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rb;;�á-d;-s�-�-��lõõl
I Comissão de Divulgação e Imprensa !
1 1
! Boletim N.o 10 !
1 A Construtora ôerle, desla cidade, num gea 1
I to dos mels louváveis, já, se eomprometeu, sem I
! ônus para a Comissão de Divulgação e Imprensa, 1
!' em construir um dos Irês, quiosques para que!
! sej�m presla_das, por �O.ÇilS desta cidade, todas 1
� as tníormaçõee neCe15S,UlaS aos que passarem iii ,
I nos visitar. Quem, aporter em laraguá do Sul, ' '

1 vindo no sen tido Ioínvtlle, Blumeneu. ou São i
i BenlO do Sul, receberá nos quiosques ii serem I
i .inda implantados, Iodas at\ informações sobre o I
i programa de festividades, dados do Município, 1
, onde comprar, etc. ,
, -x x- ,

i Já estão implantados luato à Rodovia rede� i
irai, BR 101, dois painéis, de 100 m2 eade um, i
1 iniciativa da Comissão de Divulgação e lmpren- 1
! aa do Centenário de Jaraguá do Sul, Ambos se ,

,Iocalizim próximos à entrada pera a SC 301, I''qu� por sua vez dá acesso ao Vale do Itapocu,
! e já estão divulgando de forma bastante objetiva, 1
1 IS festividades do ANO 100, que serão cumpri- I
! dai de 24 de julho à primeiro de arôsto de 76. i
i -x x- I
, No decorrer des próximos díee, uma equlpe
'de jovens do RotaracJ Club deverá iniciar em I
i Irabalho conjunto com a Comissão de Recepção !
i e Hespedegem, os trebelhes de pesqulse, para se I
I saber dl:l viabilidade do aproveuamento de resl- t
I dêneies nera acolher lur,is.'as quando dali tesnvt- !
, dades do ANO 100. Scltclta-se que as resldên- ,

'cias d� receberem a visita .dos peequtsadcres, l
1 atendarn bem. aos mesmos, facilitando deste modo "1 �;
1 o trabalho que vlsa saber da disponibilidade de I

'

1 aposentos pa!a visitantes. Demonstre seu iilrO es- 1
I pfrilo, receba bem os pe8qui�adores, do Rolaract !
, -x x- iii

, A Convenção do LioDS Club, Distrito L-iO, 1
! que se reélHza nesle final :Ie semana em Floria- i
I nópolis, farle material de divulgação em torno 1
I dGS festejos do ANO tOO de )lJraguá do Sul, de 1
1 24 de julho a primeiro de agôslo, :será distribui. !
I
do aos quase dois mil convencionais, qu;e estão ,
sendo aruardados na capital do Estado. A Co- ,

11 missão de Divulgação e Imprensa. será represen- !
Illda na Convenção, pelo St. Aldo Piazer4l, que 1

1 vem prestöodo Iodas as informações necessárias I
! lO programa dos feslejos do 1.0 CelJleoário do. I
1
i,e Parque IDdustrial diversUicad'O do eslado. ,

,
' -x x- ,

I' As empreSiS que compõe o Parque Induslrial 1
de loraruá do Sul, deverão começar a receber 1

l DO decorrer döS próximas horas, os selos alusi- t
1 vos ao' centenário de Jaraguá do Sul, para, que 1
! quando da expedicão de correspondtocid5 patd I
,

o B�asil e para o Ex 'erior, ajudem ii difundir os
, f�sleJos do ANO 100. Também para os próximos I
1 dla�' ii .Agência loeald e Correios e Telégrafos rece- I
i bera CIO'CO ,carimbos mandados confeccionar pela I
! Comissão de Divulgação e I,mprensa, para que!
! em Ioda e qualquer correspondência emitida por

I
1

no.sso município seja difundido os feslejós.
-x x- 1

i, A Associação Comercial e Induslrial desla 1
i e�d�de, q,ue responde pela orgênização da expO- I
i Sl'çao I�dus!ril!ll, deverá endereçar ao Secrelario I'
i
da Agrlcullura, Sr. Viclor FODtana, no sentido de

1 sa�er qllando eslarão disponíveis, 08 balões infiá- 1

I v�1S daquela sicrefaria: para abrigar, �s I2xpo�i-: 1
Çoes qu�ndo dos festejOS do Cenleniilflo. Tambem t

1 �ados tec,nicos sobre os balões serão solicitados. I
i azendo ISSO. o õrgãtl' empresarial dimonslra I
i com real acerlei) a sua preocupaçãö quaDro ao

, sucesso d�s exposições, uma vez que, mesmo iii 1
�'SeC!elaria lendo garanlido que os balões virão, 1
, Sera n�€Qssário saber- se quando, para que o em- 1

-

1 presanado nestes meses reslaDles alé o evenlo 1
! dos, festejos, preparem seus slands para divulgar ,

! as linhas de produção do Município. _

'

........... 1
------------------

A
·

me, es'ta

o que' os jornais . escrevem'
Em Joinville, 'a maior cidade iDdustrial de Santa Catarina •• eín

C? faeçõtts da.Arene já chegaram a um acordo na escolha 90 8�U oaD-
fluIato, a Prefslt? Escolheram o sr. Luiz Gomes, que não pertence a elas,

(�o!'nal do Brasil, 14-3)
.

x x x

.

Quem estiver intere8&lado eBl reduzir CUstOI da administraçio pú-
blica pede rese!var avião para Florianópolis li pedir uma lição' ao Go
vern!idor Antônio Carlos Konder Reis. Em um ano de

'

Governo ele eon
seguIu gastar menos do que estava previ$to no orçamento, baixou 88

despesas de material e esmagou as despelas do Palácio.
x x x

T?do o 1118te.rial da administra\)lio do Estado é padronizado .. ea-. I,

da orgamamo é obrigado a se maDter dentro de limites intranspolliveil
de despesas.

,
Em tempo. O GoverDador Konder Reis chegou ao Paläeíe depois

de quase 25 anos de politica militaote 8 16 e:fe Senado. '

NUDca se fez paesar per técnico. (J.B. 23 3)
x x x

'

O lixo é noticia 00 Rio de Janeiro. Contrlbuíçães exageradas fa-
zem usuários impetrai' mandado de segurança.

'

"Roxo Lima faz apelo ao Prefeito Marcos Tamoyo para que man
de suspender 8 c�bra��a da taxa de lixo 8' devolver as importâncias já
pagas P?r,.alguns IIilqUIlIn08, até que o Supremo Tribunal Federal se

pronuncie, (U.H, 11'-3-76)

Cobertura é oo� .

Lojas BREITHAUPT
Com a ajuda dOI dois

órgãos, dtsse-nos José
Alberto Klitzke (Zeca),
terem08 efetivamente um

.

aumento do eontíngente
e para pronta entrega. eleitoral, o que pesstbílí

taria a eleição de ,mais
.��, L�.t'a&���RE ,I� KA�lJP�"'<··' ,jJois-",véreaäore,s� I!Ipbi,I}��,

.

_

'o número de 11 Ba a,tual
Jaraguá do .Sul l"gislatura para 13 Da

próxima, o que não
deixaria de ler impor
tante, pois '�eria umß

força a mais para nossa

easa de leÍ!� na luta em

prol do deSe�lVolvimeoto
dtH1ta comUDa.

Telha Eternit

Telha Vogatex
Qualquer tamanho

EDITORIA.L

Urbanismo • mistura de conceitos e de concreto
Faler, em urbanismo implica ligar

sua ação ii um complexo de alivi-
, dades, A definição moderna de ur

banismo só lern senlidQ denlro do
próprio sen lido da cosmavisão. O
termo sugere mil idéims, cada qual
mais original e mais adaplável às
cir,cunstâncias, ,,ªIuais.

Conluqo, sob qualquer ângulo
que se deseje analisar o urbanismo.
nenhum deles pod2 alhear-se dOS

valores cósmicos que nOI rodei,am
e que devem ser aproveitados por
'quem planeja, por quem execula e

por quem desftl1ll.
Ninguém conceberia, por exem

plo, urbanismo divorciado do ar, da
luz, das flores, das folhagens, do es

paço, do silêncio, da liberdade, da
natureza, da beh�zi!l, para contrastar
com o mulismo do cimenlO armado
e com o fantasma da poluição.

Tudo requer inovação, já que os

lempos, por uma lei natural, modifi ..

cam suas formas de existência e de
_ expreSSa0" sem conludo aniquilarem
ii sua essência, sua ínUma relação
com a presença do homem sobre a

lerra, ele qUê e--a figura cenlral em

lorno da qual gravitam Indos os

acontecimentos que ele próprio pro.
voca e a que assiste

'

Em termos de urbanismo, não
imporIa que 9 meslre seja Le Cor
bUsier ou Burle Marx, Lúcio Cosia
eu Oscar Niemayer, o que imporIa
são sUas criações, o que importa é
que elas sejam humanas, Nio' Im
porld o que se ganhd em altura e se

p,erde em exte!lsão, o que importa

sio as condições ideais de que se

cercam os projelos. Podem ganhar
amplilude e conl,eúdo sem perderem
seu senlido e sem Ie desviarem dos

"' ilnseios de .uma época e das neces
sidades de uma populaçäo.

- Inexisle urbanismo divorciado da
. criança que pula, que brinca, que
rola na grama e' que precisa de re

creação. Inexisle urbéimisliio limitado
em seus horizonres, que termina no

plrapeito de um ,equeno lerraço,
Inexiste urbanismo confinado d um·
aparUlmenlo que encIousura, que
atixi., que impede inclusive os so

nhos. Inexisle urbanismo ligado aOl,

canos de escapamenlo ,dos aulomó
veis, ônibus e caminhões e interligado
II canos de água polu'ída. Inexisfe ur·

banismo condicionado às chaminés
que poluem, ao asfallo que atropela,
ao mOlorisla que mala.

E hoje' em dia pàrece difícil e

até impossível lJssociar a idéia de
urbanismo dissociada de ludo quan
lo acirr.a afirmamos. No e'nlanIO, o

assun�o nos interessa de perlo, por
que nós somos a cúmun'idade, para
nós é que construímos a urbanidade.

Oxalá que lanlos urbanisll!S ilus
tres que fazem desfilar suas idéias
diante de oulros lanlos homens i1U&·

.

rres eniEmdam e façam entender que
, urbanismo não significa apenas tro
ca de conhecimenlos ou de impres
sões mas, acima de ludo, uma regra
de cOßdula, um complexo de idéias
e de alividades postös em prática e,
o que é imporlantll, pOlSllS a servi

ço. da comunidade.

t'e rr 8.,
Aind:a

Klitzke quer
do

,

'

aumento

ceatíngeate
.eleitoral

O Presidente da Cl
mara de Vereadores des
ta cidade, arenlste José
Alberto Klitzke, preoeu ..
pado eom o aume'nto

.
do

eeatíngente e Ie i t o' r aI,
vem de envia.r oficio a

diratio da ASSOCiação
,Jaraguaense dos Admi
nistradores de Pessoal e
a Associação Oomereíal
e Industríal, no sentido
ilé se tornar realidade
OI planos que' visam o

número de eleítores ps-,
ra até 20 mil.

Ca80 8S emprêsss se�

gui8sem a risca a con

tratação de 00laborado
ns que obrigatoriam6nt.
exercessem o direito do

.

voto em Jaraguá do Sul,
a medida seria logo OtlD

cretizada, poiler.mo8 que
o; aumsntQ populacional
do municipio, aliado ao

fato da vinda' de mão-de�
obra de outras cidades
poderá proporcionar o

aumento efetivo dos .elei�
tores desta oidade. Sabe
mos (je exemplo de em·

pr,ês8s de JOinvill@, que
8'0 contratarem seus 'co

laboradores, qualificados
ou não, exigem a trans
farência de seus ,titUIOI
de elaito'res para a Man
ehester eatarinanss, co
laborando desta .forma
estas empr6sa8 com o I

crescimento acentuado
tambem OB área 'politica
da 8UÍl comuna.

CO,nfirmou na
. ó,portu

nidade qu" é cbndidato
à reelejção·para exercer
mais um mandato de 4
an08 na Gâmara de Ve
readora!!! onde atualmen
te exerce a8 'funções de
Presidente.

-

tem po.
Imprensa do ANO 100)(Comissão de Divulgação e

há
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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·1 Sociais
Aniversários

Fazem anos hoie:
_ A sra. Waltrudes

'I'emasellí:
- Altina Maria Toma

sellí:
- a sra. Cristina Zaps

Ha Klemt, em Itapoeust
nho;
- o> Ir. Aldo Barte];
- a srs. Asta Splitter;
--- a jovem Iracema

Tomazelli.

;,Fazem anos amanhã:
,

- He'rmfnio Glowatzki.
em Garibaldi;
- o jonm Sérl'io Lu

, \,oli.
Dia 05 Abril

_, A Ira. viúva Irene
Dantas, em BrasHia;
- ,o 8r. Lorenço Gres'

singer, funeionário da
SalvoUa; '1

...:... Dirio· G. Schütze;
,

- ost.' Gustal:o Henl
ehel;
- AneUe, filha do sr.

Nelson e Xolan'rta Ddes
,Ien;
t' • J,

- Cltlide Tereza, filha
,fe CafIos e Tereza Chio
dini;

Dia 06

- sra. viúva Ana Bo
na;, "

- o ar. Verediano Bor
gell �08 Reis, em Corupa:

Registro Civil
Aurea Mülle. Grubba, Oficial
do Registro Civil do I. Dis
trito da (lomarca de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa

Catarina, Brasil.
Fali Saber que oomparece
ram no cartório exibindo os
documentos exigido. pela lei
afim de se habilitarem para

, oasar-se

Edital n. 9304 ds 24/03/76
Ad�mar Lago fi

Alata Berndt

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, natural de Mas
saranduba, neste Estado,
domiciiiado e residente
em Guarsmirim, nests
Estado, filho de Emilia,
no Lsge e Regina Barth
Lago, ,

Ela, brasileira, solteira,
do lar, natural de Guara
.mtrrm, neats Estado, do
miciliada ti residente na

Rua Procöpio Gomes,
nesta cidade, filha de
,Euldo Berndt ti Matilde
Prahl BerniH.

•

r.

Pedro'Màrtini e
.

Rovena Kauter

Cópia reoebida do car
>

Mrio dê"Blume'nau, Deste
Rlfaado. I,

El�, brasileiro; aolteirô,
.indu.criArio, natural destg
Estado. domiei1iado fi ra

'.identá ,em Blum.nau" ..
,'oiste E.tado, filho de
Juvensl Hercilio Martini
• Roza TrainoUi Martini.
Ela, brasileira, Bolteira,

do' lar. ila'tural deste 'Es·
t.do. domiciliada ti r8ai
'dente nestil eidad,B, filha
de Guilherme' Ku�ster

, Junior e Ida Dalhaann
KU'Istsr.

•

•
- o 'sr. R.ml Carlos 'Edital D. 9.iO? de 2MB/76Gesser, em Concórdia;

João Lipinski e
- 0 Dr. Edson Carlol- I ,Marlene BalB.nelli

Sohulz, médico em ,n0911a
cidade.

' Ele, brasileiro, solteiro,
" estofador, natural de
. Massaranduba, neste Es,

;� . '�' tado, domiciliado 8 reei-
Jaoie.· Ba,chold dente;' em Rua José Teo-

Correia, em Joinville; " doro Ribeiro, nellta eida·
_ a .r�: nca �eD8�hel- d,,: filb?, de .�edro �i�in8�i

Grambech em JoinvlHe. ' e �e Rel�B�, Llpln�kl.
.

" '. ' '. 'Ela, bras.IEHrat solteira,
Dia Os

.

- ,;' ; induétri'iria, natural 'de
Mas81:t'l'anduba, neste Es

- sr.;�jgue.l Scp.wartz; tadq,; do�iciliada e resi.
_ o (sr.' GUldo )Munds-

, de'nte na Rua, AlagaIs,
tock;,

',. '

,nesta "cidade; filh8 dê
_ o jovem Hélio Mey6r, Pasooal BâIsanelli e d8

em Curitiba;
"

.

,Claudina Bals.oellt
,", 7 ,

Edital n. 9:30S de 26/03/76

Dia 07

- ·a jovem Carmem
Reeck; ,Nelcio José Stenger, e

- Elfi Seidel. em Co
,;

,

'

Alvina Deretti

rup'. ,

Dia ,09
- O sr. Ewaldo Ber-

nardo Scbmöckel. em.
Curitiba-PR-;
_ Júlio Scheuer;

-

- a, Sra Alice Air080
Scp-wartz;
J
_ Cézar Luiz Sehio

chet;
,

"
.

"Aos 8niversariant-el
�

OI nós808 cumprimentó.".

Ele, brasileiro, solteiro,
torneiro, natural de Ja-

I ráguA cdo Sul,' domicilia
da e residénte na Rua
Jorge Lacerda, nelta,
cidade,' filho de Alberto
Stenger e Clara Leoni
·Shmger.

'

Bla, brasileira, solteira,
Qsleonista, natural � de
�Uf8 Alyes, neste Estado,
domiciliada e residente.
�m,. }RU8 Aog�lo' Schio
cqet, ne�ta cidade, filh�
de' Bernardo DereUi e

Clara Deretti.

Edital D. 9.309 de 29/3/76
Manoel Bolomini e '

Dilma Vogelbacher
Ele, brasileiro, solteiro,

mecanico, natural de Gua
ramirim, neste Estado, do
miciliado fi) residente à
Rua Joinville, nesta ci
dade,' filho de Angelo
Bolomini e Edith Hack
barth Bolomínl,
Ela, brasileira, solteira,

do' lar, natural de Blume
nau, neste Estado, domí
eillade e residente à Rua
Joinvllle, nesta cidade,
filha da Alfred'o Vogel
bacher e Olivia VGgel-
bacher.

.

Edital n. 9.310 de ãl/3/76
Rodolfo Sztrkewskí e

Tereza. Stellein

Ele, brasileiro. solteiro;
operário, natural de Ja
raguá do Sul, domicilia
do e residente em Gari
baldi, nesta aístrtto, filho
de Alexandre Sztrkowskí
e Josefa Luy S�irkow8ki.

Ela. brasileira, solteira,
ladastrlárta, natural de
Jaraguä do Sul, domici
liada e residente em Ga
ribaldi, aeste distrito, fi
lha de Andréas Stetleín
e Olímpia Hilbert Steilein.
E para que chegue 'ao co

nhecimento de todos mandéi
passar o presente edital que
será publicado pela imprensa

, e em cartório onde será afixa
-do durante 15 dias. Se alguém
souber de algum impedimento
acuse-o para os fins legai•.
AUREA MÜLLER GRUBBA

Oficial

.
Em resumo (art. 681 do CPC), faz saber o se

Edital n. 9.305 de 24:/03/75 guiate: Processo: Execução. Exeqüente Ofíetna Marin-

Mário Jacó Ronchi e gá, Executado: Alfredo Erschtng. BENS A SEQBM

honete Saleta Junkes LEILOADOS: 1.0) - UMA VACA, raça crioula. cor
. _ vermelha. pesende aproximéldam'ente ,10 arrobas eva-

El@, brasileiro, solteiro. liada em Cl$ 1800,00.2°) - UM CAVALO, cor le
torneiro, natural 'de Tim- 'buno, avaliado em Cr$ 800,00. 3°) - UM TELEVl- '

bó, neue Estado, domici- SOR, marca SEMP, de 24 polegadas, com movei mar
liado e residente em Bltr- ron, em funcionamento, avaliado Im Cr$ 1.250,00,
ra do Rio ,Cerro, 08S'''' Depósito: Com o próprio executado, à. Estrada G.·
distrito, filho de Joio ribaldi, nesta cidade. Primeiro Leilio: No dia 26 de mbril.
Ronchi e Maria Ronohi. ,. vindouro às 10:00 heras. Seglndo Leilão, No dia 10
EIs, brasileira, Boh@ira, de Maio,· às 15:00 horas, caso ós bens penhorados não

.do lar, natural de Jârà- forem arrematados, DO 1.0 leilão, pelo valor da avalia
,uá do Sui, domiciliada ção OU' preçQ supérior. LOCI' do Leilio: Onde 'se acham
e residente em Ilha da de'positados" em poder do executado. - Nos autos
Figueira, neste distrito, não cousta hàver contra referidos beus qualquer opus
filha de Laudelino Jun- e nem recurso pêndente de julgamento. Dildo e PI:ISSlJ-
Iku 9 Verônica Diemooß do nestà cidade de Jarag'uá de Sul, lIOS onze dias do
JuoksB. '

'mes de fevereiro do auo de mil noveCentos e setenta

EdUalm. '.306 de 24/03/76 c, sei� Eu, esc�ivioí o subscrevi.

Juizo' de Direito da Comarca de Iaraguá do Sul

Edital de Primeira e Sigundo Lei.lão

(a) Adofpho Mahfud
. Alvaro Wandelli Filho - Juiz de Direito

A ,pr�sente fotocópia confere com 9 original; do
Clfu� d0u "fé;- " , .. '.-. 1 -

Jlraguá do Sul, 11 de fevereiro de 1.916.'
Adolpho Mahfud ,Escrivão

nem Herrn über Leben und,
.Tod" bat es gefallen UBS'er_e
.liebe Mutter Schwiegermutter.

und Grossmutter
Hedwig Müller BOl'çhêrdt aus derr. zeit·lichen

Leben, zu sich in die Ewigkeit zurufen,
Sie starb nach kurzen Leideo am 8. März

1976 im Hospilftl Santa Isabel in Blumen_u, im
alter von 67 Jahre, 9 MCloate und 2ã Tage? Sie
wurde geboren am 13. May 1908 in Rio da, Luz
als Tochfer von Carlos uod Berta Müller.

Verheiratete sich am lã. Juli 1929 mil Erich
Borchardt der' ihr am 23. Mày 1974 im' Tode
vorausging. Ô Söhne: und 2 Töchter, ·von welchen
ebenoso ein Sohn verstorben ist. Wier danken noc·b
einmftl herzlich alle die un's in diesen schweren
und überraschten Stunden zur S�ile stamten, uod
allen die ih'r dtl8 1�lzte Geleit gaben und ihr Gràb
mit Blumen schmückten.

Es trauern um ihr Abscheiden ihre Kinder,
Schwiegerkinder und Enkelkinder.

Nachruf: .

Ruhe sanft l'iebe Mutter, wier folgen alle Dir
nilch, sobald es GOII gefällt. wer I'ange lebr,
.teckt lang im Leide, wer früher stirbt. kommf
bald zur Freude. liebé M,ulter ruhe sanft.

Riß Cêrro 24. März 1976.

Os H8in�l. dI Costa .. em lemPI de "nIUfR"
Estamo.s em pleno mes· de abril, o mes da. mentira

que começou com o dia primeiro do corrente Mas uma

verdade deve ficar registrada, os aniversários 'do' Rainha
da Costa e do Pinto da Costa. O primeiro é o nossO
sempre festejado Prof .' José R:átnha da Costa, da cóluna
CRONICA CARIOCA., residente 'noRio de Jàneiro. A 14
d� março, em companhià dos que 'lhe são caros, comple
tou mais um aniversário. efeméride' que 'esquecemos glo
riosamente em nosso semanário. Também �sCjuecemos de
noticiár, na. mesma data. o aniversário do dr- Nelson
Victor,Pinto da Costa,' filho do Prôf, Rainha, Promotor
Publlco no Paraná

.

.
"

Para compensar .
esses laIisos

.

fazemos esta nota de
repara-ção, certos que serão compreendidos pelos
nataliciantes.,

" >' J •
" •

, , )l:or via c;ias,d(J.vida.s, anotamos em_nossos registros
sociais .�s �encionada� ocorrênc,ias; _a, fim ,c;ie que, pelos
tempos afara figurem" entre as., sociais da _sem�na.

., 'p;arabén� ao :(>,[0(, Rainha, A Dona Nene e ao dr.
Nelson. J"

,

Juízo de Direito da Comarca de Jaraguä do SUl

Edital da Primeiro a Segundo Lailãl
Em resumo (art. 687 do CPC). faz saber, o Se.

guinte: Processo: EXECUÇÃO. Exeqüente: Tömaz
lnd. e Com. de Refrigli!rtlç�o. Exeeurado: Laercio liD.
domar Stoínskí. Bem d ser leiloado: 1,0) - UM TER.
RENO. situado nesta cidade à Rua Angelo Rubioi
Barra do Rio Cerro, com a éree de 416,65 mss., fi:
zeedo-trenre nd dita J!ua com 20 ms., travessão des fUII
dos com 18,126 ms., com rerres de ôonte , Marie
Sloioiki, confrontando de um ledo com 25 rns., COIII
terras de Tarcisto ôsrler e de outro lado com igual
metragem .com ferras de Egldio ßuzzarello, d�vida.
mente registrado sob n. 41 820, livro n.O ê-v, às fia,
138. A'valiado em e-s 0000,00 (Cinco ,mi!,cruzeir08),
Primeiro Leilão: No dia 26 de abril de 1.976. as t4.00 ho.
res, Segundo Leilão: No dte 10 de Maio de 1.976. às 10,00
horas, no mesma leeal, caso o bem penhorado não for
.arrematado D0 1.0 letläo, pelo valor qa avaliação Ob
preço superlor. .

> LOCAL: FORUM. Nos oures não consta haver
centra referido bem qualquer ODUS e nem recurso pe�.
dente de JulgabJenlo. Dada e passado nesta cidade de
Jaraguá do Sul, aos dezoito dlas do mes de maree do
ano de mil nevecenros e setenta e seis. Eu, (AdDlp�1
MahlBd). escrivão, (,) subscrevi.. '

.

Dr. Alvaro WandelJi I"ilho - Juiz de DireilG
A presente cópie confere, com o' origi'lal; dou fé,
jaraguá do Sul. 18 de março de 1 976.

Adolpho Mahfud - Escriv�o

li Df. Álvaro .. Henrique
�Advogado

,
' .,

OAB/SC: 1737 CPF: 019174049
I

"

COB�ultas, Pareceres e Ações
Inventários, Acidentes de Trânsito, S@gurol,
Usucapiã.o, Cobran9ae, Inquilinato, D8squites,
Ca.ncelamento de Protestos, Defesas Criminais e

'

Fiscais, TrabalhO e Previdência Social, Aces·
loria Jdrfdiea às empresas em geral.

·Maia·'1

EXPEDIENTE
AI 3.lIs feiras

das 8.00 às 18.00 horBs e

aOI slibad08 daI! 8.00 às 12,00 horaa
Avenida Getulio Vatgas, aSo.

I C�rupá S8nt� Catarina I
de ,OuroAz

•

eXCUrSIOni
o Az de Ouro excursionou no do.ingo passa'

do .em qualquer compromisso, B nã& ser CGII o

anfitrião que o aguardava em sua bela vivenda 118
ver�Deio.

O Presidente Rainer Wiele na quarta feira pas·
sada convocou clI',membros de seu Glube, pars por'
ticipar ql,le "II Comendadora", tambêm conhecido
em cartas rodas mais Íntima8 oomo o "GordiDho
Sexy", esta•• preparado para 'receber 8 rapaziada
com, um bem cevado. carneirQ ê 'outras iQ'lJarias ex6;
'ieu, tlido regado 80 .inh0 "Reserva do" Patrão',
80' "C0int::,eaux�'; â cachaça- velha EI um 'bem gela;dO
chopp_ -"

..
,

'

','" ,"
>

, "

.

, Como femprCll ,8c9ntece.,· "8 p3'ota'� nS0 ,deixoO
de prestigiar o aoont@ci.ellto que 108rcou o' Is'Bça'
mento 0ficial do inverno catarinena9 em Campo Ale'
gre, terra fria pOr ex@lênoia e que, no domingo pas'
sad'o estava belD � caráter, face à chuva que caiu D8

dia anterior.
-

Mohol pescadores imprôtissdofif comparecé�8D1
8 lagoa do Comendad0r, esmerando;"se na difíCil br'

t8 de banhar as qJinhocas que morreram em bo'
·loolusto da sigoificaiiva data.

'Fato muito notado e fotografadp ,8000'teceu '0111
o tesoureiro do olube que, à falta de oobranORs. entrs'
,gou-se a um V8stO 'banho de 801. muito à caráter 8

. ao eluilo anglo-saxio.
I

Herr Stern a sua jovem esposa, o sr. S&ange'
o dr. MAtio Eugiilio Boehm e Dona Carin, re,pre'
sentaram no encoI;ltr;o as oidades de Corupá':Jara'U'

; do Sul e Join,iUe'� ," '.',' , .•/... confraterqizaçao que custou muitos cruzel�DIao anfitrião e à"Dona IIss tete o mérito de maD 80
,81�gr� por nH!litas horas um grupo. de bol�o qUI! 28presente ano, a 8 ��" mai!), completará, os seug

o'
anos de 9xis·têncÍa, con'8noo:'89 4 sócios fUDd,8� ii
res que ainda pràticam com muita maestria o. dlflo

e8port� d�. "half'erocopismo'.'. ,

_
" U'Ja 8S comenta 8 ergamzaçsQ d� 'uma no,�,r.edlnião. para estreitar �inda óiais 'os laçoli! de "alDl�.

,.
existentes, entre, S�U8,.mem?r��,' fi!�p�cla!��nu' à� '8'
pOIl88 que 8dorara�, o bel�8s1mo' �81lI!le�0 'pelai e,8,IrJdas d� (,�8z�nd8 HelDZ ROdolfo Ko�lbaoh 8' sU8 'fí'celentIs.lma' e;s'posa, qÚ9 .e 'apresentaram '00010
nos. dedfcadoí iS' 'oa·loroiolt�an�i'riõ8s:
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Notícias Diversas Notícias

Alugueis sem

Encargos
A principal inbvação

da Consolidação das L'eii
do Inquilinato, ora em

preparo pelo Governo,
estabelece que os encar

gos atualmente pagos pe�

Pilotos recebem novo Modelo da
Carteira Nacicnal de Habilitação

Em cerimOnia reBlizada no dia 17 de março,
no Detram paulista, foram entregues 8S primeiras
llsrteiras de habilitação do novo modelo 808 pilotoi
brasileiros de fórmula 1. A carteira n.O 0000"01, foi
tlDEregue 8 Francisco Land i por recomendaçio de
Bmer80n Fitipaldi, A de numero 02 foi para �mersot;l,

. a 03 para Antonio Oarlos Plica, 04 para Wilson Fl�
tipaldi, e a Oi está em nome de logo Hoffmann que,
todavia, nl.o pode comparecer à cerimônia. O novo

modelo da' Carteira Nacional de Habilitação será Urbano Cordeiro "UCAPE" S. Paulo
adotada em todo o Brssil. Em São Paulo começou

Ainda é 'Primavera, Ana Lupe!a ser expedida a partir de 1.° Ide Abril.
(Especial para o "CORREIO DO POVO")

Cinema tribuição. exibição, im-
O presidente da Repú- portação e exportação Sei que você coatinua firme em aeus e$tud08,

bliea 11IIsinou decreto que de filmes. :É de sua com- pois inteligentemente, já percebeu que o mundo d.
amanhã - o seu mundo - exige, além duma pEirsocria o Conselho Nacional petencill, também, 8sta:-

d, Cinema _ CONOINE balecer condições de co� nalidade bem formada precisa de conheciment.tecni�
f'l 008, mas não se "d8shumanize", Ana Lupe. Veja, no- encarregado da orien, meroializaçãa de ) mel

.

tação normativa e fiica- nacionais e estrangeiros, caoteiro do jardim aI!! roseiras que antes eram trIsto·

linção du atividades além de formular a paU nha!!!, com 08 galhos pendidos e folhai amarelecida,
relativas ao cinema no tic8 nacional de preços preste. a cair - tal oomo melancoJico ritual de l)m

Pats. Entre outr8.8 funções de' ingressos, evitando, apre.sado outono - estão agora tão linflas! Veja
o CON.OINE deve regu- porém, o tabelamento.

. como 08 anturios, ante.8 tio preiuiçolos e tristes,
lamentar a produnio, dis- hoje apresentam a8 fleres saindo d08. 8e�s braçol

Y'
verdes 8 brilhantes!

Energia , Sabe porque. Ana Lupe? lt a primav.ra que
A Eletrobrá8 instalará, a curto prszo; micro- ainda está lá fora! E primavera quer dizer qua é

centrai.8 hidroelétri0a8 nos igarapés da Região Ama tempo de inspiração e d@ beleza! Há um8 esperançazÔnica, que no momento é servida exclusivamente caatando ou evoluinda 8utilmente no cantar baru
P�r sistemas de' óleo die8el, muito problemático de· Ihento dos passaros e um aroms de terra perfuma' o ar!Vldo às restrições de conlumo.· Abra 8ua alma, Ana Lupe. para a primavera que es-

Um CI'garro Ino'cuo va b-,'xo t'"or de "Ic-tra-o tá lá fora!' Há tanta alegria que, até mesmo aqueht.lO � U U

"que olham a vida com amarga desilusão, lentemO cigörro de aiface, um�� provenileD'c do papel. Res-
que, 0&1 urzel de IU& trillteza pode ainda germinarnOVidade quem vem seD- UI agora, descQbrir um
uma flor de esperança, um d.sejo de sobrepor-Ie àsdo anunciada há muito novo invólucro isento de al-
\- ieiisitudes, procuram ver um modo de sentir a Ti'empo, pl!rece eslar ehe- catrao, qutodo, cn,ao, po- da e de encarar a luzIQ'ando à fase de produção derii aer produzido o ci

IOdustrial. Trata-se de um garro definitivamente inó� Sabe, Ana Lupe, quando chega a prim8Tera à
Cigarro sem nicotina, feito cuo. Pessoas que fumaram gente s�ntd reflorir ai flores do coração e bem-noB
Com folhas de lJlface, mas o ei,arro áe alface,. anr- 8 lembrança os TtorSOI de Paulo Gonçalves:
Com �abor de tabaco. mam que ele não difere

"Sonha-te às veze8, quando 8stoU so�inho,Uma fíbrica de Israel já dos cilirimos comuns nem
Marltvilhosa, Lirica, Trave8salprOdUZiu amostres do no- no Clspec:to, nem

.

no 8a�
Va ci'gcuro que apresenta- bGf. F8Z�S que pelo Horror do meu oaminho de ca

da oâotano, um jardim flore80aDiVISão do Mato Grosso
Seguodo o Ministro Rangel Reia, o Presiden'e ASlim cara Anã Lupe, coloque um bonito liIor-

Geilei eoviará ao Congresso, em 1917, mensagem rilo �a janela delse aeu rostinb,o para ilumina-lo

��o�oadi��odeMa�OroYoemd�s!e���a�d�o!.�:�e�!d�)Z�e�r�a�t�0�do�&�q�u�e�0�c�0���ç�i�o�'�e�8���e�m�o�a�s�a �� �_

Petróleo A Petrobrás Tai examí-
A exploraclo. e produ- nar a8 condiçõel de ea

ÇA0 de petróleo no Bra- da empresa e seleeíonar
sil por .meio .do eontrs- aquelas com aI quaís
to de nseo, mteressou a iniciará nelociaçõel e

62 empresas, que apre- BÓ então divulgará o DO�

sentaram o fermulário d. me dai émpre8a8 qualifi
pré-qualificação à Petro- cedas, o que deTerA
bráll. Entre �las estão ocorrer em dUII sema

imDortantes empresas de n88.

peíróleo internacionais.

Até o final deste ano, o Oenselho Nsetonal da
Petróleo pretende estabelecer um só' típo de geso
lina automotiva para eonsumo no pais, Bm conse

quência, está promovendo estudos para a retirada
do mercado da gl,'l80lina azul. Para que não haja
prejuiZO BO consumidor deste tipo de eombustível,
O CNP pretende aumentar a octanagem da gásolina
amarela de 73 para 78 octanas. A ga80lina azul bra
sileira tem 82 octanas.

Varejo - Vendas
Sobem

As vendas do comér
cio lojista do Rio de Ja
neiro cresceram 13,2%
DOll dols prímeiros meles
do ano. de acordo com

TVa Cores-- Cresce Consumo
O' COD&UmO de TV a cores no Brasil regi.trou

em fev relro um aumento de vendes da 17% em

relação ao m88 de dezembro passado, t)té então o

maior Indtce de samento regiBtrll.do nos últimos do-

dados divulgados pelo
Clube dos Diretores Lo
[tstas. A mesma tendên
cía verificou-se em qua
se todos os centros CO�

merciais brasileiros.

II! meses

Lei das S/A. so e, se o pre8idente jul'
Já eBtá em poder do gar necel!lsário, pedirá

presidente Geisel a oova regime de urgência na

Lei das Socit"d8.oes AnO- sua tramitação, porquan
nimas. O' projeto deverá to, de ocordo com o tex
.er remetido dentro de to da lei, ela entrará em

alguns dias 80 Oongrel!l- vigor a partir de 1977.

Ingresso no Serviç� Publico
Idade Limite - 50 Anos

O p!'esidente Geisel recebeu projeto de lei do
DASP Blteranoo para 50 anos a idade limite para
ingresso no serviço público que atualmente é de
35 an08.

lo inquilin..., como d@spe
aas de oondominio, im
posto predial e seguro,
pas8srão para o proprie·
tário do imóvel. O inqui
lino só vai pagar o alu�
guel.

Mato Grosso do Norte e Meto Grosee do Sul, cujal
capitais serão respecnvemente Culebé e Campo Gran
de. A divisão será efetivada em 1978, rendo eome lí
nhe divi.sÓria o paralelo 16. A iniciativa é o reconhe
cimento de que li divisão séclo-econêmlce do Estado
já existe. O Nor.e tem caracterfsticas idêntica8 às do
Estado do Amllzonas, enquanto que o Sul ee a8se�

melha ao Parlná e a �ao Paule,

Previdência Social para ..Jogador de
Futebol

O Decreto qua regulamenta a hi 5.939, de 18
de novembro de 1973, entrou em vigor em 31 de março
de 1976. dlspondo sobre a coneessão de beneficios
do. INPS 80 [ogador de futebol profissional. O eríté
rio para eäleulo dos beneficios será o mesme ado�
tado para qualquer segurado da prevídêaola soeíal.
Mas quando ocorrer DO desempenho de outra ativi�
dade de menor remuneJ;'açAo, com um salário des
vantajosos em relação àl atiTidad6s do jogador o
cálculo da média salarial terá normas especifica
das, onde serão coneíderados os salários maii altol
como profissional de futebol.

Sul-Americano de o 26 o Campeonato 8ul
Basquete começou Americano de Basquete
dia 30 de março Masculino qUI será rea-
Sete paiséa - Brasíl, lindo em Medelin 'de 30

Argentina, Chile, Para- de março a 10 de abril.
guai, Uruguai, Peru e O atual campeão sul
Colômbia - disputarão americano é o Brasil.

Motocross em Maringá
O Torneio Internacional de Motocross, que se

rá realizado em Mariogá, Paraná, dia. 10 e 11 de
abril na pista construída pela Prefeitura, será a

primeira corrida da modalídade, naquela cidade. A8
inscrições estão aberta•.

Loteria Esportiva -

Recursos paraOlim
piadas
A Lot@ria El!lportiva

realizará um -teste espe
cial nos próximos meses,
com rsnda liquida desti
nada à8' coofederações
brasileiras de esportel
que participarão dos Jo
gos Olfmpicos de Mon
treal. Cerca de 11 bilhões

de cruzeiroi serão distri
buidos 8 sete entidades
por intermédio do OND.
A medida �8tá de acor
do com a lei que deter
mina a realização de tes
tes 8speelab n08 anos

em que satam disputa
rlss competições impor
tante8 como Olimpiadas
e Copa do Mundo.

Presidente Geisel na Inaugun3.ção de
Estádio em Cuiabá

O presidente da República estará-- pré'isnle à
inauguração do estádio Verdão, no dia 8 de abril,
em Cuiabá. No Torneio inaugural jogarão, na pri�
meira rodada, Flamengo versus operáriO e Mixto
versus Dom B08co. Na rodada fin61, perdedore8
farAo a preliminar, enquanto ganJ:tad0rt98 realizarão
a partid'j& de fundo.

Copa do Mundo
O presidente da confe

deração Sul Americana
de Futebol, Teófilo Sati
nas, disse que a Copa
de 1978 será mésmo na

Argentina e l::xplioa que
até a época da competi-

ção' tudo Ie normalizará
naquele pais. Mas se por
motivo de·força maior o/s
argentinos desistirem,
Salioa8 dará seu apoio
para que a Oopa seja
reaHz ida no Brasil.

No amanhã de cada dia

Nervoso tem Cura?
Napol_ão L. Teixeira

-1

(Pslquietrs, elD CarHiba _. professor Oatedráti-
00 da Uni'.rlidadi Federal do Paran' - Membro
da Academia Nacional de Medicina).

- Tranquilo! - é a resposta q06 dou II quan
t08, 'oU. 8 meia. me fazem, inqllic.tol, 8 pergunta.
Porque alguém lhes di8l!le que não. Que a doença
fem, melhora, acaba .oltando. Dista, a propósito,
.elho fazendeiro mineiro, que nervoso é como um

queijo; pode estar «curado. mas continua sendo
qlJeijo. Saha aos olhos o ineonaiatente da afirmação.

Primeiro: não hã nervcso.; o qu•.hi. &io nsr>

'0801. Oada qual a 880 lIlodo. Se' ti.ermos, por
exempio, irmãos gêmeos, iguais em tudo, lujeUo!
às mesmes 08US8S neurotiaentes, sofrendo as mel

mn agressões do meio ambiente, sujeitos 908 mel

ma,1I elltreI8", às meamu tensõ8il, 808 me�DlOIiI im
pactos emeeionaís, poderão, 18 tembadOI 88 garraa
do ealapso uervoso, desen.ol.er diferias reações
paíeõtieas Oll neurõtieas. Poderão ter pODte! em co

mum, maa não é obrigatório que assim 8eja, Influi
ri, iS80 sim, o terreno herdado, onde· germinarA a

semente maninha de reação patalógica, que só ger
minará também - é tsmpo de dísê-le - 19 hourer
coodiçõ618 fuo:'hel ti germinaQão. Sem o que, não
ae reali.zar6.

- 2 -

- NenolJo tem cora? .....,. repetem a pergunta.
A resposta serã, 00'8ment., afirm!lti,a. Detida qua,
eorescanta-ee, o doente procurar, em t6lmpo quanto
mai .. cedo melhor, o devido recurso, o médico ade
quado, o priqlliatra em loma. Sem temer que .e
nham (I dizer «q,U8 quem proGura psiquiatra, é ma"

luco», Nio- pode haver uneira maior, poie o plilíquia
ara 'rata maia, e com mlis frequ90Clis, 8 esgotados,
esfafadolJ; esteB con8muem legião no maüdo louco
de hoja. E lio l.egião Oll que batem à porta do psi
quiatra, pedindo orientação, "jud.a, consôlo, confôrto.
E remédio ,também. Porque, den.tro da conceituação
p8ioo�lomático da Medicina de boje, há qlle atender,
não só l psique, 11111 também ao fisico; um não in'
dep8nde do outro: quando o corpo aofre, II alma 110-

frf; quaDdo à alma sofre, também o COl'pO ,»,ma e

padece. HA que atendê-lol juntos, cuidllnde de um,
lem ol,idar li outra.

-3-

De -par com aC psicoterapia de apôio, que o
médico realiza, por meio de sugestões, "onseihos,
normas a seguir, rumos a tomar na vida que deve
viver, haverá obedecer e. religiosamente, seguir,
medicação que, acaso, haja sido proposta. Em 8U

ma, tomar. direitinho, sem negligenciar, o que ha�
ja sido receitado. Remédio comparado e guardado
na gaveta, nio faz efeito algum. E como custam
caro, hoje, OI remédios!'Causa dó o qu@, habitual�
mente, se Tê, nas farmácias: um pobre coitado, com
todas as marcas de subnutrição e miséria, queren
do comprar 8 longa lista de drogas que médico
desavisado, sem pensar, indica; e o dinheirão que
aquilo custará, que falta v�i fazer para adquirir
alimento que mate a fome a08 seu!!! ... PenRe duas
vezes, colega, ante8 de receitar tanto; procure COD
densar Beu receituário, prescrevendo o estrictamen
necellsário EI quando necelil8ário. Queltlo de huma
nidade, de caridade oristA. Permita-me g88tar latim:
«quod abundat, nöceb, em CHU108 àasim, a abundân� .

cia prejudioa; sem qutuer recordas a Mieuel Cou
to,. quando ensinava que, em Medicina, não raro,
abundância rima eom ignorância.

-,-
Pouco remédio, poil. Ensioar, pela palanll,

na. que esta tr.mbém cura. «Remédio» barato, que
ai farmácias não podem vender, mas que. cura
mais cara8 drogas do mundo. Como a Fé, tio des
curada, hoje em dia.

- Nervoso telD cura?
- Tem.
- Respondida a pergunta? Fiquem em paz,

pois. Qu. o arDor e paz lhe acompanhem os pas-
101, daqui por diante.

E e.tará bem .80mpanhado.

Escritório

A COMERCIAL
ADVICACI_ - COII181L10ADE - SEGUROS
Antonio ..José Gon�alves

Bel. em Admiois.raçao de Empresas
Yvonne Alice Schmöckel Gonçalves
Técnica em ContabilidadeCRCCSC) 1 6�8

OPF 093090989-53
Rua I (Mal. DeOdOro) 122/1110
Fone 72-0091 - Cx. Postal, 19

JaragaA do Sul Santa Catarina
Recuraos llscai. e administrativo. - ContabUida

Serviço de marca. e patent•• - fotocópia. de
Legtalaçlo trabalhi.ta e I�PS - Segurol em leral

Serviçol a6reos Varig
D'lde 19'44 à lerv1ço do progres.o de JaragaA do Sul
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Concordata da Firma "Confecções Meier Ltda." Estabelecida nesta Cidade: de Jaraguä do Sul
à Rua Rodolfo Hufenussler S/N

Inscrição Bstaduol 250050632» - Inscrição no COCMF 84...2»2 ã27/0001-2»2

Qq.adro Geral dOI Credores

Orgllnizado de acôrdo com 08 arl,s. n.· 96 a 102 do Decrelo-Lei 0.° 1.661 (Lei de Falfncias):

----'----------.-.-m-e-s---- ·1 C I d e d e In rrí,lIellados Qulrolraltrlos Orllell

CRÉDITOS HABILITADOS
1 - Ministério, di Previdência Social (I.N.P.S.)
! - PI�no de Integração Social (PJ.S.)
2» -:- Imposto ôõbre Produtos Industrializados (I.P.J.) Fannd. Federal
.. - Imp. Circo Merc, (l.e.M.) Fazend. Estadual
5 - Ind. de Acolchoados Arno Alremburgue
6 - Ind. TUfeis Bilrbéri S/A
1 - Casimiro Silveira S/A Iod. e Com:
8 ......; Cia lodl. Belo Horizonte
9 - Cill. Textil Saoll Elisabelh
10 .;_ Ci •. de Tecidos Santanense
11 - OráfiCil ,(3 S/l\. Ind. e Com,
I! - Karibe S/A I'

13 - S/A. Dtstrtbutdora de Tecidos Reyoo de Americana
1" - S/A. lodúsrrias Vctoreanm
15 - Sul fabril S/A
16 ..... Poraopebll Industrial S/A
11 - Malharia Diana S/A
18 - Dtpepel Ltda

Contribuições
.,

Iolnvtlle
"

22».213.2»9
, ;9929.36
110.114.08
111.103.,36 I

3�8D8,OO Vendas M. prima
9.659.11
6.i50,05
21.955.20
1.219.63

118240,08
2,890,94
"3924.12
1.ÕOO,OO
6.170,82
2.321,i1
14915.67
13.433.81

1õO,00

" Impostos
"

1 - Cia. PiratiDinsr. de Seeuros
2 - Ci •• de Fiação e Teeldo Cédro e Cachoeira
2» - Cte Fiação e Tecidos Norte Alasroaa
4 - Com. Ind. Reain. S/A
6 - Ind. d� Fitas lomak
6 _ FibrlJval Ind. Com. de "ibre. LId. ,

7 - Gnsbt sIA. Inda. Textele
8 - I'ndústrils Alfa LId.
9 - Lamlnl. S/A Ind. 'Com. Fibras Textela
10 - Llnhaoyl SIA. Linha para Ceser .

11 - Linha Paulista Lipasa Ltda
12 - Waiswol & Wc1ilwol LId.
13 - Mereanttl Acofer Com. e Repres. Ltda
U - MaId Motores �/A
1 õ - Textil Internaciolal Ltde
16, - Salélife (Bce. do BrlsJI S/A.)

Florianópolis
Blumenau
Sorocaba (SP)
Joioville
Belo Hotízonre
Contagem (MO)
hauria (MO)
Blumeneu
São Daulo

. AmericlDéI (BP)
São Paulo
BI.meDlu
Peraopeba (MG)
Timbó (5C)

/ Blumeneu
CReDITOS Nlo HABILITADOS-

Jguá do Sul
�ele Lagoas (MG)
Maceió (AL)
ßlumeneu
São Pa.ulo

".181,10 Segurol
46.462,64 Vendas M. Prima
!.212.00 " " ..

21.60D,30 .. "

i."13.iõ ,. ..

2.021,44 "

18.ãõ8,22 .. ,.

2.612,15 .. ..

1Q.571,06 .. ..

õ88.29 ., .. ..

2.238,62 .. ." ..

1.512.40 .. " "

, 262;00," .. "

1096.24 "Máquiolls
13.916,95. " M. PrimlJ
it.OOO.OO Bmp�éstimo
429'�35_98

lO ,. ..

.. " ..

" ..

., o "

,0 .. ..

Impressos
Vendas M. Prima

"

J, JI lO

I' I' ..

" "

" " ..

" " ..

" ..

" ..

Criciílma (SC)
São Paulo
" ..

Curltlba '

�ão Paulo
Blumeneu
Joinville

.

São Paulo
Jguá do Sul

-CI$
---------------------

260.420.'19

RESUMO ",

Créditos Privilegiad'os
Habilitados -,1.· lub-total

Créditos Quirografários
Habilitados _. 2;0 sub' lotll

Não Habililado. _
.. .. o,

-,

.... ...:...� ... """.-.. -

260.420.1'1

, .

... .

os 263.125.22
115610,16 0429;23&.98

<' Tolal 689,666 11

�""""""""""""""""_."""""----�--------�--------_."--I""--"------"""""----__..__..__�

Irmãos Emmendoerfer' S.A.
Peças e Acessórios

"GM"
Oficina Autorizada

"GM"

Posto "ESSO"

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

Entrega Automática LIQUIGAS Produtos FRIGIDAIRE

Banca de. Revistas Fitas K t Stéreos

Venha e verifique OI carros da linha CHEVROLET que lhe oferecemos e constate o
o

maior desempenho I

maior estabilidade
maior espaço

-

·maior conforto
maior economia

SUPREMACIA EM SE,RVIÇOS
,

JARAGUA DO SUL
.

72-0769

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 557
FONES: 72-0060

SAN'(A 'CATARINA

72-0969
......-- ---- --- --�----�--..------ ---- �--� --------..----..-------

a VARIG sente-se honrada pelo que pode fazer pelos seus ne

gócios e passeios. VARIG está presente em toda parte do
mundo, benetícíe-se dos seus serviços.

Peça informações à VARIG
Av. Mal. Deodoro da fooseel, 122/130 - Fooe 72-009t

.

.

J�raiU&! do ",ui � .sC:
.

.
,

Viage VARIG - VARIG � VARIG

Escritório de Advocacia
. E M P R E S Á R lOS, IU R I S I A S,o r. E d�a r D. u 't r a

Dr. O s mar Outra
(Filcal de .RendaI Aposentado)

,

A dv O 9 ad O s

Def.,sß fiscais de qualquer natureza - Cobrança. - Inventários· Desquí
tes - Alteraçp6s de Firmas - Conttato8 - Acidentei de TrAnsito - Deteses
na Área da. Financiadora. - Matéria Trabalhista. Viaja-Ilt a Serviço dos
Clientes.

.

Rua Reinaldo R.I, 550 - fales: 12-0754 Eserllérlo - 12-0301 Resldeael.
Jlr81ul da SII S.II. Cllarlna

.,

..

"

..
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CORREIO DO POVO SABADQ 03-04-76

."'_p

estréia no Estadual amanhã em

Blumenau

28·4-76 (quarta-feira)
Renaux x Joinville
Chapecoense x Paisandll
Palmeiras x ,Avai
Figueirense x Palmitos

.

Ferroviário x Juventus (RS)
Marcmo x Inter
Guarani x Juventus (JS)
NONA RODADA
2·5·76 (domingo)
Ferrovlârlo x Renaux
Paysandu x Juventus (JS) �
joinvßle x Avai
Figueirense x MareiHo

Palmitos x Guarani
juventus (RS) x Palmeiras
Inter x Chapecoense
DÉCIMA RODADA
5·5-76 (quarta-feira)
juventus (RS) x Reaaux
Paysandu x :MarcUio
Avai x Ferroviário
juventus (JS) x Figueirense
Chape.coense x Palmitos
Inter x joinville
Guaram x Palmeiras
DÉCIMA PRIMEIRA RODADA
9·5-76 (domingo)
ReDaux x Figueirense
Avai :It Paysandu
juventus (JS) x Juventus (RS)
Palmeiral x Ferroviário
Jolnville x Guarani
Palmitos x Inter
Marcillo x Ohapeeoenae
DÉCIMA SEGUNDA RODADA

12-5-76 (quar.a-fe�ra)
Palmeiras e Renaux
Paysandu x Figueirense
Avai x Juventus (RS)
JOinville x Palmitos
Guarani x Marcmo
Chapecoense x Juventu. (JS)
Ferroviário x Inter

DÉCIMA TERCEIRA RODADA
16·5-78 (domingo)

,

RenAux x Avai
Figueirenle x Ghapecoense
Palmitos x Paysandu
Juventus (RS) x Jolnvllle
Inter x Palmeiras
Marcmo x Juventus (JS)
Ferl'ovl'rio x Guaraot

Na próxima lemana, se poslivel, publlcaremol a tabela da returno;

L Gasparénse líder invicto .do 1.0 turno da Copa
Centenário

&

,

A tio comentada Copa CeDtenário, que reune &S equipes do Juventus, Baependl e
Acarai de nossa clda<le, Flores*" de Pomerode, Valto Verde de Bíumeneu e Gasparense da
cidade de Gespar, teve seu desfecho no domingo, quando o Baependi foi derrotado pelo Visto
Verde em seua domínios por 2 x 1. Em Pomerode, Floresta e Gasparense empataram em
1 tento, enquanto que no sábado à noite, o Juventus passou apertadamente pelo Acarai pelo
escore de 1 • D.

�
Classificação fintd do 1.- turno: 1.° Gasparenae com 2 pp, 2.° Vasto Verde com3 pp

3.° juventus com 4, 4.0 Baependt com 5, em 5.- lugar Acarai e Floresta com 7 pp.

Sociedad� Esportiva União
-

Eleição da nova diretoria realizada no dia 28/03/76 em sua Sede Social

Presidente de Honra - Oswaldo Gomes
Presidente - Leocadio Osmar Rodrigues (Fio)
Vice Presidente - Waldemiro Rasa
1.0 Secretário - Moacir Pereira
2.° Secretário - Oswaldo Gomes
1.0 'I'eseureíro - Pedro Lopes da Silva
2.° Tesoureiro - Norberto Fiedler
Diretor Social -- Mauri Pereira

. Diretor Sportive - Alvaro Alidio da Silva
Diretor Rscola de Samba - Pery Querino da Cruz
Conselho Fiscal - Walério Pereira

'- Antonio Quadrol!
- Norberto, Fiedler

Suplentes - Pedro Ja.ime Martins
Afonso Níquettt

- Nair Quadros
Orador - Pedro Lopes da Silva

,

.Juventus empata
Q'uarta feira, à noite, joglindo amilito8smeote IilO E8tádio "João Marcat

to", o G.E. JuventuliJ, fazendo o apronto da equipe que estréia amanhã no

Campeonato Oatarlnense de Profissionais, versão 1976, Ireare ao Palmeiras em

Blumenau, empatou em jogo ruim com 'O.E. Seleto de Paranaguá, em um tento.

Pequeno público prestigiou o espetáculo e a nnda nia ultr.paslou la
cala dos 2.170 cruzoair08, tendo Alberto Taranto no apito, Sebastião dos San
tOB e Reaato Ruisan 118S latfltrais. Hélie ROia, téenico do Juventus, utilizou S8

dos seguiotes atletas para a fnrmação da equipa: Wilfrid (Anivaldo). Parana
guá, Ginho, (Gerson ex-Avai), Pim6ntel e Bebeco, Paulista, Juquinha e Ari.zi·
nho, Maica (Peroni), Jursndir e Nilo (Aldinho ' adquirido junto ao Baependi).

-1,;'1(.. �•• �.........
.

.

O 'Seleto de Paranaguá que também está S9 preparando para o Cam
peonato da 1.. Divisio do Paraná, atuou com Darei, Léo,' Jair, Roberto" e 18al
to, Oromer, Dézio (Adilson) " Tadeu, Zeca, Serginho .. P,iro (Tião).

Escalaçã.o .Juventina para amanhã

TORCEDOR AMIGO! PRESTIGIE NOSSO REPRESENTANTE éÖMPARECENDO AO' Contra o' Palmejras, a pro:Vável:equipt,fjerá esta: Wilfrid, Paranagui,
BTÁDIO "J�OÃO MARCATTO", SEMPRE QUE TIVER JOGOS. NA QUARTA FEIRA - Ginbo, (Gerson), Pimentel (Expedite) .. Bebeoo, Paulista, Juquinha e'Arizinho,

I1UVENTUS X lNTERNACIONAL DE LAGBS. O "MOLEQUE" pgE�ISA DE SEU APOIO.
. Maiea, Romualdo e Nilo (Aldinho)

. �

o G.H. JUVENTUS de n08sa cidade, um dos 'mals novos integrantes cio quadro de
onra da Federação Catarfnense· de Futebol, estreaeä am�nhl1 na cidade de Blumenau, contra
Palmeiras. O amistoso de quarta feira, frente ao C. E. Seleto de Paranaguá, servíu . para
pronto da equipe, que lIegbir' com força máXima pa.ra Blumenau, a fim de conseguir bom
esoltado. .

Apesar da ineliiperiência do "MOleque Travesso" em jogos profissional., tudo nos le

a a crer numa boa ápresentação, porque garra e fibra não falt� e, OI a�letas estAo clentiza-
08 da missão que doravante tem a cumprir, pois estarlo representando a oenten'ria Jaragu'
o S,Ul, nas disputas do Campeonato Catarinense.

O Juventu. faz parte do Grupo A, juntamente com o Avai, Paysandu, MarefUo Dias,
olnville E.C., Internacional e Palmitos. No Grupo B estilo as liIeguintes equipes: ft1guelrense,
errovlário. Carlos Renaux, Palmeiras, Juventus de Rio do Sul, Chapecoense e Guarani, totall
ando, chaves A e B, 14 clubes, já que o Próspera de oncíüms desistiu das disputas.

"CORREIO DO POvO" publioa a seguir a tabela do primeiro turno do" Tabello do
.tadual 76", usando as siglas JS para o Juventus de Jaraguá do 8ul e RS para o 'Juventu8
e RiO do Sul, conforme Carllto Nunes, da F.C.F., que elaborou a tabela, diVUlgada terça feira
tarde, usou para identificar oe, dois Juve�tus.
RIMEIRA RODADA Pllimeiras Je Paylandu
.4.76 (sábado) Avai x Internacional

erroviário x Figueirense Guarani x Figueirense
val x Chapecoense Ferroviário x Palmitos
-4.76 (domingo) Juventus (RS) x Marcf1io
enaux x Palmitos tlolnville x Chapecoense
uventus (RS) x Paysandu SEXTA ßODADA
olnvUle x Marcmo .21·4-76 (quarta-feira)
nter x Guaranl Inter x Renaux
almeiras x Juventus (JS) Paysandu x Guarani
EGUNDA RODADA juventus (JS) x Avai
-4-76 (quarta-feira) "Figueirense x Palmeira8

hapecoense x Renaux Palmitos x MarcfUo

aysandu x Ferroviário Ghapeeoense X' Iuventus (RS)
'areillo x Aval Jolnville x FerroVl'rio
19ueirense x Jolnville SETIMA RODADA
Juventus (JS) x Inter 25-4-76 (domingo)uaranl x Juventl,ls (RS) Paysandu x Renaux
Palmitos x'Palmeiras Avai x Figueirense
TERCEIRA RODADA Palmitos x Juventus (JS)
1'-4-76 (domingo) Junntus (RS) x Inter
Renaux x Marcilio Guarani x Chapecoense
Jolnville x Paysandu Marcillo x Ferroviário
Avai x Guaram Palmeiras x Joinvßle
nter x Figueirense OITAVA RODADA.
Juventus (RS) x Palmitos
erroviírio x Junntus (JS)
Palmeiras x Chapecoense
QUARTA RODADA.
14-4-76 (quarta-feira)
Guarani x Renaux
PaysaDdu x Inter
Palmitos x Avai
Figueirense x Juventua (RS)
Chapeeoense x );"el'roviário
Juventuil (JS) x Jeinvßle .

M.areiHo x Palmeiras
QUINTA RODADA
18-4-76 (domingo)
Renaux x Juventus (JS)

Eslada de SaDt. Calarlna

Prefeitura Municipal da
'Jarilli di Sul

,

LEI/·N. 602/76
Autoriza o ehefe do poder Executivb a receber

.

or doaçãu diver8as áreas de terra. '

. EUGENIO STREBE; Prefeito Municipal de Jsra
gui do Sul, Estado de Santa,Catarina, no U80';

6xerc1ci-o de suas atribuições, ,

Faço saber a todos os habitantes deste Municí
pio q.ue a Câmara Muni0ipal aprovou e eu sanciono
a seguinte lei:

ART. I.") • Fica o Chef. do Poder
.

Executivo
autorizado a receber por doaç�o divt'rsas áreas de
terra destinada. para abertura da Rua 223, assim
distribuídas:

414,,75m2 - Alber-to Baumga'rtel e sua mulher
4.567,51iD2 - Imobiliária Marwo
2.05",51m2 - Ivo N. Zanluca e sua mulher
780,56m2 - Oa1ixipo de Paula e sua mulher
728,OOm2 _' Verginia Pereira
159,25m2 - Maria A. Pereira
ART. 2.0) _ Esta Lei entrará em vigor na data

de sua publicação revogadas as disposições em

Contrário Palácio da Prefeitura Municipal, de Jara-
guá do Sul, 25 dtl Mar\,o de 1976.- .

Euge'nio Strebe, Prefeito Municipal
D'

A Presente Lei foi registrada e publieada neeta

S lr�toria de Exp@diente. Educação e Assistência
oelal 808 25 dias do 'mes de março de 1976

.

Astrit K. Schmauch 'Diretora

,i LEI N. 603/76.
. Auto,riza o Chefe do Poder'Executivo 'a receber
Por dOlicAo di,er8a8 áreas de terrà. .

. EUGENIO STREBE, Prefeito Municipal de Ja
'alUé do Sul Estado de Santa Catarina, no uso 6)

eXercício de
.

�uas atribuiçõe8_:: '.
'

. Faoo· saber a todos os habitantes deste Muni
'iplo que a CAmara Municipal aproTou e eu sancio-

no a Iileguinte let:, ,

ART. 1.0) - Fica o Chefe do Poder Executivo I

autorizado a receber PQr doação diTeraalll áreas !Je
terra destinadas para abertura da Lateral da Rua
4, assim distribuídas:

.

477,50m!. de Nelo Campregher e Julia Cam·
pregher

-

I

477,60m2. de Haroldo Müeller e Satoni Müeller,
ART. 2.°) - E ta lei en'trará em vigor na da

ta de sua publicação, revogadas ai disposioõel em
contrário.

.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do
Sul, 25 de março de 1976.

Eugenio Strebe, Prefeito Municipal
A presente Lei foi registrada e publicada nes

ta Diretoria de Expediente, Educação e Assist6acia
Social, aos 25 d�a8 do me. de março de 1976.

Astrit K. Schmauoh - Diretora.

Decreto N. 384/76
Abre Crédito Suplementar. Valor de Cr$.

26.000.00
.'

EUGENIO STREBE, Prefeito Municipal de Jara
guá de Sul, Estado de Santa Catarina, usando de
SUllS atribuições legais e. face ao disposto no ar

tigo 5.° Hen II da lei Municipal n.O 595/75 de 30 de
dezembro de 1975, decreta:

Art. L° Fica aberto no 0400 Departamento de Edu
:lação, Cultura' ti Assistência Social - 0401 Divisão
de Eduoação, um crédito no valor de Cr$ 26.000,00'
(vinte. e seis mil cruzeiros), suplementar ao progra
ma e verba abaixo discriminados· constantes dOll
quadros anexos a Lei n.o 5!J5/75. de 30 de dezembro
de 1975, a saber;

Anexo I - Quadro A
0401.08421881.003 - CODstruções, Recuperações,
Equipamentos e Mobiliários de Escolas .•. Cr$
26.00000

, Anexo II - Quadro A
.

0401414008421881.003 - Mat�ri81 Permanente ... Cr$.
26.000,00

.

Art. 2',0 - O Qrédito aberto pelo presente.
I Decreto,

r

aed coberto com recursos SUPERÁVIT
�INANOEIRO apurado' em balanço pãtrimonial do'
exercfcio anterior, cG'nforme demonstrativo anexo.

Ar't. 3 o - Este Decreto entrará em vigor na

data de suà publicação, revogadas as dilposiçõea
8m eontrário.

1 1 i

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, aos 23
dias do mes de março de 1976.

Eugênio Strebe, Prefeito Munioipal
Este decreto foi publicadO e registrado nesta

diretoria de Exp�diente, educação .. Assistência So
cial, a08 23 dias do meB de marC}o de 1976.

Astrit K. Schmauch, Diretora

Máqui��s
.

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

somadoras e duplicadores.
Revendedor, �xclu8lvo para a re�ão

§OCo Gráfica !venxdat ltdlato
Fones: 720592 ou 720972

PI'anos especiais de financiamento
G�ra.ntia de.J.. ano; _ �s8Is,t��.ci8 ..

Permanente
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Correi'o do Povo
N. 2.879ANO LVII -' .lA:RAGUA DO SUL (SANTA CATARINA) Sábado 3 de Abrß de 1976

Do'meuarquivo para você
Letra e Música ·em julgamento

Prol. Paulo Morettl
Sou um leigo em música, embora tenha es

tudado seul!; rudtmentos quando B díseíplina d.
Oanto Orfeonico constava dos currículos, n08

velhos tempos escolares do Ginásio e Oíentíflco.
Não familiarizado com sustenidos e bemóis, não
identificado com claves, comas e netas, nem por
isso deíxo de ser um apaixonado admirador d�
nossa música popular brasileira, nstutalmente sem
os exageros 1'108 ritmos estridentes a desaliar a

escala de decibéis..
. Se o assunto hoje é música e se a mesm.

foge à familiarização dos meus eonheeímentos,
atenho-me devido a isso. à outra Iaasta do es

pecto, DO caso, a letra. E se fazer música é uma
.

arte, sompor fi letra o é por igual. E a identifi
eaçãe de ambas resulta no sucesso.

Carradas de razão a8 tem o jurado de TV,
José Fernandss, quando S8 insurgQ contra eertas
aberrações, centra verdadeiros Blilsassinat08 dos

.
mats elementares príneípíes gramatioaia. Sobram
razões ao referidlJ jurado porque o n0880 povo
canta e cantando estará automaticamente assímí
lande os maÍliI gresseíroe dísparatea em ter
mos de Língua Vernácula. Cantando S9 diverte,
mas também inverte a ordem natural dos fatores
que determinkm a eqüidade entre e.i8�8 dois
elementos básicos que' se completam: Letra e

Música.
A responsabllldade, pois, de letrista e com

positores é muito grande. Cresce de importância
Ie coaeíderarmos o aspecto sociológico e forma
tivo da questãe, de vez que somos um povo que
fala mal sua Iíngua, As preocupações, nesse cam-

Bodas de Prata
José Castilho Pinto Senizia Mafra Pinto

Quem esteve completando 25. anos de feliz
consórcio no dia 28 de março último, foi o ca

sal José Castilho Pinto - Senizia Mafra Pinto.
Ele, conhecido jornalista e funcionário público
federal oom funções no Departamento de fisca·
lização federal do M. da Agricultura; ela, pro
fessôra normalista no G:E. Abdon I Batista e Bca·

demica de oiências naturais e pedagogia na Fa
culdade de Férias da cidade de Lages. O oasal,
muito relacionado em Jaraguá do Sul, foi passar
suas Bodas de Prata na oapital do Estado. Nos
sas felicitações.

EsareDe 'O leitor
"Rio, em 2.3.1976

Meu perclito patrício
.. "

Dr. Carlos Moacyr de Faria Souto

Prefeilo de ItaDelrl - RIO - 28570

Li agora que vereadores da ARBNA desseMunicípio
vieram ao Rio numa c.mpanqa mendaz e suja. sem .obter
éco no Tribunal (essa notícia remeti ao meu velho confrade
de imprensa dr. Eugênio Victor Schmäckel, cuja visita
recebi nessa:ocasião).

.

Cleóbulo desejava viver em Estado, em que os

cidadãos temessem menos as 1 eis que a vergonha.
O sentimento desta não se perde, senão muito depois de
se perder o da virtude.

A mentira é um furto em palavras, como furto é
u'a mentira em ação.

As pessoas de mau caráter ass.emelham se a um vaso

de barro, fácil de quebrar e difícil de compor; as de um

bom natural são como um vaso de ouro que. com dificul
dade, se quebra e com facilidade se concerta. Não tiveram
esses vereadores prudência. Óra, o juizo é o trono daprudên-
cia, e o silêncio é o leu santuário.

.

Acautelai vos do louco quando com ele brincardes,
do sábio quando o irritardes, do generoso quando o

tiverdes desprezado, e do máu quando com�ele tiverdes
amizade, meu caro prefeito.

O Tribunal aonde esses edis estiveram '. deu prova
de ser a melhor garantia da sociedade.

Ats. Sds.
Prof. José Rainha da Costa.
CaixaPostal, 25013- Vila,Isabel1.ZC.11-Rio

20000".

po, avolumam-se em cada dia que passa, poil§ o

povo brasileiro fala mal, escrevendo pior ainda
seu idioma-pátrio. Ao problema ligam-se inclusive
razões ds ordem patriótioa..

Diante de .tats desdobramentos comprome
tedores da própria essência do sadio asetonalte
mo, é natural que aessaa autoridades estejam
preocupadas com tal problema. Dai por que fa
zer voltar a redação 80 vesttbulsr, exorbltsndo
da própria área educacional para eítuar-se no

campo polítíeo-aemíutstratívo, fuando com que
exlsta projeto especifico na Camara dos Deputa
dos, com parecer favorá'Vel daB comissões. Pensa
S9, inclusive, em transformar 1976 no Allo da
Língua Portuguesa.

A digressão do assunto inicialmente aborda
do nesta coluna se justifica plenamente f3ce às
eonsídereções aquí expandidas e 80S aspecto.
que envolvem a letra em termos musicais

Sim •.. as letras! Quantas as há de boa qua
lidade, de correto seutldo. de caraetertetícas poé
tica. alinhadas aos parâmetros da metrificação.
Todavíe, em eontrapartida, exlstem, infelizmente,
em maior número aquelas que se coastítuem num
ehorrtlho de asneiras, num amontoado de frösel
inexp:'l!!S8ivas e despidas de poesia.

Na análise do problema não basta que Ie
cante o velho refrão, não é sufíclente que 89

ouça o conhecido sambe: "Levanta, sacode a

poeira, dá a volta por cima". � preciso que crie
mos um, pouco de vergonha na cara para não
tornarmos ainda mais pobre o nosso rico idioma
- o Português.

Vende-SI magnífico terreno

O Salão Cristo Rei, será palco mais ullll
vez de um grande acontecimento.
Desta feita, dia 16 de abril próximo, às 20 h e
30 min., os integrantes do Grupo Teatral Sie
Luís, encenarão a peça "Paixão e Morte de Je
sus Cristo", num belíssimo espetáculo, que Po.
demos antever sucesso total. Os jaraguaensea.
cultos que são, não podem deixar de prestigiar
estes jovens, que procuram aumentar ainda mais
o bom conceito que gozamos em relação ao
resto do pais. Prestigie o que é nosso!

A Agência local do lnstltuto Naetonal de Previ.
dêncle Social, torne público ii relação dos serviço!
prestados pelo INPS, lurtsdlclonadoe ii esta éilgência no
aDO de 1975 - período 010175 iii õl1275.

Servi;.s Prestados - Seguros Sociais
Benefícios requeridos 1.852, Benetícíös deapache

dos t.8ã4, Benefícios requeridos em J .974 e despache
dos em 1975 16, Actdenres do Trabalho regislrado8
1.441, Acidentes do Trabalho llqutdadea t.õ29.

Serviços Prestados - Assistência MédiCI

lnternaçõee hospttaleres para elrurgtas 67õ, Obsle·
trícia 1.306, Clínica Médica ã.897.

Arendtmentc Anbuleterlel- Consultas Clínicas
14.240, Tratamento externo (Peq. cirurgia Ap. Gessa
dos] 10026, Exame de Laboratório 2.908, Exames Ra·
diológicos 1.203.

Em convênio com Empresas (de janeiro li dI'
zeilibro/75) Consultas C!íniclis 7.807, Atendimento
Od�níológico 11.000, Internações hospitalares 671.

. Em convenio com ii Comunidade Sindical-Coo·
sullas clínicas 1.238, Atendimento. Odonlológico 6.402.

Colalivos para Ilha figueirlJ

MARISOL S.A; - Industria do Veltu'rio, projetan·
do novo plano de expanalo na atual fábrica, coloca ·à
venda a melhor área de terra dispontvel no centro de
Jaragui do Sul, local da aRtiga fábrioa.

"

Area' aproximada: %.500 mZ.

Frente para I Rual (de "cU estacionamento)

LocaUzaçlo: Em pleno centro comercial da cidade
(lOCal privellgiado para qualquer .ramo comercial).

OUTRO TERRENO, MAGNIJ'ICAKENTE LOCALI
ZADO no centro da cidade, ideal para prédio de aparta
mentos, Oll finas residências.

Area aproximada: 3.000 m2.

Localizado em rua pavimentada e à beira do rio

Negóclol diretamente com interssados (nlo inter
mediários).

Tratar com: MARISOL S.A. - Industria do V!,!stuário
·Rua .lolnvllie, s/n.o Jaraguá do Sul - SC;

Na noite da última se

gunda feira a rAmara de
Voreadores voltou a reu
nir-se, desta Ieíte para
aprovar indicação do edíl
João Vegiai do MDB, soli
citando esforços pela pre
feitura no sentíde da ím-:
plantaeão de linbas de
Coletivos, até a casa

comercial de Atmo Petry
na localidade da Ilha
da Figueira, desde o een

tro da cidade. Solicitou
que a medida Tirá bene
ficiar centenas de traba
Ihsdoree e estucantes
que SE! deslocam daquela

localidade rumo ao
centro cídade. Pediu que
se consta-se um voto de
louvor à Viação Canari.
nho pelos relevantes .er.
viços que 8 mesma Vem
prestando a comunidade.
José Carlol Neves, apre.
sentou índícações no S@B.
tido de homenagear a dois
pioneiros, concedendo .

lhes seus Domei 8S ruas
as centrai. da cidade.
Os pioneiro. lembrados
pelo edll arenísta são OB

. nomes de José .lhe•
Pereira e Max Eugênio
Roberto Ziemaon

,

numeres

.

O Paraná devolve mendigos

INPS' ein

serviço enfrenta .nos ú)ti
mos tempos.
Segundo Goular., as autO'

dades paulistas alegam que
só enviam os que pedell
passagens gratuita� para tra'

balhar nas obras de Itaipu.
mas o serviço de triagem em

Curitiba recebe um número
crescente de mendigos. Re
colhidos em São Paulo, OS

mendigos são enviados de
Crem a Durinhos, onde uma

entidade espirita lhes for'
nece passagem para Curitiba.

o índio vê no branco
:maldadee destruição

examinam as posslvels
causas dos periódiCOS
massacres praticado. por
aqueles índios.

A antropóloga DenlZ�
Meirelles, por exemplo. eD

tende que e.sse coroporta•
mento dos silvicolas po�e
ser esclàrecido pela P::pria história da corou
dade dos Uaimirins-Atroarls

ho'cujos contatos com 0872mem branco, desde 1 ;
sempre foram caracterizado
pela beligerância.

Mário Tavares d. Cunha Mello
Tabelião de Notas e Protestos em Geral

EDIT.AL
Pelo presente edital de citação, pedimos aos se

nhores abaixo relacionados que compareçom t'm mos

so cartório para tralarem de assuntt>1 de seul inte
resseI.

Arildo M. �ouza - Av. Oetulio Varias, s/n.o -
Campo Aleire. Arione AirIon Pereira - A/C COlesc:.
Alcides Davegilli - Estrllda Rio Branco - OUllremi
rim. Comercio & Àgriculrurll Lipinski LIda - R. Pe
dra de Amolar - Corupá. Florõ Tropical Com Agri
cultura Ltda - Av. Getulio Variai - Corup'. Fabri.
ca de Movei.' Elidio Romão - Av. Getulio Vargas,
778 - Corupä. Pedro Ferreira da Silva - R. Joio
Planischeck� 9ã. StllDi,lau Meycherl - R. Domingos
da Nova_

Valéria Tavares da Mou. Rezende, oficiai milior

Negócio d e Ocasião
Vende-se duas áreas de terras devidamente

saneadas, coIl\ água, luz e esgoto, próprias para
indústria ou residencial: uma de 90 ]c 90 m e ou

tra de 40 x 100m, dentro do perímetro·urbano.
Ver e trarar com o pr0fessor Holando M.

Gonçalves ou pelo telefone 72 0326

D Estado do Paraná está
devolvendo a São Paulo os

mendigos que para lá são
enviados declarou em Curiti
bà o coordenador do Servi
ço de Repressão à MeBdi
cância, FranciscoGoulart. da
Secretaria de Saúde e Bem
Estar.

Ele afirma que o grande
número de mendigos que
semanalmente desembarcam
em Curitiba constitui o

maior prdblema -que seu

BRASILlA -. O extermi
nio de dezenas de civiliza
dos pelos índios Uaimiris
Atroaris, que de 1942 até

hoje participaram de seia
chacinas envolvendo serta

nistas funcionários da Funai,
"talvez sedeva. principalmen
te, à consciência de que o

homem branco é perverso
e deseja eliminá los".
A opinião é do sertanista

Francisco Bezerra,em pes
quisa recentemente publica�
da pelo órgão indigenista,
na qual vários especialistas

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




