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'Ano LVII - JARAGUÁ 00 SUL �'ant8 Oatarinal Sábado, 7 de Fevereiro de 1976 N CI 2.871
, Capital sul amenc::olSa do motor,

\

�Aro1õOI!l CERVIL tem séde em Guaramirim
. 'I ' A sigla CERVlL é a nova Adhemar Garcia. teve lugar taduals de Guaramlrlm. a obra a ser' realizada na

Comissão de Divulgação e Imprensa I informação no Vale do !ta. uma importante reunião em A Cooperativa compõe-se micro região e. para facílí

I Bole'tím N.o 02
. p<?�ú, dando �sperança a Guaramirim e que culminou ainda de um Conselho Admi- tar ao agricultor bem íneen-

I
milhares de agricultores que com a c o n s t i tu i ç ã o da níseratívo composto de 6 clonado. os restantes 20%,

O Prefeito Eugenio Strebe esteve dia 02 i e�p,era� há anos pela e�e- CERtl� .

-

_

Cooperativa de m:embros � um ,Conselho à cargo do lavrador, agri-
1!, do corrente na capital do Estado, oportunlds- SOl trífícação de suas propne- Eletrtficaç�o Rural do �ale FIscal, de Igual numero de c�ltor ej o.u co�onol pode
S de em" que Iez entrega. ao governador Antõ_l13 dades.. do Itapocu .�tda" com sede membros. rao 'ser fínancíados pelo
i ío Carlos Konder Reis do orçamento para os.

No día 5 do corrente, a em Guaramírím e que a Segundo o levantamento BADESC, com 2 anos de

I festejos" do centenário de Jaraguá do Sul. .

E RU SC - Eletrifica7ão branqe 1� municípios cata- da ERUSC mai� de 2 6�0 carência e 10 - dez aDOS -

I ,o Governador examinou detidamente o I Rural de S�nta Catarina, nnenses lntegra�tes d� �. cooperados,deverao compor (.tno�em l� para pag�r o va

i deeumento e discutiu detalhes com o alcaide i marcou reuiao com a. ':- MUNESC. partlnd� do altl: a. Cooperat�va a ser conhe- lor fínancíado, medíanee os

2 [araguaense, despach,ande, depois, 8 petíeäe à IMUNES<?, .: Assocíação pl�n� de RIO Negr!nho ate cída pela Sigla de CERVI�. juros convencionais.

� Secretaria de Governo de onde será eneamí- Sl
dos MUDlClpIOS. do Norte, a�nglr a z�na praiana de o que repr�s�nta um n� Está de parabéns a re

i nhado às Secretaria8' lDais diretamente lnteres"?l �e Santa Catarína, �om a São Fr�ncI�co d<? Sul.. mero eonsíderavel d� .agrt- giâo 40 Vale do Itapoou,

I sedas
.

p.ara ex.àme a aprovação das despesas I' fI� de fundar, na �ll1cro re- A pru�elra. díretoria da cultores.a se, beneftcíarem fazendo sediar na vizi-
" progr�madlUl., I glao uma cooperaerva capaz .Coop�ratlva fICOU �o� o da �nergla elétrica, tão be�- nha cidade de Guaramt-

i
'

Espera-file psrs os próximoa dias a deci � de a�e�der aos ans�I<?s �a sr, VIctor K.l�ine. da CIdade ,faseJa para o desenvolvi- fim um órgão dá tama-

2' são governamental sobre a ajuda financeira 2 coletI�Idade,rural aI�da nil,o de. Guara�Ir�m•. enq.uanto mento do norte-nordeste nha envergadura, capaz
:IS
que Berá dada a. Jaraguá paraIestejar condíg- ,li) at�ndlda pela enerqia ele a v.Ice presídêncía fOI e�' catarínense. de modificar toda a es-

I nsmente o 1.0 centenário. trIca.., . tr�gue ao sr. Jose �e Oh Uma faceta deverá ser trutura rural' d,sta parte
=='= i Na refenda data, i.e , no veira Godoy, de São Fran- destacada no tipo de coope 'do Estado de SaDta Ca

i A Oomtasão de Divulgação 8 Imprensa' I día 5 do corrente, na pre- cisco· do Sul, cabendo a rativa óra constituída: o tarina.

r.! CODti�ua mantendo reuniões frequentes, ulti· Jt sença do Vice Presidente secretaria ao sr. Fre-de- Governo Federal, por in Aos bravos irmãos d.

i mando a m0Dtagem do complexo sistema .te I da ERUSC, dr. Elmo e do ·rico Gllenther, atual termédio do INCRA' deve- Guaramirim os' nOS808

ZS divulgação d(· centenário. � diretor administativo, dr. Coletor das Rendas Bs- rá subsidiar 80% de toda cumprimentos.
i Grande número de sugestõds. já foram i

I
examinadas e em uma das última. reuniões � C C

' G'
'. ·

'

foram definidos os vetculQ8 que serio utiliza, I e-nlro olllunilario para uaraIDlll'1ll
dOB, em principio, devendo-se pa8sar, agora à I

a seleção dqs das melhores sugestões. CUjQB H Segundo .núncio feito Comunilário. Esta obra, coahecido vereadOr, se qUe em resposia ,est-ii ,so

I
lutorei serão encarregados da confecção dos

I pelo presiden'te do Legis- que s,et:ia' edificada em ressente da falta de um licitando que a Câmara

I cart.a:�:��o:e::�;!:�� de IliyulgaçãO é Im- '1' ����6�eÔI�fW��;��08�- 'i��;���':��tpât���,,,�'��ei:" ���':�ott t;m�:Nt�;f!º8:��" 1:� �e���-��ä�bi'=: í��r:r�' .

i prtiDSa, com a valiosa colaboração' da sr.iI i Ira-se baSlanle. ilileressad'o niSl'rllcão
.

de Silveslre a solução pllrll uma série neça maiores subsídios

i Brunhilde ScbmöeG!kel, à qual a Qomissão ex- I na reivindicação que o Mannés, segundo Izídio cf,e problema8 que 8BO para que Olair. Becker em

i terna aqui publicamente S6U8 agradecimentos, � município está solicitando, C. Peix�r, serviria para causados pela falia de um Brasília possa conseguir
� prc,vid ci u 1 r d fI

-

s qual seja da futura' im- abrigar promoções de ní- local mais apropriado. a liberação de verbas do

I� Planta::s :m �lri�� Irug�re:r:: �::g�a::b��l. � plantação de um prédio vel esportivo e culiural. Uma carla foi end.ereçada Ministério diÍ Educação,

Deodoro.. . fi para abrigar o Cenrro Guaramirim, prosseg-ue o ao senador catluinense, alravés da LOleria Espor
71 tiVd. paul" o início efetivo

I
A Gomiss8.o da Exposição Agro-Peeuária �

p' I
. das obrls ainda este lIno.

, reiniciou. SU3S atividades til esteve examinando I� ape' a ,. Um p r I r
de 1976.

prQPost� de uma construtora para reforma dOI V
pavilhões onde a exposição se1'á montada, Sill- •

.

.

. parando·se que 8S obra8 aprovadas sejam ini- I :
.. . .

'
De outra parle dentro

i ciadli8 em brbve a fiQl de estai'. tudo pronto I ... !- �ecenle. VISita do �mlslro da �re- mo uma das formas mundillllm'eDte mais de '90 dias eslará concluf-

I
para a expotiiçio. I

vldencla SOCial, Sr. Nasclmenlo e S!lva,. avançldls de assislência ao Irabalhador do o prédio que abrigará
a Santa Catarina serviu para evideo e Dão há beneficiário em

.

pleno d gozo a Cenlral lelefônica" do
Várià� empresas industriais tem procurado as eiar, enlre outras coisas que ii Arena de suas fa.::uldades mentais que preten·

. município com cl!pacidade

'I �Qmi8sõ,'e's �ara inteirarem S8 sobre a exposição I realmente não tem sabi,d� rir·ar proveilo . da reverler ao sistema anlerior, di!' es para 300 terminais e que
Indu�t�I8],_ Interes.s8das qu� estão em dela � polí!ico das grandl's médida,s qu� o. tabilidc)de. se isso lhe foase facultado. muHo embora não absor-
partiCIparem em Julho próxImo. I Governo Federal v�m tomando nos úl Do CêSO do' FGTS, romddo 'aqui va este número de aparê�

I A comliliio de Rec,epção e Hos'pedagem S2:. rimos anos no setor pre�i��nciáriQ. . .

como
.

apenas um exemplo, quem fatu lhos Iig-cidos, já deverá

I
est� tomando as primeiras providênch�s em 8ua

lS É pto�avel que da VISllll do MI�I_�. rou em 1966 foi o MDB, sendo contra, solucionar em grande par-
área d'. ação, por sinal das maia diffci88 • de I Iro poderao t.er so.brado alguns dlVI- reslando à Arena arcar com os ônus .le os problemas relaciona- '

lioad.as. Há que fazer um comPleto. levant8.m8n
i deodos P�UflCO.

s para a. Aren.a, m�� .0 da ·pregação· dtmotisia da Oposição, dos com as ligações tele·
to do nOIHilO pohlOcial de hospedagem, seja em

I
farto �aterl.al que a obra prevldenclarHII pouco fazendo ii favor. fônicíils um drama os gua-

, hotéis, seja, principalmente, em residências par'
e ê1sslsten_clal do Governo. lem f?rneCI- x x x uJmireoses, principíillmente

� ti�ulare8. E ne,8te particular a população pre.
de ai' parm de. 1964 pod�r�a ensejar aos O mesmo. ocorre hoje em telação quando se rriiita de "uma

I
CI88 colaborar efetivam�nte. pois stilm qUa.lQuer SOl P,

oUr cos arem.tas. SU�SldIO,
s para uma lIO, INPS. É claro que ainda. ocorrem ligação inlerurbana. Pard

dúvid� deveremos reeaber as mais ilustres vi- zs campanha de tino I.ntelro, laI o porte e falhas, mas li evolução conseguida du- que o governo do Bstado
sitas �m julho próximo 6 teremos de hospe- i o alcance da� medidas adotadas. rante os Governos rt:volucionários na marque ainda mais sua

dar �88as pessoas condignamente. � x x x áre'a da previdência social são de porle 8�uação no Vizinho múni-

I D f 'd d d tddr rl Quando se fala em lirin proveito a se considerar, sob certos aspectos, cípio só falia e início da. 8 a neoaiSl li e e o o mun o que 1- 11> polítiCO de medidas governamentais, po- irrelevantes' as folhas existentes, prin-Ver depemdencias adtoquadas fazer um pequeno i de-se dar iii imp·ressão, ii primeira vis- cipetlmente 8" levarmos em e.onla que i,!11PI(!ntabção dÇl. rê�e de

IS8crilíeiO
pira receber em sua C888, por 81- 2

... agua, o ra que· sera exe-

gun d' I' ci ]
• - lS' ta, Qe que se procura dar senrido fisio ölS mesmas estão em vias de solução. cutada pela CASAN.li las, pesso,!,s 616 eCIo.na �s pe _a coml�sao S2: lógico oi que5lãCl. Mos não é disso «ue Mas o MDB faturc1, com as falhas, en-que dAvario alopr, 86 em reSidênCIas partlcu- �

lares, já. que nOS808 hotés nãQ terão condições t se trata. O MDB, por exemplo, tem qUdnto li 'Aren,) não se aproveita poli-
de -receber a todos os convidados especil'lis. 2 por bábLo conteS.LlIr ludo ou quase tu- licamente das conquistas alcançadas.

I
l!S do quanro o Governo vem fazendo no Dislo tudo, resta li convicção de que

A Sociedade de Cultura Artística está rea- I· setor, conseguindo com iSlo captar sim- há necessidade de maior esclarecim�n
Ii:UsDdo 8UC888ivl1s reuniões para definir e sua I palias de eleitores incausto e desavi- lO, po.r p'arle dos polítiCOS situach;mis-
participação n08 festejos do centenário.' Ainda � sados ras, li risp�ito :lia obra govern�menlal.
i nesta semana OCQrreu uma importante reunião, � Por ocasião da instituição do Fun- O MDB ea-tá cumprindo o seu' papel
i na qual' foi mais uma vez examinado -o ante st do de Garantia por Tempo de Serviço. muitas vezes -estrapolando li ele, dis-

I projeto du programa, o qual prevê iuúme- � nos idos de 1966, li Oposição bradou lorcendo os fatos,. ao criticar as Medi-

I
fas promoções de earáter cultural, além da lS aos quarro ventos 'coor,ra a eXtinção do das do Governo.
�Onstrução de um "Monumento do Centenario", I: instituto da estabilidade na CLT,

.

ale- x x x

Já eRtando em elaboração o regulamento do i gando que se trltava de um esbulho A Arena ainda näo chegou a

I CGncurso que deverá ser institJido brevemente. i conlra as garantias do tré:lbalhador. prir o seu papel. nesse particular.
C8()**�Ci(f3€l83Ci03***í)iC3*�C80�CIÔ�* Hoje, o FGTS está consagrado 4:0- O Estödo, ÕO-1-76
�', ..

-,
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Conse'rve nos'so, ,palriIDônio público: proteja as
,

arvores

"Go-ste mais�ide J'aragu,á". (

-

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul



"CO-R'-RfIO 00 PO-UO"-"
=

Registro Civil
Aurea Mülle. Grubba, Oficiai
do Registro Civil do I. DIa
trilo da Comare-a de Jaraguá
do 8ul, E.tado cf. Santa
,

Cat"rfna, Br.sil.
FAli Saber que' oomparece
ram no cartório' exibindo oa
documentoa exigldol pela leí
a� li. Ie hab1l1tarem para

,

casar-Se

ÇORREIO

fNDERêço:
. Caixa Postal, 19

,

Rua 2, n" 130:' Fone: 72'::0091'
Jaraguá do Sul - S. Cataria.

fundação: fJrtur Muller - 1919
� "__.4' �,

...

CGCMF �8U36.lS91/00'01-3'
• 1978 -

Diretor
Eaiênio Vitor Sc:bmöckel

ASSINATURA:
Anual ..•• Cr$ 10,00
Semestre CrI 35,00
Avulso • • • • Cr$ 1,50
Número &trasado Cri 2,00

Aniversádos
Fazem ano« hoie:

--:' A garotióha Adril
na Dalseehto. n�liltà cidá�
de;

a ara. Elizabete'
Vieira Lombardi:'

Fa8em anos amanhã
.

- O Sr. Oscar Guilher
me Gneipel, .m Schrae
der II;

.

- a Irta. Lori Lawin.
em, Nereu Ramos;

,

- • sra. ReData Wun
derlich Filcher;
- a ara. Inês Eulália

Wunderlich.

Dia '09 Fev.
- A Sra. Otma MOIer,

em União da Vitória;
- a Ira. Noêmia. Fuo,

ke Nataliao, em Sio
Paulo.

Dia lo
-_ O Sr. Álvaro Bata

lha Júnior, no Rio de .Ja
Deiro;
- sra. Idalina Grimm.

Dia 11
- Sr. Adolfo EmmeB

dörfer (industrial)
- a Ir•• Wally Bräuer,

em Join..-ille;
.

- O Sr. Alberto José
Rubini;

--- a srai Ana, esposa
de Harry Buchmann;

.

- a !!Irta. Karin Maria
ne, filha do Dr. ,Dietrich �
ReBate Hufeaü88sler;

o sf. Renato Nagel.
Dia 1'2'
- O Sr. GuÍlherDle H.

Ellimendörfer;
- o .r'. Germàno Rein

ke, em Mas88randubs;
- 08mar Hornburg;
- o Ir. João Fariahat.

em Curitiba;
-.

- Miguel DartalBa.m
Buchmann.

f.
'

). \

- A Sra. Justina, 8S'

posa do er. Álvaro Ber·
toU; t"'.

- o Ir.Ricardo Gumz,
em Rio do Su];

..:.., a '8ra. Erica
Gon981v81;
� o sr. Henrique Gef

fert (comerciante);

Horst

- o joyem Fernando
BIosfeld;
- a Irá. EmHia Hil

bert Ristmsnn, em Join
ville;
- o ·jovem Ewerson

Hen�e, em Curitiba;
-' a srà. Hilda 'Baade,'

em Rio Cêrro.

Aos nataliciantes. 08

nOl80S cumprimentos

Na última legunda feira o Prefeito ,Eugenio
Strebe, deslocou-se em companhia de outras 8utori�
dade8 do municipio para li Ilha-Cáp,' onde manteve
demorado encontro com o governador Antônio Car
los Kooder Rei8. Na pauta do encontro a entrega
por parte dos jarBguaenses de uma minuta conten
do reivindicações para a liberaçio de recursos visan
do 80S gastos co"m a programac;io dos festejos do
ANO 100 de JBraguá do �ul. Por certo o governa
do}' de posse de justa pedida dará ordens para !!IeUA

assessores estudarem com o máxim� de carinho de
modo a te oferecer para_as milhar�1I de pessoa8
que aqui virio, uma programação condizenh. oom

o cresoimento jaraguaense em todos os set�rel!. O
pedido de liberação de v"rbas' será 'plna que todal
as comissões, Central, de Divulgação e '1mprensk,
Recepção EI Hospedagem, Promoções e ainda Trân
sito e Atendimento, possam através de seus mem·

bros estarem de posse de garantias suficiente. para
que se posla empreender uma programaçio de al-

não I to nivel. Em julhó no pe!"fodo de 24 a 31 se espera
em Jaraguá a visita de mais de 120 mil pessoas. A
Comissio de Divulgação e Imprensa já realizou uma

lérie de reuniões e tistã praticamente com seu es-
, Carro uma a·''rm'a 'qQema de trabalho concluido só esperando '" r8S-

• -....,
"

4 ,. 'posta': (lo' gov(!Jfno ;do' Est,ado, para que de posse da

A Vitima pode Terba que ·lhe ,'erá ({estin.ada,seja possivel o desen-
t

" cB-deamento, de uma chf;'ma,da para maradores de
, outros estados e c,idadel à :wisitarem o 3.,0 Parque

.' 'Industrial diversificado de Santa Catarina.
-

DO POVO"

Edital n, 9.264 de 29/1/76
Osní Agostinho Lenzi e

Renita Eggert'
Ele, brasileiro, solteiro,

projetista, natura] de [ara
guá do Sul, domiciliado e

residente. na Rua Presíden
te Epítácío Pessoa. nesta

cidade, .fílho .de Giardini
Luiz Lenzi e de Maria Bar-
dín Lenzi.

'

_ Ela. brasileira, . solteira,
balconista. natural de Jara
raguá do. Sul. domiciliada e

residente na Rua ' [oíavílle,
nesta cidade, filha de Ali
tor Eggert e Helga' Maars
Eggen;
'Edital n. 9.265 àe' 04./76

Hélio Ribeiro e

Ana dos Santos Bastos

Ele, brasileiro, solteiro, ser
vente, natwal �'e Çqritib�
noS'.. neste Estaào, filho de
Dorgélio' Polic�rpjo . Ribei
ra e Avanir Alves Ribeiro.

Ela, brasileira, solteira, in"
dustriária, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e resi,
dente na Rua Marina Fruc
tuoso. nesta cidade, filha
de Arnaldo dos Santos
Bastos e de Alvina Pellis
Bastos

Edita] n 9266 de 02/02(76
Germano Toni e
Maria Corrêa

Ele, brasileiro, 'solteiro,
lavrador, natural de Coru'
pá, neste Estado, domicilia
do e residente em Garibal
di, neste distrito, filho de
Leopoldo ,Toni e de Elvira
Toni.

.

E]a, brasileira, solteira, do
lar, natural de Corupá, nes
te Estado domiciliada e

residente em Garibaldi, ne.s
te distrito, filha de Eduar
do Corrêa e de Hildegard
Planinscheck Corrêa

Edital n. 9.267 de 02/02[76
Celio Ivan Sebben e

Mirtes C�nita Lang
Cópia recebida do Car

·tório 'de 'Getúlio Vargas-Rio
Grande ,do Sul '

Ele, brasileiro, solteiro,
. 'comerciante, natural de Ge
tulio Vargas, Rio Grande
do Sul. domiciliado 'e resi'
dente nesta cidade, filho de

.

Antonio Sebben e de Ge
raldina dos Santos Sebben,

. Ela. brasileira. solteira,
comerciária, natural de Char
rua, município de Tapejara
Rio Grande do_ Sul, domi-

ii
- ciliada e 'resid�nte e.'m "Es-
tação Cetúlio Vargas, i'Rio
Grande do Sul. filha de
Fredolin Raimundo Lang e

de nda Luiza Centofante
Lang.
B para que chegue ao 00-

ohecimento de todoa mandel
passar o presente editai que
lerá publicado pela Imprensa
e em cartório onde s'erá afixa
do durante 16 dias. Se alguém
aouber de algum impedimento
acuse-o para oa fins legail.
AUREA MÜLLER GRUBBA

Oficial

Motorista�
fàca do ,seu

" ser você.

SABA,DO 07-02-78
;: .. ,
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-.,rN a s-clm eDI os 5001.AI
,
Dfa 22 janeiro;

Alexander,:fIlho de Adair (Arlete) Piaz;
Dia 24

,

Znmar, filho de Curt, (Rolanlta Schuenke) Koehler;
Dia 26

.'

.

Luis Célar, fllho' de Lauro Luis (Matllde RUppel) ßortollnl;
Dia 28

Nair, filha de -Jo�o (Ma. Teresa Ribeiro) MartlÍls;
Dia 29

Vanelsa, filha de Ricardo SUnira (Neusa Ma' Pereira) Luz;
Dia 30

Leonl, ruha de Jaime (Ana Krustch) Pereira; ,

Márcio José, filho. de Elpidlo Ernesto (Maria) Bertoldl:
Dia 31

Roger Toni, filho de Osmar (Lídia) Pereira;'
Claudlomlr, filho de Waldlno (lraol Lux) Klitzke;
Emilson, filho 48 Edgar (Leonida Bellegsnte) dilo Sllva;
Márcio Adevanlr, filho de Antonio Urnete) SabeI;

Dia 01 fevereiro
Marlise, filha ,de Conrado (Paulina) NeumaDÍl;

Dia 02
.

Rosleler, filha de Lauro Flllilto (RosUta) Koehler;
Ricardo Alexandre; filha de Honório (Clrlel) Rocha;
Roéângela, ruha de 'Nelson (Ma. Luci) Severino da Silva;

Dia OS -

,

Vlviane, filha de Vflmal' (Inês) Macedo. ' •

"ao. ,,,,miliarea, oa nossos cumprímentos".

.
Enlace Mary - Aparecido - Oonl8or.

eiaram-se DO último día 31 d'e janeiro de 1,970, lia
Capital do Elltado, 08 jovenl Mery, filha dileta d,
Vítor Testa fi Sra. 9 Aparecido, filho de Francisct
MarioUo 8 Bra., sendo abençoados na (lapela do
Divino Esplrito Santo. -sm preiença dos pais" teste.
munhas 8 conetdadcs. Ap6a a 'oerimônie religiosa OI
con.i'a. forsm reeepcionados no Clubs Associação
Atlética Gropo Financeiro Base, à rua Ernesto Slo
dick.

.

Enlace Vera LÚ.cia - Eden -- N.
cidade de Tubarão devprá ocorrer uma movimeoh
ção Social em torno de dOIS jo.ens que Re 11nirAb
hoje pelos 18Qos sag�ados do IBa.trimônio. Ás 20 ho
ras de hoje Vera Lúcia, filha do casal Wa,her Alte!
- Marià Ollvier Alves se sornarâ a esposa do er,

Ed�n Meoezélll Schneider, filhö do casal Itsüê Frei,
tas Schoeider - Maria A.tayde M. Shneider, ela for
metia técnica em contabilidade e em serviço �_ochl
e ele téonico contäbtl e eurso de Inglês, fllncionArlo
categorizado da Bese S/A. -_ Corretora de Seguro!
e Adminilitradora de Bens, A solenidade religiosa
ter' lugar na Capela do Colêgio São J08é. deundo
os oonvídados serem recspolonadcs no Clube 7 de
Julho.

Enlace Janele - Edgar - Nesta cida·
ds, no dia de heje, 8 lipciedade local deverA festejar
o casam6nto de doi. jo.e08 que 18 oonheceram, S8

gostaram e, agora, comparecem' perante o altar pa·
ra sacramentar o juramento de felicidade sferna. Ja·
nete, tilha benquista do cual Pedro Rangel 8' Srl.
torn�r-se-' a esposa do sr. Edgar 'Grllmkow, filho
do moito conheoido .mpres'rio Xr9iDe Gramkow e

Sra" com cerimônia religio�a marcada para às 20
hotai, na Igreja M�triz d,e' Säo Sebu'iãQ. Serio
testemunhas, por parte da Doita o Ir. I1bio Brnch e

Senhora LoUrdes e Carmelino Gille e Senhora Vil·
roß e, por parte do noivo o sr. Heinz Gramkow e

lenhara Marcia e ROlél'io Franzoer e SI ta. L.onida
Gramkow. Os con,idados serio r�cebidos DOi s8lõe.
fellti,os do Restaurante Hajara.

Enlace Tânia - Júlio - No dia 14 de
cOrt'snte a sociedade local �ste.rá acompaohando o

eDlace matrimonial de doil!l jovens de mator projll'
/ çio ena Jar8guá do Sul. Querémos nos referir 801

joven. Tânia, filha dileta e benquista do sr., ÂUgUl,
to e Milda Cardozo que Ie tornarA a espol8 do .�,

Júlio Emmendöder, filho do Sr.· Victor e Célia
Bmmeodörfe.r. A cerimônia _religiosa som a,bençio
dOI anéis deverá ocorrer àl 20h do dia 14 de feve
reiro de 1978, em preseüqa dos pais, parentel, te.·
temunhas e convidadoR. A pMte feltiva ocorrerA
no Gi"êmio Elportivo Juventus.

"Correio do Povo", ao ensej.o de tão felizes
acontecimento8, apresenta a.0' distilltos noivol,
seul pai, fit demais familiares, cumprimentos acom·

panhados dos votos de maitàliJ venturas.

Fcdecfm ent c s
Reglatramoa com pesar o paslamento dai seguint�s pes

soaa:
Dia 20 jánelre ,

Hel.na Slewerdt ZllzdorH, em Trêa Riol do Norte, com 73'
anoa;

Dia 21
Genéaio José Dellagnolo, em Nereu Ramos, com 35 anol;

Dia 22 j

Richard Kr.eutzfeld, em Garlbaldl, com 87 anoa;
Dia �.

NeHta Dallmaon. em Rio Cêrro lI, com OI ano;
Dia'25.'

,

Luciano Dfas, oesta cidade, com 01 di.;
Dfa 26

Altair José J.upelli, em RlbeirAo Granqe, �o Nor�e, com 08
dlas;

,

Dia 27
Joaé' Bo.kor, em Jaragui Eaquerdo. com 71 anoli.

".s lammaa enlu�da., noasal condolêDclas"

DSP ate�ta boa ,púalidad,�
�da �gua mi�e�ral

Fpolis
.

- A propósito de noticias veiculadas na im'

prensa sobre o consumo de água: mineral, oDepartamen
to Autônomo de Saúde Púb]ica - DSP -

- esclarece
"que sistemáticos exames fiscais e análises de águas que
se encontram à venda no mercado são procedidos pelo
órgão de saúde pftb]i�a".

-No c�so específico da "Agha Mineral da Guarda",
o USp. informa que ainda em janeiro deste ano proce
deu ao exame fiscal e análise do produto, ·'não se cons

tatando presença, de bactérias que possam contra-indicar
seu consumo", Esclarece ainda 'que foi realizado minúcioso
exame em tbdos os tipos de emJ:)alàgens garrafas de vi
dro e plástico e sacos plásticos que a cond'icioriam-a "Aguá
Mineral da_' Guarda", garantindo a sua qualidade.

• j 'I'llo·
. Temporal causa prejuizo�

Além disso, todas as instalações da firma que co

mercializa a "Água Mineral da Guarda", foram rigorosa·
mente vistoriadas pelo Departamento Autônomo de Saú
de Pública, tendo sido- verificado na ocasião que as mes

mas oferecem toda.a segurança na qualidade de, seus
,

produtos.
•

Os fartei notol seguidos de chu.a de grani·
zo q68 S8 abeteu em nossa região e regiões .izinhas,
segunda feira ao anoitecer, caosou sérios prejllízos"
aeado que dÍgen8s residências foram del!ltelhadll
causando transtôrno aos moradores. Mä.- o interior
do mun\cípio foi ° que' mais sofreu, poil aproxima'
damente dorante oma bota chutas intermitentes Be'

I'lIidu de granizo, caU80U baixa· na Inouf8, des'
truindo plantaçõel, arrancando "raochol It ánores

"

enormes barreiral despeDcaram-se das encostas di'
morros causando toda sorte de problemas.

Há quem diga que este temporsl foi um do'
mais graves que 88 abateu em nossa região DOS úl'
"imos tempos, pois o mormàQo seguido de ,enU!'
fortissimos, da�8 8 impresâo de fim do aundo. Â'
adversidades climãticllI dur'ou' "rias horu, incluili
ve tendo interro'pção de 8nergijl elétrica oauli8do por
problema. de ordlilJ;ll téeriica. No. dia seguinte tudO
hatia S8 relitabeleoido.

COlD

avislou�se
Governador

Sirebe

Arena 'de Canoinhas. 'selidária com I

Governador 'e o Interventor
.

. Fpolis - Os membros dÇ> Dir;tório Municjpal da
Arena de CanoinJ;ias enviaram • d.ocumento ao governador
Antônio Carlos Konder Reis, em que ressaltam' ii normali'
dade da vida poHtica-partidaria, naquelá eidade, em funçãO
da nomeação de Hélio Juk como, interventor municipal.

Destacando a "brilhante e oportuna solução encoo'
trada", o Diretório Municipal da Aliança Renovadora
Nacional manifestou toda solidariedade ao governador
Konder Reis e o desejo""de· continuar colaborando Colll o

interventor do município.
H "Face !ao' expostd- - ptosseguê o' dOéÍ:ihfento ,.

alguns signatários do .presente cancelaram e· tormam seJII
efeito qualquer pedido de renúncia anteriormente havido
junto ao Diretório Regional, pois o clima atual reinant�
no diretório e par.tido torna-se bastante propício para UlJI
trabalho profícuo com vistas· ao próximo pleito."
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�ocie�ade fsparliul e 'Recreoliua
.

"Uieirense"
Edital' de Convocação .

Assembléia Geral ordinária
Ficam convocados, todos 08 associados d'a So

ciedade Esportiva e Reereatíva Víetrense para a

Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em sua sede so

cial, �ita 8 rua Joinvil1e. 0.° 2070. às 8,30 horas do
día 08 de letereira de 1916, a fim de deliberarem sôbre a

seguinte
Ordem do Dia

a) -- Prestação de Contas
b) - Eleição da Nova Dlretorts

c) ._ Assuntos de Interêsse da Sociedade
Jaraguã dó Sul, 20 de Janeiro' de 1976

Amandío Schmidt - Presidente

Juizo de Direito da Comarca de Jaraguä do Sul

f�itHI de Prileira e 8eDun�u PraCB
Em resumo (art 687 do CPC), faz saber o seguin

te: - AÇÃO EXECUTIVA N. 5.347.- Exequente:
JARAGUA VEíCULOS· S A.";_ Executador-« ANGELO
KOSLOWSKI. - Imóvel a ser praceado: - 1°) UM TER
RENO, colonial lote n.O 462-A, situado na linha Caminho

Pequeno. município de Corupá, desta Comarca, com a

área de 166300 ms2. confrontando ao Norte com o Lo
te n

? 463. ao Sul c] o Lote nO 461, ao Oeste com o

Lote n,O 462 e a Leste com o Lote nO 315. sem ben
feitorias ..cadastrado no INCRA sob n

" 53.01.002.050.94,
e devidamente registrado no Cartório do Registro de
Imóveis desta Comarca, sob n.8 43.047. as fIs 281, livro
n." 3-V avaliado em Cr$ ] 0.640.00 .

...;;. Depósito com o

próprio executado. PRIMEIRA: PRAÇA: Dia 08 de mar

ço de 1976, às 11.00 horas. SEGUNDA PRAÇA:- No
dia 22 de março do mesmo ano. às 14,00 horas, caso o

imóvel' penhorado não for arrematado na primeira p'raça
por preço de avaliação ou superior' Local: EDIFICIQ
DO FORUM. Nos autos não consta haver referido bem

qualquer ORUS e nem recurso pendente' de [ulqamento -

Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul. aos dois
días do mes de dezembro do ano de " mil novecentos e

setenta e cinco.
Eu (a) Adolpho Mahfud, escrivão. o subscrevi.

{a) Alvaro Wandelli Filho
Juiz de Direito

Oração ao Divino Espírito Santo
Espírito Santo vós que me esclareces tudo, que

iluminais todos oa caminhos, para que eu atinja o meu

ideal. Tu que me das o dom divino de perdoar e es

quecer o mal que me fazem; que em todos os instantes
de minha vida estás comigo. quero neste ,curto diálogo,
agradecer por tudo e confirmar mais uma vez, que
nllo quero separar-me de Ti. Por maior .que seja •

Ilusão material DaO ser' o mmímo da vontade que
sínto de um dia estar contigo e todos oa

.

meus irmlos
\ na glória perpétua,

Agradece-te mais uma vez.
,

MS� EvM
,

A pessoa deverá fazer elta oração 3 dias seguidos
sem fazer o pedido. Dentro de 3 dias será alcançada a

graça por maís difícll que seja.
Publicar assim que receber a graça

Como estão
Escolas de

Jovem!
em geral, especialmente
Gaita e Acordeões

Completo ôornmenro com � ii 120 baixos
Bandoneon

Pianos: "Fritz Dobbert"
Grande Variedade de modelos

" Harmônioa "Bohnlt
ORGÃOS . TUBULARBS B BLBTRÔNICOS

Guitaras e Amplificadores
lnarrumentos pilra Orquestras, Bandas e

Conjuntos'Modernos
Violinos - Violões - Bandolins e Banjos
Flaulas - Clarinetas - Pistons _::: Saxofones
Trombones - Baixos e Baterias completas
Pandeiros - Chocalhos - Mareces e Afuchês

Métodos - Cordas e Palhetas

Instrumenres vt FQnfarras: Bombos - Tambores - Pratos e Cornetas

Para Músicos Profissionais forneço também Instrumentos Estran
geirosl Violinos, Plautee e Clarinetas, típo cBoehm». Pistons, Trombones

Saxofones, bem como boeels e Boquilhas estrangeiras
Para maiores informações, consul.tem a

EIPEOIUO ''LIRr MUSICAL DE PAULO KOBS
Rua Jorge Lacerda, 242 - Caixa POltai, 59

São Bento do Sul - Santa Catarina

CODESA,
• • •

IniCIOU

,anti
nova \

aftosa
vacinação

A coordenadoria de Defesa Sanitária Animal,
segundo.tntormacõee de seu tltulsr Dr. Hugo D. Lau.
vem desencadeando desde a última segunda feira
maís uma 'etapa de vacin8ção no rebanho bovino
d08 municípios de Jarsguä e Corupá. As quase cio
co mil propriedades ruraís serão atingidas com 8

etapa da vacinação devendo maís de 25 mil anlmals
serem imunizados. A CODESA alerta aO$ proprietá
rios de cabeças de gado que atentem para a va

eínação perfeita, pois o 8UrtO da aftosa que atingiu
a tOo cebsças de gado e 20 suínos, causou Destes
últimos 15 dia8 toda a sorte de problemas para os

técnicos' de órgão e prejutzos aos proprietários dos
entmats. Ca80 Ó proprietário do animal desE'jllr va

ciná-lo deverá pagar somente um cruzeiro 8' dose
de vacina, mas em caso contrário, isto é 08 vaci
nadores da CODESA aplicando a dose esta oustarä
quatro oruzetros. Espera-se que todos 08 agrtcuíto.,
res atentem para a importância da vaci,nação. D6
outra parte o surto de 'aft08a gradati'Yam�nte vem

baixando graças a atuação do Ur. Hugo e, sua equí
pe de colaboradores. 'I'emla-se até que se o foco
do mal se alastrasse, poder a Secretaria da Agri
cultura vir a ser obrigada a cancelar a mostra

agropaeuäele de 24 31 de juiho quando das fes
tividades do' centenário do município.

nossas Para março, funcionamento da
Samba, CentraljTELESC. em Corupá

Segundo informações de dírtgenres da escola de
'8i!mba Unidos da Brasília. o bloco de foliões deverá
Ijir as ruas ao c.rDàval .telte ano. e para os festejos
do ceOlenririo está prevista 1I1uêlção do bloco com fan
'asias que eSlão sendo preparadas com Iodo o carinho
pelos próprios integ.ranles da escola de samba; Tam
bém o popular Manequi.nha com a sua escola de
samba "Bumba Meu Boi" deverá .er umá das atra

Ções do· "carná" deste ano. Cremos mesmo nós d'o
Correio do Povo que a Comissão de Promoções do
ANO 100 deve observar para o delalhe de incluir áS

duas escolas em sua programação DO me, de julho.

Vacinação contra Febre Aftosa, iniciou
. segunda-feira ,em todo Estado
Fpolis - A {Jo(lrdensção da Defesa· Sanitária.

da Secretaria da Agricultura 8 Abastecimento, co

meçou Da segunda feira, dis 2 de fevereiro, em to
do Estado. o s8r-viço de vacinação de boviDOS, contra
8 febr� aftosa.

As vacinas estã.o sendo vendidas aOI criàdo
res, em casas comerciais especializadas no ramo,
sindicatos e cooperativas e pela própria Oafaso·
(Campanha de Combate a Febre Aftosa em Ssnta
Catarina).

St'guodo foote da Secretaria da Agricultura,
Os criadores ao adquirirem as 'V8cinas devem con

servá-Iss em temperatura de 4 graus centígrados,
até a hora de aplicá-Iss. O custo de cada aplicação,
carimbo nos fr88c08, é de quatro . cruzeiros.

Funciooários do deparlamenlo técnico da TB
LBSC vem realizando em Con�pá trabalhos de impilO
tação da nova cenlral !elefônica da cidade com capa
Ci bade para 250 terminais Os moradores estão eufó
riCOS com a medida pois assim poderão dar soluções
mais prá'icêlS e rllpidas aolS seus negóci08. Pdra o Ie

lor induslrial enlão c1 pedida é dlls- melhores se levar-
. rr:os principalmente eriJ considerllção que alualmtoie
os serviços de telefonia deixilm basrante a desejor.
Também prossegnem em Corupá as obras d� calça

,

menlo da rÚêI Jorge Lacerda que deverão eslör concJuf�
dos aré o final des'e mes de fevereiro.

,

Escritório

A ,COMERCIAL
- I ADVOCACIA - COITA81L1DADE - SEGUROS

, Antonio .José Gonçalves
Bel. em Admioislraçiio de Bmpresas

YvonneAlice Schmöckel Gonçalves
. Técnica em ContabilidadeCRC(SC) 7 638

CPF 093090989-53
Rua 2 (Mal. DeOdOro) 122/130

I Fone 7%-0091 - Cx. Postal, 19

Jaraguá·'do Sul .

. 'Santa Catatlna

Recursos fiscais e adminlstratlvolJ - Contabll1da
Serviço de marcas e patentes - fotocópias de

Leg1slaçAo trabalhista e INPS - Seguros em geral.

.

Serviços aéreos Varig
Desde 1944 à serviço do progresso de Jaraguá do Sul

. -

ers a sua
.

,

chance
I Jo.... braailaircs do

14 8 23 anos - ingresse
.na Escola de Especialista
d. Aeron4utioa. Em ape
nas 24 meses você. pode
rá ser um sargento têe
nico de \lÔO ou terrs, um
futuro ofioial da F.A B.
Para maiores detalhes os

licite infermações gratui
tas por carta escrevendo
para O seguinte endereço:
Escola Pré-Técnica de
Aeronáutica - C a i x a

Poshl, 310 - Belo Ho
rizonte - MG .• dan d o

Beu nome, r.idade e en

PereQo.

I: Dr. Álvaro
! Henrique Maia 1

OAB/SC: 1737 CPF: '019174049

Consultas, Pareceres e Ações
Inventários, Acidentes de Trânsito, Seguros,
Usucapião, Oobrançes, Inquilinato, Desquites,
,Canoelamento de Protestos. Defesas Orimin,,!s e

Fiscais, .Trabalhe e Prevldêneía Social. Aces
eorís Jutídlee às empresas em geral.

EXPEDIENTE
As 3.lIs feiraI

da�8.00 às 18.00 horas 8

a08 sábados das 8.00 às 1200 horas
Avenida Getulio Vargss. a80

Oorupä Santa Catarina

Máquinas de calcular ELETRÔNICAS
18 modelos com e sem fita, de escrever,

somadoras e duplicadores.
Revendedor exclusivo para a região

SOCo Gráfica, JAvenll�a ltdlao
Fones: 720592 ou 720972

'Planos especiais de financiamelÍlo
Gar80tIa de 1 ano - Assistência Permanente
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Estado de Santi ca�arl�,'
.

IIPS: Abolição da Avocatória Ministerial
Prefeitura Munl.e_lpal de', Arnoldo Alexandre

Estamos retornando da GB e em nossa bagagem

JnrBIUi do Sul trouxemos � última coletânea trilne.st,rell de Leis e �e-
. eretos publicada pela, Imprensa Oficiai. como serem

Portaria N. 2/76 os átoa dos Poderes Legtslaüvo e Executivo Federais
concernentes aos mêses de outubro ii dezembro de
1975. . I

Dentre as Leis de meloe Importância podemos
citar a de n. 6.309, de 16 de dezembro de 1975 que
"alter. a organização do Conselho de Recursos da
Previdência Social, modifica dtspostuvoe do Decreto
Lei n. 72. de 21' de novembro de 1.966. e dá ourres

provldênctes". .

Esta Lei subtraí O poder dito excepcíonal de que
era revesudo o Mtntsire da PrevidênCia Social, abo
lindo o esreturo da evocerõna mmtsrertel, isto quér
dizer que os prelulgedos daqui em dtanre serão emi
tidos e da lllribuiçäo exclusive do CRPS, que, por
sua vez, passa a represenrer li última lnstâncre edml
nlstranve.

Assim caberá ao Minterro da Previdência Social
rever as decisões por ínrcrerlve pessoal pois o erngo
25 do Decreto Lei 72, passa ii ler ii seguinte redação:
"O Ministro de Estado poderé rever do ofício aios
dos ora-i08 ou eutertdedes compreendidas ne área
de competêncta do Ministério".

A JustiçG Previdenciária com iSIO só tem a g�
nher, pois o CRPS errevés de suas Turmas julgará
em defíntttvo todos os casos atinentes à problemática
do INPS sem aquela incômoda nec_.esskfade de se re

correr por evocerörte do Sr. Minterro.
Municipal de

Eugenio Strebe, Prefeito Municipal de Jaraguä
do 'Sul, Estado de Saota CatariDa, no uso e exerci
eíode lUaB atribuiçõeB

.Resolve
Nomear os senhores João Lücío da Costa,

Vice-prefeit-o Municipal, José Alberto Klltzke, Presí
\ dente da Câmara de Vereadores, e Márcio Mauro
Marofltto, engenheiro eívtl, para comporem' 8 Co
missão que, sob a presidêncIa do primeiro, proOe
'derá à abertura e 80 julgamento dos documentos e

propostas chegadas a ,,8ta Prefeitura Municipal,
em razão da Concorrência Publica 0.° 01176. relatí
va às obras de reforlJ)a da Estaçiio Rodoviaria.

A Comíssão, no prazo de sete (7) dias da
abertura das propostas, deverá apresentar ata de
talhada d08 trabalhos, com a justificativa da
escolha,

Publique-se, Oomuuíque-ae e Registre Ie.
Palácio da Prefeitura Municipal 1e Jaraguá do

Sul. 3 de fevereiro de 1976.
BugBoio Strebe, Prefeito Municipal

Decreto n.o 377/76
Designa o Diretor do Departamento

Estradas de Rodagem
.

Eugenio Strebe. Prefeito Municipal de Jaraguá do
Sul: Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas

atribuições, e com base no disposto no artigo 80, III, -
da Lei Complementar n.O 5, de 1 0/12/75, e .

- considerando a necessidade de dinamização e

reorganização dos serviços rodoviários municípais; DE
CRETA: '

Art, 1 e - Fica designado o senhor João Lúcio da
Costa, Vice-Prefeito Municipal. para responder. em co

missão, pelo cargo. de Diretor do Departamento Munici
pal de Estradas de Rodagem, a partir de 1.0 de janeiro
de 1976.

Art 2 o) - As despesas com a remuneração do
cargo acima correrão por conta de dotação do orçamen-
to vigente. ,

�t 3.') - Revogam-se as disposições eQl· con-
trário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do ·,Sul,
aos 3 dias de fevereiro de 1976.-

Engenio Strebe, Prefeito Municipal
. .

,

o Presente Decreto foi registrado e publicado nes

ta Diretoria de Expediente, Educação e Assistência Social
.

aos 3 dias do mes de fevereiro de 1976-

Astrit K. Schmauch, Diretora

AME ainda mais
sua cidade

Jaraguã
.

do Sul 100 anos
I

a

Ensine o Caminho.
O MOBRAL ensina o resto.'

SABADO 07-02-78

Peixes catarinenses
têmnão mercúrío

Menina sai ilesa da
queda do 20.0 aodar

Os médicos, enfermeiros e funcionários 'do Hos
pital Municipal de São Paulo, na rua Verguetro, uve
rem uma grau:! surpresa: Ana Paulà de Oliveira, de um

ano e dez meses, levada às presses para aquela .casa
de sllúde. após sofrer uina quedo do 20 o andar do
ediffcio "São ViIO", na AveDida do ESlado 3.197, Bair
ro do �ercado, eSlava vivl!1, pronta para brincar com
as

,
bonecas que, acidentllimenle, levaram-o. à dramá-

tica queda.
.

,

Anll Paula brinca�a com outras,�ri.nças na pe
quena sala do apartamenlo 2.022, por volla dos 1 t h30rr.,
quando uma bonecà caiu pela janela A precipitação
em observar oode havia caido o brinquedo acabou
fazendo com .que eid caísse. Seu pequeno corpo baleu
sobre fios de alia tensão, quebrando,;08, amortecendo
• queda. RecolhIda por moradores do prédio e popu-
1t1r�8 que passavam pela rua, Ana P;'!Iula foi levada lIO

Hospital Municipal onde recebeu alia após elgumas
horaa de observação

, Maria do Carmo Oliveir li, soheirll, mãe de Ana
Paula. nfio pôde conler li emoção quaDdo, no HospilOl,
soube que a filha eslava bem e poderia regressar à
sua residfnc'a. O edifício "São ViIO", o prédiO maia
11.ro do Bairro, abriga, c�rca de 3 800 peSSOé!J.5 em seus

vinle e sete andares. A menina caiu do lado da. rua
LUiZ dl Camões e, devido a quebra de fio.s eléiricos,
iod .. li área ficou sem força.

A junta Médica que alendeu ao caso julgava que
a menina eslava mona quando· ela deu enlrada no.

Hospital, mas logo .depois ficãria" conslalado que Ané:'l
Paula estava ap�nas desacordada. Espanlados, os mé·
dicos que ii atenderam fic 1rãm entusiasmados quando
as radiografias mostraram que não havia qualquer
fratura no pequeno corpo da menin3, que não sofreu

�
escoriações.

Fpolls - O Coordenador do Meio-Ambif'lnte da
Setma, padre Rsulíuo Reitz distribuiu nota esclare.
ceude qua não há ocorrência de C8S0S de contamí.
a-ção na falUna marinha da costa eatarlnense, por
ação de mercúrio. Na integra. é o seguinte o es

clarecimento do Padre Beíts.
"Fact' às ínfermaçõea dadas sobre possível

chnta�inaçio de peixe 8 com elevado teor de mer

cúrio o dr, Paulo Nogueira Netto, Secretário Geral
da Sems. informou ao seoretärto de Tecnologia e

/Mtlio Ambiente de Santa Catarfna, dr. Augusto Bap
tista Pereira, que 0111 peixes do mar no Litoral Sul
estão dentro da8 especificações Norte-Americanas
para consumo humano, no que se refere a teores
de mercúrio. Apenas o peixe xarêu, da Iamtlta
Carangíuae, Oarenx hlppos estaria apresentando
na costa brastlelre , teores acima das maiores ad
mitidas n08 EEUU Segundo o técnico pref. Ernesto
Tremmel, da Sudepe, 8 o c o r r ê n c ia deste

peixe é 8 penas o c ii s.í o n 8 I no 1 i t o r a I
catertnense @ mesmo não consta Da lista' dos 31
peixes pescados 8 comercializados em Santa Cata
rina o. xaréu é pescado mals no Rio de Janeiro e

Bahia par.a o Norte-, onde ele , comercializado.
Em Santa Catarina ocorre mats o xaralete ou

xerelete-Oarsnx cryt10s - da Iamílta Carsogidae,
que até agora não apresentou problemas de conta

míuação.
A toxidade por teor de mercúrio já oonheci

da pelo nome mioimate, vilart>jo [sponês onde ma

tou 79 ptl88088' EI prt'judicou 8 s8ú1e de 623, por
desp@jol iodu8triai8 esslmlladoe por certas bactérias
aoaeróbia!!! que trsnsformem 9 mercúrio ísolúvel em
composto orgânico - o metilmercúrio - que entra
Da cadeia alimentar a partir do fitoplancton 808

crustäceos e peixes e fioalmente ao homem' onde
vai se acumulando provocando dores perigosas nos

rins, ligl1do, intestino e sistema nervoso, com ma

uífestaçãe de paralisia. eegueíre, surdez e descon
trole doa, centros cerebrais da flila e dos movimen
tÓ8 e acarreta anormalidades congênltas com nasei
mento de cri8nça� defeituos8s de mãe� que hliviam
8e alimentado do pescado ;-contàminado.

O mercúrio é prejudiCial a pariir de 0,5 parte por
milhão. Nos EeUU o peixe' espada e o alum apresen
laram qU4lntidades perigÓ&c1I8 de mercúrio, o que fez
relirar do comércio 2,27 milhões .. de qUllogrdmiis .d�
atum e lerminou com o consumo de pe1xe-eapdda que
lá erG alimento popular.

-

em Sanla Catarina não há motivo de preocupa
ção na comerclflJrza.ção e 'consumo de pescado Seria
'prematura qualquer julgamenlo lIDIes que os ó{gãos
compelenles como a Secrelaria da Saúde, a Sudep�
e li ,.5ecretaria de Tecnologia e Me;q Ambienle anali-
5i'Jssem o problema em profundjdade e localizassen no

Estado de Sanld Catarina indústrias cujos despejos
tivessem ttores de mercúrio. O governo do Estado
e81á alento ao 'problema dá polU ção das águas oc�â
Dicas e a .�etma comunicará 08 reàullados dos estu·
dos"

I

.

CORREIO do POVO
se parabeniz� com

os graficos em seu

dia

Oficina Autorizada

-Irmãos
....

,

Emmendoerfer .S.A .

,

o seu concessionário amigão, mantém plantão de emergência aos sábados e domingos

Entrega Automática LIQUIGAS

--, Venha e verifique os carros da linha CHEVROLET que lhe oferecemos e constate o

maior. desempenho
" maior estabilidade

maior espaço
maior conforto

maior economía

,

Peças e Acessórios

"GM"

Posto "ESSO"

Banca de Revistas

-

"

"GM"

Produtos FRIGIDAIRE

Fitas K 7 Stéreos

SUPREMACIA EM S'ERVI GOS,
,

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 557

FONES: 72-0060

JARAGUA DO SUL

72-0769

SANTA CATARINA

.....................................................................................................................................

72-0969
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fornech.fnlo de areia. Deus deu, Orlando ,endeu.
Mn pague 118. Teve o trabalhe de 'apanhA la no lei
to do rto. Orlando é um homem trabalhador, rude
e honesto, Homens aasím. merecem ajuda. Nunee
está parado. AC8�ta qualquer ler'iQo' braçal por.
mahl piDOSO qral lIeja, e o leva à eabo. � 11m ope'
rärío padrão. Ao contrário, existem Os "folgados'
Para todos dão a imprC!llsão de qua são grandes
trabalhadoree.. quando na ,erdade, apenas ficam "oia
cando". O Braaii tem muitn operärto padrão, eome

existem muitos "folgados". Prefeito folgado, político
folgado.' etc ... Passam quatro anos no cargo seIB

apresentaram um único projeto, um único discurso,

apenas respondem ao quorum e assinam 88 folhai
de pagamento. No futuro todo filerá aolueíonado,
quando cada repartiçãe tiver um computador pro
grltmádo para avaliar atividade. humanaa. .Ainda
não estamos em era tão a.anqada, apenas alguns
e!ltão em outra dimensão. 1!: o meu caso. '

O. Silva. Pede permissão para:adquirir sepultu
ra perpétua. Permíssão concedida. Ali, G. S.lva vai
deposítar o corpo eauaado do seu velho pai. Conhe
ci-o. Foi um batalhador da vida e, ssm assístlr-Ihe a

morte, seube que esta foi de uma pureza e sfmpltct
dade que. por si IlÓ deve ter feito S. Pedro tirar-lhe
o' chapéu à, entrada no. céu. Quando lhe fui apre
sentado tinha por volta dos 70 anGS e morreu 80S

90. O Silva era um, velho alto com uma bela ca

belereira e dentei impecáveis., Nas SU&8 horas de
descanao sentava-ee e, esfregando 8S Iiliel nOI joe
lhos, gemia horas seguidas. Quanc,to lhe pergunta
Tam o que estava sentindo, respondia: "Nada". É
que gemer é bom! "Nos poueos dial em que 8e

preparou para morrer, deitou-•• e não proferiu um

"aí", ApenaB uma hora antes arrancou a bela ca

b�leir� e 08 denteB jmpec�vei8 e disse: "Nlo pre
CISO dIstO par. onde· vou' Fechou os olhOI 8 lem

um gemido morreu. Nunoa 88 soube ae no .Uêncio
'eBtav.a sofrendo; já que quando não sofria, "gemia
porque- er.. bom".

Correio do Povo
nos ,Esportes

Arnlldo Alelandre
Oom uma frota de ,inta navios' chegava 80

Brasil D. João VI ne dia 22 ds janeiro de 1.808. Já
no día 28, isto é, ap.nas seil diu após sua ehsga
da, Ira decretada a Abertura dOIi! Portos Brasileiros
b Nações AID�g8ll.

Â permanência de D. João VI no Brasil duran
te doze anoa 8Ó benefícios trouxe ao nosso País, E
6SS9 poriojjo. pela sua dinâmica, só poderá ser com

parado ao sistema de 1J0YerQo instalado ,em 1.964,
quando então a fOlça yUalizante e oriadora da Na-
çãe Brasileira despsrtou.

' ,

LOlo a segu,ir 'a abertura dos portoe tive'mol a

fundação da Faculdade dG Medicina na Bahia (18-
02-1808), 8 implantação do Ourso de Ciência Eoono�
mica (23-02-1808), a criação da Eseola Nual (05-05-
180S), 8 instalaçâo da Imprensa Régia, hoje Impren
sa Nacional (13":05-1808) II fundaeão da Fllculdade
de ,Medicina do Rio de J:meiro (05.11.1808), a Esoola
MilItar (04:.12.1810), a eriaçãe do Jardim Botânico
(0.1-�3-1811�, 8.fundac;lão da Real Biblíetéea, hoje
BI�hoteca Nacienal (13-05-1811).• fundação do Pd
melro Teatro nc.? Brasil (12-1O�1813). a criação da
Escola d. Belas Artes (12-08-1816),' a fundação filo
Museu Naciond (26.05-1818).

Hoje haverá reunião .na Liga
Logo mais ,às 19hs. haveré reunião néi sede da

Liga Jararuaense de Desportos com i!I presença de

dirigentes de várias equipes do futebol local e de ou

Iras agremiações de cidades, vízínhss, quando na dis-
'

cussãa �sl(uá im pauta a realização de um grande
lorneio esportivo. O Pre�ideDte Mário Vitório Raswei
ler, de quem surgiu li idéio para ii efetivação do tor

neio. afirmou à este hebdomadário que se pretende
agrupar nas disputas do referido terneio éiS equipei do
Baependi, Iuvenrus, Eatrêla e )\caraí filiados lJ� entida·
de local maia Vasto Verda, Sete de Setembro,' União
de Timbó e outras equipes que poderão mandar re·

presentantes à reunião 'de logo mata, Ó torneio seria

iniciado .ainda agora, em' fevereiro, e somente ne reu

nião de hoje é que será definido o número de Clubes.
fórmulas de disputa e confecção da tabele. ,Mas os

di�igentes das equipes locais são unânímes 'em afir
t

' ( l
mir, seado também esre o pensamento do Presrãeme
dlJ entidade, de que UI11 tornelo desta envergadura
chamaria de volta lilaS ",sládios um bom público. Tam
bém somos nós de Correio do Povo de opinião de

que um torneio obre! moldes, é uma boa pedtda para
OI torcedores locels, pois até então a Presidência da

Federação Cetertaeuse nada informou sobre ii possi
bilidade do luventue estar incluído DO Certame Esta
dual de 1916. Por folarmos em Giulidri, este está no

ticiando as ligas de iBterior que aerá dispulado um

lorn2io de acesso com os campeões dos municfpios e

'O vencedor, ou o vice campeão também, subirão é2 di-
visão principal. .

'
-

Além da abertura dOI pertos D. Joio VI .oi
1815 assínou um tratado abolindo o comércio da
escravatura negreíra, determinou OB limites cem a

Guiana Francesa, pelo rio Oíapoque, solucionou o

problema da provincta Cisplatina e a � da dezem
bro de 1815 elevou o principado. brasileiro à cate

goria de reino. "

'Im ab'ril dfl> 1821 D. Joio' VI regrtÍs80u à 'Por-
tugal para assumir a Corôa. .,

.

Lembrar a abertura dos portos sigoificâ deter�
miaat a data 8'm que o Brasil começou a ter eons·

ciê�cia emanci-patória, pois a formaçã:v' do espírito
!18clOnal!sta g�nhou mais vigor, maior expreslão
InternaCtonaI. graça8 ao gênio (l!lDprileIigedor: de o,
João V1,

. .
'

., -

PomerodeempataJuventus em

Alberto Bauer Sll,� In�ústria I Comércio'Jogando ,amisloSlJmente em Pomerode, freale .0
Floresla loe�I, o o.e. Juveo.tus empillou em 3 teDlos
num jogo iquilibrado apesar do mau l�mpo reinlnte.
@ campo escorreflddio não permitiu o melhor desem
penho' das equ:pts, demonstriSndo que ainda não estão
em sua melhor forma ffsicil. Quan'to ao �mplille do Ju
venlus o técnico Héli& Rosa disse que não, esiá se

prtocupando com' o rendimento da equipe, poia em

inicio de IIno é comum notar'ISI� falta de preparo ffsi'
co DOS allet.s, que grlldati:.vé:lmen.le vai tomando rirmo·
normal.

CGC/MF - 84: 429 836/0001-04
Assembléia Geral Ordinária

Edital de, Convocação '

dinamiza s'etof
r
atendim'ento, , � � .

de
São con,idados 08 Senhorel Acionistas, 'para

Be reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a ser

nalizada no próximo dia SO de-'m'uQo de 1976 às
15 horas, na séde social, sila a .A,. Mal. Deodoro da
Fonseca, 739. com a seguinte .ordem do dia:

1.°) - Discrassão e dlliberação' sôbre o RelaM·
rio da Diretoria. BalanQo Geral, demonstra9ãD da
centa Lucros e Perdas e' parac':Jr do Conselho
Filcal, relati.os ao exa,rcício encerrado em 31 de
dezembro de 1975.

,

2 o) _ Eleição da Dire&oria e' fixação de lua

remoneração.
3°) - Bleição dos membras de Conselho Fis

cal e fixação de "ua remuneraçio.
4 o) - assuatos divers98 de' .interesse social.
AVISO AOS ACIONISTAS - Acham-se à dis

posicio dos Benhores acionistas, na !éde social. 08

documentos a que se refere o art. 99 do Decreto-
Lsi ,0.0 2.627, de 26,09'1940.

.

Jaraguá do Sul (SC), 04 de fevereiro de 1976
Alberto Bauer S.A, Indústria e Comércio

Vietor Bauer Diretor - Presidente
CPF - 004.358.139

") .......

A Ce,missão 'Municipal, de 'Turis.; tem procu
rado através de reuniões agora' em· 76, dar> novo

dim�n8ionamento ao setor de atendimento ao públi
co Junto ao·Departamento de Informllções Tur1aticalil.
Novo servidor destacado pela municipaIid'ade para
atender ao setor, vem fazendo minucioso levaota
mento das potencialidades jaraguaenlltts' de modo a

1119 ofareçer amplas, informações aqueleli, que aqui
aportam. A diTulgação �m ÓrgãOB de imprensa de

que em 76 S,8 ,comemora o ANO 100 desta "idade,
por certo deverá atrair eentenu de pessoas à Js
raguá do Sul, todas ávida! de conhecerem n0880

munieipio em seus mais diversoB setore8, dai ter-se

que. forçosamente ter um Opto. de Informações Tu
ristIcas atuando com todo o leu potencial. Ainda on

tem 8 CMT' esteTe reunida para ultimar detalhes da

a,pHcação de ,se!! plano' de ação para o ANO 100
de Jaraguá do Sul. principalmente com o' evento do

centenário, exigindo se, portanto atuação de todos
OB órgãol de atuação municipal.

'

La Jornada em Educação

,
,Física e. Desportos

,

'No auditório da Ce lese. em Florianópolis, foi
'Ibtrta nil manhã de 6egunda feira,' GI 1.0 Jornada em

Bducélção Física e Desportos, promOVida pela Divisão
de Educação, Física da Secrelaria da educaçio. As
lIulas da jornada serão minil!ltraddS no Ginásio de es
porIes Saul Oliveirii, em Capoeiras.

O secretíÍrio da Educllçiio. Salomão Ribas Júnior,
eSleve presenle à solenidade, e titou também entre

oUlrlls. ii iniciativa do Minislério da Educação e Cul
lura, envÍimdo projete' .de lei ao Congresso NiJdonal,
que alrerou iii legislação federal. na área esportiva com
o objetivo de criar, em lodo o país, sistemas iDI�gril"
dbos p�rlil os desporlos escelar, classisla, militiJr e, so-
reludo. o despor,lo comunitário.

,�
,

Prefaita Novas prensas para. Indústria
'.

C e r â m 'i c I'
Seleção parte firme para o Canadá Os Ur.despachos do

_

Com' os gols de Cláudio Adão e Erivelto, li Se·
leçao Braeiliira de Amadores conquistou o direito de
participar dos jogos olímpicos, ,que serão realizados
e� MO!llreal JJO Canadá, vencendo domingo II Sele
çao A,rgenfinB pelo ,.score de 2 lenlos e O, cpegiilodo ,

em prImeire lugar enlre dS seis concorrentes latino

�rnericanll� que dispUlavam as duas vagas. A segun

d
ii vaia fIcou com o Uruguai, que no primeiro jogo
2· larde de domingo, empalou com li Colômbfa em

gols.

O dr. Caflos Moacyr de Faria Souto, Prefeito
Mdniéipal de Itaocara, do Rio de Janeiro, manda
nos mais u'm exemplar do leu BIo.PI - boletim
informativo. de onde extraímos mais dois da seU8

m8gi�'raill despachaI que correm o �Ilndo, pela
maneira humana de administrar uma célnla comuni
t'rill'

Além de um novo modelo de pren'sa
I

para produção de refratários, a Industrial
Conventos (empresa do Grupo Diomício
Freitas) tem planos para lançar, também
em 1976, novas prensas de 500 toneladas
para fabricação de pisos e azulejos.

Para deleite de nossos leitores� leguem, abai'
xo, os, despachQs:

- Ajuda sua comonidada; 'Ijdando o Mubral -
Oficina do Tibério

Escritório de Advocacia ��: ;��a:/����:
(Fiscal de'Rendas ApolentadoJ

Advogados
Defisas filca!s d. qu�lquer natureza - Cobr.an,al - Inventáriol - Desqui
,tes - Alteraço88 de FIrmas - ConuatoR - ACIdente. d'e Trânsito - Defesaa
n. Área das FioanciadoraR - Matéria Trabalhista. Viaja-se a Serviço dos
Clientes.

' ,

liu,a Reinoldo 'RIU, 550 - fales: 72-0754 Escrltério - 72-0301 Resldencla
Jaragui do Sul - \ Sill. I:llarloa

Rua Barão do RIO Branco, fundos, n. 67,

Especializada--VOLKSWAGEN

Serviços de lataria e pinturas em geral,
Retifica de motores, câmbio, etc...

'

Agradecemo� a todos que nos pre8t�giam
"
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Domeu arquivo paea você
Renovação _

de Valores
Prol. Paulo Moretti

Em qualquer sociedade, é prtneíplo quase
unãaíme a necessidade constante d@ sangue novo,o
que vale dizer, de renovação de valores. o reeruta

'I
mento desses valores requer que se esquadrilhem
qualídades e potencialidades, pois se neles o des-

,

cuido ea desordem serpearem em tudo, S8 seu com

pertameato Iíaíco EI psíquíco porejar vícíos, é
lógico que lhes faltarão aquelas condições, mí
nimas de líderes e de admínístradores, embora
pOlia sobrar-lhes saber livresco ou até autodí-
'daxia.

A direçã0 de uma empresa, através de um
sem número de auxtlteres, não é cabide de em

pregos a preço coavídstíve. Para exercê Ia há que
se ter em mente não o spadríahameate fáeil de
Iafluêncías poderosas, mas a eficiência ao exer
cicio de um mister nem tão fácil, nem tão averse.
A falta d@ requisitos essenciais é sinal evidente
de que tais valorel deyem ser preteridos, por mais
solicitantes que sejaDl eles ou por mahl influen
tes, que pareçam ser seus protetores.

O bom aproveitamento desl!l81 valores requer,
sem dúvida, eapacldade tnteleetual, ou seja, uma
inteligência sufic�entemente aberta psra a missão
que lhes for confiada e uma clarividência etí
cientemente voltada. pare os altol lnteresaee que
envolvem seu eomportamente EI sua ação em ter
mos empreserlaís. E evidente que a, tais postos

não se podem guindar individues retardados ou
mentes o-btusas.

Carece, por, isso mesmo. examinar diligen
temente eada um dos aspírantes a tais cargos,
submetê-Ies a testes eonclusívos que inv;eiltiguem
que predicado aobressaem em S.6U modo de ser

e de agir, a fim de que seu comportamento se

afine às próprias normas do amblente vivencial e
empresaríal-que vier a desfrutar por força da
própria função. Ajustado a esta, passarâ a ser

fração do meio, nele S8 situando como um ser

progressive e um elemento dinâmico.

Todavia, a perspíeáela e a prudêaeía têm
demonstreue a necessidade de, em certa circuns
tâncias, agir com visão agude pare deslindar ca-
88S duvidosos e libertar-Me de elementos nocí vos,
Inoportunos e até comprometedores que, ao invés
de promover o desenvolvimento, tolhem-no, 80

invés de demonstrar discernimento, confunde-mse
e comprometem 8 própria. estrutura da empresa.

\

Sangue novo, nOV08 valores sempre serão
necessárioll, mas há que se exigir deles entusias
mo e, eu diria até, vocação, porque só assim se,
arraigará neles o ideal benéfico que índentüíee
rá sua ação e os tornará útets àqueles que con

fiarem no seu trabalho e no S6U esforço dirigido
e desenvolvido em termos de progresso.

NI
'

rota do sul'- UMBO 'HOTEL
Na rota do lul, quem chega à Porto Alegre

'tem uma grata surpresa ao se hospedar no tradicio
nal Umbú Hotel, sito na AT. Farrapos, 292.'

Totalmente remedelado EI com estacionamento
em prédio próprio, conta com pessoal altamente
treinado em que reS8f1Jta a ateDção que, • di�peDla
do aos hospedes.

No segundo andar situa·s. o restaurante. 80b
o comando e a batuta do "maitre" Denor Ismael da
SUn, crii.ciUllen8e de velha cepa, a sugerlr a boa
cozinha do chefe, o ponto alto daqueles que gostam
de um cardápio sofisticado.

-Garçons 80licit08 oompleta,m o restaurante, dei
xf:Jndo os frequentadores completamente à vontade
para um tranqüilo repasto.

'

Bstá de parabéos 8 ela. Dico de Hotéis e Tu
rismo - Caixa Postal, 1.102, que presta ainda outros
serviços, tai. como garagem, batbearia, 'salão de
,beleza e maniCUre.

ç
,

CASA - ALUGA-SE
Aluga-se ótima residência, nova, lóca

lizada no centro da cidade Tratar com

o Sr. Dejair na AQARESC

Comunicado· da ' F;ERJ
Pe. Slemar Scheid, Diretor da Eaculelàde de

Estudo8 Sócia18 ds, Fundação Educacional' Re
gional Jaraguaense, no uso de Buaa atribuições
faz saber: .

1.8 - Inscrições para a 2.11 chamada (lo(
'vagas)

,

.

entre 08 dias 9 a 15 de fevereiro. Prf:\ço:
192,00 '

L8cal: FERJ
Horário das 14 às 18.hs

dß8 19 às 21 hs
Vestibula\": dias 21 222324 de f&vereiro com

inicio .s 8.00 da manhã
2.0 - Matricula para a Faculdade de EI
tudol Sociais: entre os dias 9 a 25 de fen
reiro Preço: 100,00
Local - Secretaria da Faculdade
Horário - 14 às 18 hs e das 19 às 21 hs.
Os documentos exigidos para a m&trfeula
eítão no manual do cand.i<lato página 58.

Pe. Elemar Scheid
I

Diretor da 'acuIdade
(
"---

atrlvés di ß M U n f S C
Por íntermédío desta Associação, a Universi

dade de Bràsília, coloca a disposição, Bolsa de Es· '

tudo para Cursos' de ESp'ecia)izaçã0 em Planeja
mento da Circulação em Areas Urbanas: em -Plane
jamento Habitacional; em Planejamento Urbano e

Curso de Mestrado em Planejamento Urbano, com

uma duração aproximada de 2 anos cada curso.

Para .maiores informações e esclarecimentos, a

Secretaria Técnica desta Associação, coloca�se- ao

inteiro dispor.�,
/

INPS anuncia seu plano de
Investim,entos para 1976
Cr$ 736 milhões em 402 obras

O plano de Investimentos, elaborado pela Se
cretaria de. Serviços Geraill e do Patrimônio, do
Instituto Na0ional de Previdência Social, prevê pa-'
ra 1976 áplicaçõés no valor de 130 milhões de cru-'
zeirolS, nos programa$ de Administração, Saúde e

Assistência e Previdência, informou o Presidente do
INPS, Sr.' Rflillhold Stephanes. O plano compreeode
a execução de 482 obra..

'

O plano se iosere dentro do Programa de Mo
dernização das instalacões do INPS, proporcionando
aos servidores condições de t\"abalho mais funcio·
Bais, que aSi.gurem melhoria da produtiTidade e

àmbiente mais adequados e modernos. As novas

condições resultarão em beneficios para 08 segu
rados, que encontrarão funcionalidade, equipamen
tOll e .instaiações modernBs nos estabelecimentos
pr,óprios do. Instituto.

O Presidente do INPS revelou que em 1975 o

Plano' de Investimentos da Secretaria de Serviços
Gerais e do Patrimônio comportava, aplicações
globais de rttCUrS08 no valor d� 238 milhões com a

execução de 172 projetol. Em 1�14. os recursos
tinham sido de 69 milhõt\s.

Aumentamos para 1976 nossas aplieaçães em mais
de 150% no que Ie refere 8 investimentos e em cer
ca de 180% em relação a\ projetos, tendo em �i8ta a

expansão dos serviços da previdência, de acordo
com recomendaçÕi!8 do Minlstro L.G. do N8scime.n�
to e Silva. Estou '!!leguro de que 1976 daremos mai�
um passo para melhoria do atendimento dOi segu
rados do INPS, seus dependentes, além de criarmos
condições para m,anterm08 outras atividad8s eco

nômicas, especialmente DO setor de construção 6i
vil.

Vo:cê ensi:na
O' Mo.bral

, cam:in�ho•.
·a ler.

•

ensina

Ilctíclcs Rofárias �/�
-

o ROtluy Clube, de jaraguá do Sul, em sua reu.
nlão de terça-feira, presidMa pelo d,

r.

Má".iO
Tavare. '

�
da Cunha Mello, elegeu o novo presidente do, Vele,
rano .clube de serviço, para o período de 1976{1971:
na pessoa do dr. Murillo Berrero de Azevedo, rOlà
ríane com 23 anos de clube, advogado dos meís re.
nomados, desportista de escol, ex-diretor da Escola
Superior de E�ucillção Física de Iolnvtlle, professer e
mais um rosário de outres atividades ligadas à admi.
Distração pública. Em recente ato foi designado rt.

,

presentante no Conselho Neclonal de Desportos, sendo
ainda eleuo para integrar o Conselho Regional de
Desportos, uma espécíe de reconhecimento iá tardio
pejos inestimáveis serviços prestados ao esporte cara.

�

rtnense e brasileiro.
'

Juntamente com a eleição do dr. Murillo pari a !!!!!

presldêncle dO clube, foi eleito o secretário PMa o
exercício rotário. na pessoa do sr. Vícrer r"rech, que

1)81anterlorrnenre pertencera ao R.C. de Blumeneu-None t
erualmeure é categorizado funcionário das Indúslrill
Reunidas jardguá SIA, com larga folha de serviço no
clube de serviço.

A reunião se revestiu de grande brtihennsmo, coa I
mantfesteções de diversos integrantes, dizendo da sa·

'It!sfação díente do acontecimento que conduz à direção
do Rotllry Club oe Isregué do Sul de dois homens
do mais alio gabarito parll dJrigir os desttnoa do clube Iao seu grande destino.

'

Os demels membros que deverão compor o Coa.
selho Di�e,tor, serão da escolha do novo presidente.

;
Mário Tavares da Cunha Mello i

Tabelião de Notas e Protestos em Geral i
�

I
•

EDITAL
Pelo presente edital- de .cnaçäo, pedimos aos se

nhores ebatxo relacionados que cempareçam em nos·

so certöne pare tratarem de assuntos de seus lnte
resses.

Casa Solange Je Astéria Vieira - R. 28 de 8g0�tO
2117 - Guaramirhp. Nelson Schulz - Rua Gui·
lherme Waege - Jafaguá do Sul, Wilson Dornelei
Bernardi - R. Angelo Rubini - Jaragué do Sul.
Reinoldo Soares - Rua Joinville - Jataguá do
Sul. Osmar Rogerio Candida da Silva -- Rua Pre•.
EpHáeio Pessoa - 50 Jaraguá do Sul.

,

Ligia Maria Eichinger Siewerdt, escrev-ente

Marinha Brasileira
/.

defenderá Atlântico Sul
Cesar Gouveia

Ao transmitir o Comando-em· chefe da Esquadr.
ao 1Ilmiran'te Roberto Mário Monnerat, a bordo do
cruzador Tamandaré, o a,lmirante Carlos Aulo de All
drade anunciou que li marinha brll�iJeira prepara a de;
fesa do Atlântico .sul. Em seu discurso, o almiranl.
Carlos Auto de Andrade afirmou: "No momento, pre·
senciamos ein áreas estratégicas sensíveis à DOssa

segurança' externa, exemplos de cODfiito� e agitações.
este quad�o, cuios traços � cores não, exageramos,
mostra que devemos estar prontos, a qualquer momen·
to, para defender nossa PiÍlrii1l, pois, do contrário,
não P,OI!! darão tempo para fazê-lo".

Ao s.::r investido como ComaQdanle-em-Chefe da

Esquadrí,'l,( o almiraDte Roberto Mário Monneral tarn·

bém declarou que a Mlilrinha "está se preparando pa
ra enfrentar a ameaça à ,nossa segurança no Atlânli·
co Suf', p_ois é do mar - acrescento,u - "que :pede·
deráo vir as ameaças, não só ao nOS80 tráfego mari
jinJO, mas também às nossas installlções de i!xtração
de petróleo, à quase to.talidé!de das nossas refinarias e

praticamente aos no,ssos maiores pllrques industriais",

O Ministro da Marinha, almiramte Azevedo
HC!oning, por SU8 'feZ, informoü que O projeto de

proteção à plataforma continental está em exame
na Presidência da República -6 no Oonselho d.

Segurança Nacienal.

Também 8 Aeronáutioa acompanha atentamente
o desenrolar dOI, acontecimentos em Angola· e 8

eventualidade do conflito 'tr a ameaçar 8 seguran'
ça cio Brasil, segunrlo as de,oJara.ções 'do comandan'
te·geraI' do·Ar, brigadeiro Deoelésio Jardim de Ms'
tos.

•

(ABIM - Agência Boa Imprensa)

Blencao Sel�ores COßtri�Dinles do Imposto
lerrilarial e Prediul Ur�Bno

"A Prefeitura Municipal de Jaraguá do
".:. Sul, comunioa que os carnês do imposto en...

contram-se a disposição dos senhores con

tribuintes na Tesouraria da Prefeitura e que
o prazo para o,pagamento da 1. Q' parcela en·

cerra;-se em 29 de fevereiro."
.,

Jaraguá do Sul, 05 de fevereiro 76 '

Aldo Romeo' Passold, Diretor da Fazenda.,
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