladera aJlleaça, diante desse alarido infernal, que no segredo de quem sabe pedir; no silêncio de quem

,

nos rodeia; -sería o caso de se dizer: Reze.' com um sabe agradecer. Perante Q�us, de pouco vale querermcs
barulho ,desse;'

.

. ., .'
.'

rodar' o ' disco 'de nossas" queixas e reclamações ou
.

. Impossível não é .. Necessäríc" apenas lançar mão �presentar uma sinfonia de pedtdos absurdos-. A j,usteza
de uma forma consentânea com nosso poder de do saber pedir -se equipara com' o reconhecimento, do
concentração, .cöm nossa força .de vontade, com nossa ' saber ag.radecer. Na .verdadeíra' oração, ,silenciam. as

'

fé de crístães,
... .

, , "palavras e fala o coração Na prece síncera, cala-séa
,

; Se a vida" moderna é, DO entaneo; tão agitaãa, boca e escalam-se os seatímentós,
quando' rézar7 Sempre. Nas .tentaçêesrNos períqes, Em' Coração'e sentimentos aliam-se, num culto de
casa. Na rua. No escritório.

'

Na fábrica. No trõlbalhó. adoração. NUq1\ato. de fé Nú'm gesto ,de, esperança,:·No lazer, No tempo que o eempo. rouba: Basea celocar
I

Nun 'cin..,l de amor-Eís a oração. Oração 'que .eraduz um
em qualquer lugar e em' todas .' as atividades'a presença estado de alma, Oração de agora, D� cada instante,

.

, dê Deus. " '. ....".. 'I De. cada cristão. Oração 'que não' escolhe o . silêncio
, Se, entretanto. as atividades nos absorvem por Ip- das igrejas ou o burburínhc' das ruas, Oração que venee

. teiro, coma rezar? Meno� na> frequência a terços e la- barreiral' e convence descientes: Oração q.uE( se
<

junta '

dainhas e mais na reta' int�nção e ,na correta cQnduta. ao nosso cotidiano" e se ailÍsça ao nosso :vIver. Oracão'
.

Rezar:de acordo co_m nosso princípios de_ homens te-, que eleva a Deus e releva, nossas culpas" Oráção que
,

mençes a Deus., Rezar< co� êÍtenção, sem devan_eios. pede. . agradecendo e agradece pedindp. '. I"
,'.�" :-_Com 'hu�i1dade, sem o�tentação, Com '<confirrç:'. sem _

. ." Se� ,tudo issó � válid�, s� tudo. isso é possível, se .

interesses. Com fé, sem' vacilàções., Com perseverança, tudc:> isso .,� �ceito por Detits, por' �que n�o 'rezar as.sim7,

I

J

.'e
.,,1':'

K Açio�8ooi81- de, l.raguA do JSul, �'�.nvida a "todos pá..a' um
treiaa'mento ao' To'luntari'ado, que fará ',realizár ,D'a Creche Constância'
Pi8zera, à rua, Expedicionário Gumercindo da Sn"a, 430, �os dias '\

23 ,� .. �4: ,de outubro ,próxime Tindouro. !JO' borário d:e 14,00 às, 17,00
horas e U»:3() às 2t,30 horal, com. os seguinte. tema.;

:-
-

,"- .

: r"
. Promoçlo,HumllÍla.

"

,,'
'\ Noção êébr-e' entre'vis'ta
"rabal'hos' em grupo. '

Planejamento
. ,

Estudo da Sociedade
,.

.'.
� .

.7:< "/, .' • " ..

.
'0 refe,ridÖ treiDamento' será 'ministradb por 'à8�istente8,_ 'da I

Fu,ndaçio ijrasileira de' Assistên,cia (L.J;J,�,)"
'

•

"'.' < .'

t f . ", f

Ali lnl!lori'çõss seria gratuitas. 8S· quàil!l�pod.rio se!'; ,feit8s Da
leéretaria da Crpche, no hQrário das 9,00 às 11,00' e das 15jOO às'"
17,00 horas. '

'

�
,

' .

r

\

. Allda stplf Medeir:-os
'

, Diretora '

'

". , ,

, .

','l,ida
R o�'i â,J.� i '�I.;'

.'
' .. i

-

L,

.

' Paléslr. $lIrânsila" .

......;. .o
R.O.; .' FJ.or,ia'nópolis - No
rO$ste -,con,jc;1oo, Q:'. Cêl.
:AUo'or:Ruthes, d1iretor: d,O·1.._ .

D��,RAN. ,P�f>. , prQflllur
oma, p!ilés'tra 'ObF.� o tr�,o
lito Da Capital dO,Eslado.
�,a." olJ)ort.Qoid àde o� fota-

. riaDol realizaram JuÚme·
,-r.ás '.perguo:ta:s -'relll,ciona
diS, corri a: ci'!:cu'aç,ão de,·
',veíQulo. e lIIinllizsQão de
ruas. ,Alib; 0 olube pre
sidido por NiltOil Cunh-a,
li 15 dô oor,rente,

'

comp)e�
tarA o 1811 5.· ano de eXIs-
A •

'

teomB, -. . .�
"

Oll" di Criança - Para 8S
'sinalar .� data cODsAgrada
Ba "pia d,aOrillnça".o·R C.

.. Floriinópolis·Le-ste,
'

por
•

,-Intermédio da,.sn'nora'l! de:
.. rotarianolll, I comaodidaB
pela esposs do presidem.
A.rnoldo Silveira. realiza
ram visit8 ao Hosp!tal In
fantil, ,c'nde , )íomeDage,a
ram ,88 orillnQ81 com dis
"ribui,ão de bala. e ohQco�
late.

-

· Jaraguá possuiTácnico 1m lacticínio ...

-; �

.."f .

.

"

� A indúslria do'
�, leite possui a partir

.

, .
. I •

·

�Q coerente ��s
com um- novo e

;cómpe'hJOte técnico.

em Iactíeíníos. Que-'
remos 'nos rbfe.rir
.ao sr. Ena 'Utpadel,
que no dia, 2- de
outubro de 1975, de

, pots de �uatro anos

· de Intensos estudos
'na StJiça. v,!ltoú' à

�

sua terra �8t811 ç,om
8 conclusão, 'de um'
cutso completo' so-,

"
,

bre téc�iea, em lactielóioB.'
.

Referido, CUl'i1!9 'foi petrocínade pela
·

F'AESC - Fe(1eraçlío da Aa-ricultura dó Esta
do de SaDta Catärina em eonvênío com 'o ; ór
gio' -na Suiça, por intermédio da' firm... jarà-"

'. gusense G'qmz Irmãol� SjA .

Indú8tria., . Comér-
-

\ cio' e Agricultura;. estabelecida no,
_.

Km, 14 da
Estrada Rio do Cêno" tendo à t�sta da '

t'xem

pIar orgàDj!zaçió o .r. Arthur G.- G. Gum�
Graça. \ à clarivisio deste capUã@ dá, In-

dustria de ,nossa terra, foi posstvel a. !Ilic'iati.,
VB óra eoroad .. 'ele' pleno êxito" permitindo
eom lua �8t.da n" Europa .os primeiros conta.

.

tos. para; lá concretíaação dos f>Dtend:mentos. I
o envio do sr. EDO ,Utpadel, \'

Os 4- an08' de estudol e estAgio foram
'cumpridol pelo sr. 'Eno Utpa,del na flmp"'ês&
qu'.. ,tem "amo ,lIigla •• le�ra8 M. V. W 'qUill dá
:,a conh.,cer 8' Milchve,rband ...:_ Wioterthur, da

.

cidade cie Winterthur� dirigic;la com II)Uitlf in-,
, teligêl!lcia e sabedórià pelO' �·4,iretor técnico"
ör. GÜnd.hart. Fritz. r

' .

.'
, O retorno ao Brasil, DO dia 2 d.o corrente

do Ir: Eno Utp,d,el�" CODstitui'q se � núm, marco

significativo para a indústria da lactieloi,os do
,Pals, de &anta Catarina, e d� Diodo espsoiltlao
m'lloictpio de, Jaraguá :do' Sul,' que 'DJuHo ter.á
a 'lllcrar'com os con'hecimeotoa' de 'alta eFõpe-'
cialidada 'no, ramo de lacticínios; qll'e 'vi rá be
neficiar .. de ,forma direta a empresa' Gumz Ir

.

mios, �·"A._:-�Indústria,. Comércio:e .Agricultura,
no, d:�a:eiivolvlliíento ele sualil atrvutad,8s.>, .que.
goza� '4'" �á"�o.ngó., .BIl08, d:•.r�ri,�)[Iie ',:e,1D tod?Br.ad, pala ;e.xce"ênCl� e ,quahda,de d.Qs;p�QdJl�
tos)/colooal:l08 ,no' mercaâo �eoDsuml(to!.':, .... ,

. ,�," ,

;;.. "'Co,r,eio ,do ,Povo,", �llÍIlprimepta ",a 'tipi-
>

'presa GUllÍz"H.ao,� S,A." p",ln."'ioVulg",r' inici,lI.
tiV!(".JuD�aJl)eD\te 'ÇQt,Il a"'FAEsQj', ,9�m, �os, ,v()tos
de qne',o ,técö'oo>"elQ la'Wö��,io. sr: ,EllQ Ulp�.
,del duenvolva 'co'm lii.euI., 'COQheClmentos nO,

." ." .

".

'('
, .' '. ,

,ra�o.'dos' Hlctic,lol!l. '. �:'.J ,;' 'I j\ •

., '<', , • -

"

l :Márlo Tavares da CUhÍía,'�Mello
'T-ábeliã'o de' Notas "e Protestos 'em -Geral

� :;
.

'1--,
\

" .� :�"i..:!' �
.

'

,
'

,''-,
,

�"\E �,D� I 'T"',A ,L;
• ".. :"r

, ,

,Pelo p·r..�sent. e,dilal. peº,imQ�, 80S lenhorel
abaix,? r_elaei�nadoliJ .que, compareçam em' n.osloCartórlQ, para tratarem, de .asl!untos 'd,ß s�tUJ lOte·
resses: '"... .

\

Oatanoa B�rne Kraleer -,- R. =8 de Agosto, 142 - Gua
ramlrlm. Hudo 140rech - R. 11 de Novembro, 202 '-. Massa
raaduba, Orlando' Lufz PRd! .... R.· Ferdman(lo Pradl: 34
aeata. " ,

, yrl tlaragoi do 8'Q}, e9 .id, Qutub�o d� 1975,
�
RUirio A�do 8eMochet, . E8creve�te

I.rmãos ·.Emmendoerfer
. '( "GM'; �

Peças e .. Ac�ssõrios
,�

}·'.S"····'A'."'", ". ç

Y'

•
•

• •

," J3ficina; Autorizada

.0 seu 'concessionário amigão, 'nlantêm', plantão de emergência �os sábados e domingos •.,
"

. ." .) "

'. ,I'
.

J.Jntregà Autómápca LIQUIGAS
'.

.Bancá, de, Revista,

.1

�rod\lto'S, FRIGtDAIR�
,

J- ..

"

Fitas,K'7 Stéreßs '
.

, , ,

". to

:Ven�� � ,v�'rifique os oarros, da linha €HEVROLET que lhe oferecemos a, constate -o. \". � ',- '.-- - '. -,- .'" _--.

.. ./

maior des�mpenho, .

\
\ ',

. malor estabilidade
.

\; maior' espaço', F

'\

maiór conforto
"

.P
••

�
, •

maIor economIa
{
,

.

S'U'F?�R E M'A C I A".
, ,

.
.

\

, .

JARAGUA DO SUL
_'_'

,

.
'

'.

72:"0769 !

; ,

\
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