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Orgão de maior penetraçéo no interior do nordeste caitannense
--------------------------1

-

Capital sul amencosa do motor

Foi mals uma prova de
merurldede polínca que os

homens responaévers pe
los destino de nossa ferra
deram lOS seus governan
tes que tudo fazem para
datar Jaraguá do Sul dos
instrumenlos ectonedores
do nosso pleno desenvol
vimento. proletende- n08
deftnltlvamente entre as

grandes comunidades ce

rartnenses que tenro fazem
pelo engrandecimento de
Santa Catarina. Um exem-

1'10 a ser imitado pelas
demele comunidades.

ontem

Jaraguá .

o Senador da Repúbli
ca Otaír Becker, a een
vite· da Aasoeíação Co
mereíal e Industríal de
Jaraguá do Sul esteve
visitando a ceatenáría
Jaragua na noite de on
tem O' Ilustre visitante,
foi recepcionado .8 19
horas na sede da ACIJS,
onde manteve' contato
com autoridades do mu

nicípio e representante.
d88 'cla8S88 empresariais,
sendo em seguida homs
nageadu com um banque
te oferecido pelas .clas
ses produtoras desta cí
dade.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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:. "CORR.fIO- 00 p'o"'uo'�' ,�Registró �Civil Edital n, 9.350 de 26/Õ4J76 tado. �� Lei N. 609/16
Orlando Schmírt e Ele. - brasileiro. solteiro, . "

.

't
=====

" ::�R���:·<C��b�:, I�n��:�, Lídia Olska operário, natural de Rio Autoelza receber área no loteamento

'fundaçâo:- fi,'"fur_'.

Muller -"191,9 <;trito da (loJllarca de Jaraguá 'Ele, brasileiro, soleeíro, dos Cedros, nesse Estado, -heínos.
I • I

d·o Sul E tado d S ta' domiciliado e residente' ,

. ,s e an funcíonärío público, natural
.

EUGENIO STREBE, Prefeito'Municipal dA

J&f8l'
I CGCMF 840436.591/0001,34 Catarina, BraBß. nesta cidade, filho de Ricar-' ..

Faz Saber que oomparece- de Jaraguá do Sul. domící- do Gonçalves de Jesus' e guá do Sul, Estado' ds Santa Catarina. no UilO
� 1976 -, $1

ram 0,0 c!'-rtóqf) exibindo OB Jiad9. e ��;sideQ.te na Rua Maria Agóstini, .,
,exercício de suai atríbaíeões. ,:

,

'Diretor ,
documentOI! ejdgtdol pela lei João,Jan,uári,c:) Airosó, .neeta ' Fa,ço 88,�,e"r"la, 't,Qqo�.,o)s habitantes desteMunl·c·j.

, Eugênio Vitor Sc:hmöc:kel afim :de se habilitarem para íd d fílh
.

d J
,Ela; brasileira, solteira;'. . . Tl

Cã' - '

M
' • --

I
''''''� . oasar-Be, .

,
CI a e, I o e eäo domésnca.' natural de Apiw, pIO' que a ma'ra. uníetpa aprevoue eu sancioßd

',ASSIN &T'URA·..
., Schmitt' e Maria

.

'VieIra E d â I a seguinte lei: '. .

\
.

l"" I • 'l' na, .nesee sta o. omící ia-
AnuaL" s; ,'", Cr$' 80,00' Ij_dita I ,n 9346, �.de 2tlO�/76 _ ,S.c?mittt',.· (.. .L� da e .resídente. em Api:�na,,! �RT. 1.0) Fica o chefe, do Executivo Municip&
Semestre. .".. 'Gr' 35,00 uIvaldo Mund fé . Ela. brasileira. solteira, -

neste Estado. filha de Eu áutorísado a rec8,b6r de Empr'edimentos)mobiliário
Avulso .... Cr$ 1,50 Valdere Luzia Dombuseh " costureira. natural de -jara elides.Francês e Amélia Val- ,MARCATTO tTDA, a área verde- ou para fins iDs

· Númer� .tra�o.; Cri �,OO Eles �11Í'asileiro. solteiro, gt@ ,do Sul. domíctlíada.. e eaaaía. Francês, ,
� ';, títuctonaís pum total de 1.729,80 metro�, quadradol

ENDERtÇO: "'::ç. �';engêrih::ê'i-J,'o::hä�tàrãl 'de l'â'iif.-"'" resídecte :em�.G�J!i�al�j;.nes1 -:i pãfa q-;ütt êli�gu=e ao 00-
,itpalla I)� Ioteamento "JA.RDIM:. rINHEI�OS" ..

Caixa'Poltal,19 • guá do Sul. domiciliado e te distrito. filha de [ulío nheclmento de tOdOB mandel

-

Art 2") _:_ Fíea.o Chefe. do J!;xecutivo"c taDl�
Rua 2,��1�'130- Fone:ii7%..�l, sesídenee ein Joi\nvi'lie:' nes � ,Olska\,;_e tS'(i)fi..a,,�u-i 01S�il�'.::1' passar o pl'esente!6tUtabque. �ém autorizado a receber, no: m'esmó" lo'tefiÔleDto'\
IJarag:ua do Sul. S. Gatanlfa , €é' BS:tà'cto;--Filho",:tde'f ro-ôrlra'��b H� n.' ,� .;)'v;' � l�:' 12 '�l4Jd�\lbl��do)pela,\)JnP,e:Qsa ; á:re,a de 7,.784,20 �etro� qua;r"do8 �4e�ti�ado8 i

Fríednch Adolf Mu�d e de Edital n, 9.3::11" äe 26l04!7Q e em cartório onde Berá aDxa- �bert,�r� q,e,.. ruas, 'denO�ID8da8 'lI� plJl)tâ iesp�cti"
"

I
Alinda Behling Mund•.

'

,e, Vilmar G<:>nç�lves .de .Jesus e S�ug:�a:!�a::U�al��:d��::: 9� RushA '(3.987.00 mettos gU8dratdos)� Rua' 5 (88i 00

".... S,cc.1
....

Q·.1-S Ela, brasileira, 'sGfteilfa, '"" Cªcdda 'Frances &CUBe-O para 08 fins "legais. ipetrC!s quadrado!?) ��a O (885,�Q ��tr�� qUadrad�8í
,

auxiliar de escritório, natuZ ". :'cópia .recebida do Car- AlJREA MüLLER GRUBBA � Rua '�D, (885,00 metroa quadrados)
,.

,

ral de Guaramírím;" riê�te" ·�töi:ió 'dé Apiuná, neste Es'
" Art. 3.0) t.,' Esta �t�i e:nt�ará� em; vigor na dllta

· I ... '" .. " , .. ".. Estado, 'dbmiciilladâ ,e" resi- .,' I'
,

..".' c OfJClal.í4 .�,., ,,� �
de sua pUblióàçiO rtrv'ogtÚiai!{ IÍs" disposi9ões eDi

Äniversári8S . dente· nâ·iRu�' 'Augusto" �
__��.....�-- -__... --- contrário.

'

.. ; . - -, ,- 'O' ., li

Fl'
;�. l:t -:: I: 'W :r' ,

.

'MiélKe, nesta Cidade; < filha-' " 'E�tado de Santa Catarina
:-,' ,

PaJ.ci9 Ja. Pn�feHqr8, .Munr"ipª,l 4e JBragui dó
ez anos, d'IJa 30:' de Wilfried Hingo Dorn. .

.
, Su!,,,aqf,t �7 ,dj'I.".�o ,J,Ues de, 8b�il de. 1976. :

I
- O �r. AIl,i'edo�Lope. busch e de Ediffi' dos Sàn pi

�

f"
,

-t'
"

M
_. -

I d
'\ ,.'�'I

-

..

'

-- ,,�ugep.io &tr�b�f� rr�fea� _Munjcipal
·.l

.
. .

tos Ö()rnbu's�h� c 1�:' "re' el ura'
d

unl'c"lpa e,,· .. -4 pre!i�pte �eJ f9.i .r.gÍljtradll. e �PJlbliC8�� nlll
Fazem anos ADie:

'

, ,.. 11 ' ,�
.

_

'

" ,,' " t:a p�fe.t�r!a,.!te :E)Cp�die_q�E!', Educlfçijo , ASe;jjstêncj*
Edital n. 9347 de 22/04/76 ' , Sootal,' a08 27 dias do m-es de abril "d'e 1976.

.

te-;z8 sr. �iat'dini ·Luiz
'"' José-Martinelíi':e�.�'. :;c". ...,.�_,

.. __ •. ' �a���l!á �o ,�ul As.trit .1\, S.e)lmau.ç.h.,. I)tr�tQr8, ,', .. _ .
_

....

- Q, sr., B e r t o I d' o Eion�ina _Schneider Art. 4.·) - Re,ogados 8S dIsposições em con-

-. - ,', '

Baummaun. ' em '. Trê8 Ele.' brasil�i�o ..

·

�olteIrÇ), tr6I'j,o, ,esta lei entI:8r,á em �igor na 88 ta, de sua pu- . '-, ;-\, .

Riol dOHN�:i�; ;M'fonso �����l..r·d�:�:ii:a��:,�r���� ,bliCBQ:�i'CiO �8 Prefe�tura �lJn�CiPal de Jaragul 'dO, .Wa in o' S!. cl .]. u'dar�neipel� em Schroed�r II; dent� e� ß�ntà ·J:..uzt�, ne.�. Sul. 80S 26 dIas do IDell de abnl de 1976. .:' , . .' .

',' tr. .'

-

',.
" ",

- Wilma, BIsnck, em te distrito, filho de 'Iltlde ,:i!í. EUGENIO., STRE:J3E, Prefe:jto Munioipal , ,-

. Joinville; '; f ,brando MartineIIi e de 'Ida iJ(: -ii ,:1 J)re,seD'e)�Lei .,foi ,registrada e publicada nesta '!

, -,a sra. Bilda ��um- Cecattt M�JJtil:iel��.,;
,

n:i, i)íre�tÖtia\de Éxped��últe,hE'du88Çio li '�AIlJ8is'êDCi8 So- no 8 8,0<- . m u·seu
EI b I I'· eial,: ,aOI .2G)'di,as do ·mel!l4da.'.e'bril'f de 197,1!.

"

"( ,".:_' �." J.
-

, , ,_"<'
.

pa.nD; i
. a••�, rasi eira, $0 teil',a, o.

: _ Gilberto Luiz Klein; I do lar.o llat�ral ';ie .... J�rag\:a� '�.', '. ,�t i" ," '.Â:strit ;K. $ChDHluchi 1)iretora.
- o jçvem :Reno Bauer; do' Sul. domiciliada e resi-

'"" " , "

'\'
- 8 sra. Nevia Maria 'dente.. em Santa Luzia. p,es' .' , ' .�' lei N� 606176

Morettl Ec),teDbetgór, em te distrito, filha de Manoel' li· , I

(Juritiba-PR-�f Schneider e Heréna Maria Autoriza o. ,chefe do Peder Executivo ii receber
,

Zoz Schneider, área de ferra pôr doação !lde MARQUARDT ''s/A- IND.
Fa�em! anos -amanhã: OB MA-LHAS. •

'

,� � O Sf, Ar'ildo Stúlz8r. Edital n. � 348 de 22/04/76 i' E.UGENIO STREBE. Prefeitó Municipal de, Jara·
tI'lm Londrina-PR-; . Alc,enil Luiz do Nascimento e g,uá do Sul, Estado de Sen,á Cati!lrin.a no uso e exer·

''''� ·D.- LucHa Emmen- i'Ivone Borgmann c:fcio de SUdS afribuiçõ�8,.,' >

d'oerfê'ri
'

.. flJ� )Saber a togQs., Oll habitanIes' dest, MUD. icfpio.

.".
. CÓpia recebida do cartó;.

- -

_ Angélica Mur..r., .

.'.

d G
-

.

i
". que ii Câmara Municipal aprQNOu e eu sanciono iii se-

-;ta;8rà'�EVä'Di·t"ê8p�6I'a , . .,.,pq, ':eL'_",_u�ra!ll1rtp.,._<l;leste, gu'in:�e lei: .' , .' .,-_ ,'� ,,' ..
,

. ,.,' �
..

, '. .' ,_
'

••
' ,�I Eltado' I . t._, ..

)'
,

h
'

e
'

. .

de H.nrH�u8 �l�ol�z;r;l;, -

Ele; brasileiro,' solteiro,
. c,Art,- 1.0 - Fica o C e,fe do xecuti,vo, autori-

- R�.mlro Sehmlt�; i eomeroiário, natural de Ti-
.zada., a receber.;por doação uma área de terra con-

·

- o, Jo:"�tD BrnaDl i,o- jucas, néste
.

Estado,' domi
iendo a área tet .. l de 994,19.02, desfioadl à rllberturill

lé Volto. ) di Leteral da RUI 7. j f

•

. �ln. " j' ciliado e residente nesta cf� lC
-

- � ar. Nelson �r,.u,z- dade. filho de Luiz João do'· ,4rt. 2,0) - 'Lisla Lei eo'rariÍ em vigor n. da'.

feld, em Ja.raguu1I!ho. Nâscimento ,e deMaria,Me- ��r�:.a publicaç'ão. revoga.dils aa disposições em ceo-

Dia 03' Maio I (
,

Um"
.

Palácio da' Prefeilufll Muniçipal de Jllr,g:uá, do
_ O sr.· M a r 1 i n h o Ela. brasileira. " solteira. �ul, aos 26 dias do mes de abril de 1976.

" ,

Rengel, em Rio,; CArro; do .lar. natural de Guara- EUGBNlO ,�TRBBB, Prefeito. Municipal
_ 8 Ira. viúva Matilda mirIm. neste, Est�cao. domi· A presente Le'j foi registrada e publicada nesfa

HOfat·
. .' ciliada e residente em Gua- Diretoria de Expe�iente, Bducé:lçi'o e Alai.fenci. So-

_ � Ir•. .lo•• ' Otávio ra�irim,' neste Estàdo,1 filha cial, aos 26 dias do mes dbril de 1976.
Tomelin, �m Jaraguazi de Artur, Borgmann. e de Astrit K. Schmauch, Di�etor.,
Dho. Edlt Marques

Edital n. 9349, de 43;04/76
Rudiarté HiIIe e

Valtrudes' Fiedler Dispõe sobre denominaçio de Via Pública.
J EUGENIO STREBE. Prefeito 'Munioipal de Ja
f8goi do SUli Batado 4é·. Santa C,atarina, no uso e
8xercfcio ;d@ suai atribuições.

.

Filz saber 'que 'B; 'Câmara Municipal de Verea
dareI! aprovou, 8 eu sadiono a, seguinte lei:

dada·Art. '2 .•) :.:.. 1.: preaente I"ei entrar.á

.

em vigor,'
,.'

II f ADY86ADO
. ·11 ,I ," ,',

.

�

?J I" t � ,
I ' , J

Da da.ta de lua 'publicaçio, revogada8 88' di8poai� 'I ,_ "

gees em, CloDtrário� )
,"

' <. •

-

Paláoio da Prefeitura Municipali,(te J..raguá dd
:.:.- Escrit6ri'o'!: ao lado í da' Pre1eiltura

Sul, a08"26 dias' do m'al de' @brU"de'1976. ,(.
. _:}i ", J.ÁRÁG'tIÁ"DÔ 1SUL " -'j.

'
_

" Buga,nojo Stl'e:}ll!o, Prefeito Municipal �;I� .:,�.-' .,.•1 :, .. ",' '", f; I' '.' ,.'

"'''H�AL p.resente 'Lei foi' regi,etra'da' 8, publicada- n'es- r�' � ,. :tI'� r�; ',�, .( f 7t���"'�', " (
ta Diretoria da Expediente. Educação a Assistênoia

t;>. 'i, " 1: " "w:1 .) i,· ... ') ",í ! 'j iH' ;j'!
Soeial, aOI �6 'dias do mel de abril de 1976. ' �

ou: 'jJ'., " Allrit 'Ie. S'CI:fÖlaueh DitetorÍÍ'
-

i',", ["": r : '.'1 .:, ud .

'.- �I'l 'I. (
.

ti'la
:��. :�:;L 'r.êi N. �;6 /'

"

'<s.: f�R.t:�lelfe:: '"aJl,O�o, :,:t�i r: J,
,fi Dispõe i�brel denominaçi61,d� Via públic ... q;� , um män�ä· (l'e' s�budó 'às 10:30 boral te,ntloIPo'
ai' �UGENIO;.S.T.REBE, Pr'efeitol'Municipllll d8lhJ&", �ocal dependêncl4i, dö ' Centro Ade' '''A'tfvldade'8 .,��
raguá do Sul, Estado' de Santa Catarina. no uso '. SBSI, cedidalli para ta Fun;uaç!o Bduc8cional Reglo,
exercfcio de !!IU8S atribuições. H nal Jaraguaensé '(PER.'J)I reúIiiram· fie os.''lritegrsDtell

F..:az 's81ber ;queJ-q� í:€âma·ra. Municipal aprovou' do Cpn8eJh�rCur.�dor d�o ór��o.
e eU' 8au.b;ilon� ..'àé.'8eguhf,te·}tei: '

'

'1111 d

.

1, I ,
" ,'.J (·h,.'� r. ,L'� J,

Art. 1.0) - Fica denominada de Max lugênio :: <, N,a �all:�a dos deba��8. � .80lieitaç�o, da , FE�J
Roberto Ziem8nn,,'a' rUa 24;5, no perfmetro, arbano Rara '8 hber,ação d•. verbss' dó FAS. fundo R
desta \1idade. í ; j lJ '�,.... •

-, ! J,' tP As�i8tê'n6ia Sllóiál, �tÍ'âbalho 'este quê\" eslá 8�o�R
..... ''''Art; 2.°)' --"' Esta' Lei entie.r'á eml vigor na data feito 'enÍ i)lmjdôto','cóm'J ii Secrê'(sriá 'da' Edl1C8ÇIJ,�
de &ua pUblic'ação, revogadas ai disposições em' àtravés de seu -titbrar Salóinãó 'Rlbas �úniot, qu.ao�
eElD\tr.ái'i(').;,· '�:-; 1::":">' , ':., � ",'.;, {. --I do'de rec'e'Jiié"e�coritr'Q ê� Flöi·ÍJltl"p,öfj;8.,'·,'

Palttêfó 'da 'Pl"efeitul"a MunicijJal' de tTarwguá'
. " ...r ><, .. t, / ... "jl" .'.' " "'L,r; ',.• "J 'J,'

•

di()IJSU'I��8ÔII·!26u.di8S::ldo! mag, de abri1 de 1976. ,g,. i,:·f)tive'rá"'\ElS't8r"w..·litERIJ"i.lné'Bt�1I '"� pt<ó�imos(. dIS'

Eu�en:io St�ebe, Prefeito.Municipal defi�.itl�J)or;.e?�plét(:J, o' �}l:àót_O: �i?let-, 8o.�i0�t�d�
A pre5ente Lê'l fOI registrada e publlllsda nes· des.tJDsnll1'o·se I ä v·erb'í.} a- ,er··:soheltád8.? �mtlUiI de

"0
ta I?iretoria de ��pedie�te, Educa9ão � Assistência �ilbÕ,ê.�'ße' crttiz:gi'ros)i pa�à' i ê'ölf�,�áQlo !�O' .:ptédl•
SoclaI. 'a08 26 dlas dQ mes de"abrll de '1976'. que�lbbrlgará" a'�Fun:d'8ção' 'E'iJiuca(Hon&1 '''1&' Clu, I

l r." . ir.�· .
'1 :J �'.

.

Ästrit' �� Soli:ma1tc-bf' Db'"tora lacilitará á6í fundos r'd'al mfi.trrz, lfé�· São{,.ÍSébà.d'�'
, ',. t �

, '

1 �'''' "'1 "r'!� :. ; t

�ovo-: .-

Dià (}4"
I'

'� r. f'

.

-. A sra. Ruth Rib�il'o:
- a sra. Cristina Zan-

ghelini;'
'

,

'Ele, brasileiro, solteiro,
__ 8 !!Ira. Alda 80.ar81· .

fndustriáríó, natural de JOin,;,
_ o ,sr. Rolf Freder( ville. neste Estado, 'domici';'

co ZibeH em �omerode; liado e residente Stil JOin
'. ,-c' IGiibertoo, Ilr8un8�' vilIe., n�ste, Est,aqo, Iil�o �e
burg, em Cu.ritiba -Pll-,. R�dol'fo Hille e de' Elsa

í' ,-
.

ti '. Hllle.
!Dia '.05 Ela, brãsileira, solteira,
- O ar. Heins Mar- industriáda. 'natural de Ja-

quardt (ilfdustrial); râguá do �1. clóín1ciltada e

.� sr, José MenegoUo; residente em Santà Luzia.
.

_;;. Marline';"tHba"de [Pe- "'neste disl!rito, filha de Ber
dro e Angel!na .sch�lÍtz;, 'toldo� F'i�dler.e "Amanda
� a srta. Miriam, filha ,:Mueller ,pi�àlel', "'I !ri

de IJenrique Hafemann;
t\l� 'Il.selT:rlf'''p� 1.tJI :f'._l:t" ' -

.

o sr. 'Nelson Stin-
u _'r' 'o (ijovelDl ,p�ilmar, gheo'

... ". c 1iJ�1

Victor. filho de Victor e _' Isolde 'Waek'erlla�Illa Viergutz gen;
.�•

. ..:... Maria Calixto do Ro-
_ o ar. Erwino Lier-

8irio�: "" �, t""
mann� �élD' .1oinvlUe;

,

- ...,.,a·sra.Ursula K.Uuwe; ,

j
i, -' c'.

M fi' ""';"fCj
.' 011' S h'

- a' ovem r ar 1'a na' �

•

- a sra. VIa c 10 farmano'
o �het; ..

l �

.�, �

�� � �,� ..�]�t8 8rj�.'-AD:gêl1n8 Kl�irf
- a� sra. Irma, :ell'pO&a SfBeheJin iI tJ- II j

...
' do IIr. Erwino, Gra-mkow; �. I 1

•.
� '�aI;P , ,i

ii _ Jair Gerentt elli D�a 07
".

Astorga :-:-PR-; - o sr, Aveliolo Karl
- o ar. Vicente Cat- ten: '

toni. em Tr.s" Ri'dl �öo·" "'�: ·o'.::sr'. LauÍ'Õ "'De,mar;
Norte; ,,"" chi, em ltap0cuziIiboj
.
- o joyem lVihnar Pa- "

., ..... � ·Aov..e-m Irape'm&
v8nsllo.

' '. ..�-, ," ''ferezinba'' 'Morbia, fun'
'�m.L 11;l,J ri:I}n",::Ia�':J 'H6 CiOlO·ál1ia:{ld,eia:A:r:COMOO:.<

Dia 06 " '. .'. CIAL; " . )

- II \aÍ'8. �Úldà espê,a _' O 8r,:�'Ma'nbel .Ade·
ae Alfredo','l\hier; ....lÍIir Sant08.

. .'_ o' 'sr;' GötOnimo ( "Aus', a'niversarI.sntes;
Trentioi; 0,8 n0880S cumprimeotos"

.i

Lei N. �07/76

,l
•
r

I'
'" I

.. ,Est� s,endo soliçitadp) pelas. Qpmi�sõe8
de Pl'omoQões dos festejos do Primeiro Oen·

.

tenário de J,araguá do S�l, que todos os ja·
. �8guaeJlSes ooI!l�9rêln. p.ara tcirP!ir' �:pöÉr8,Íy�l
a implantaQão do :Museu .,Histórice, MUIiicir
paI e

..
uma G�let:ia 'de F(jtOB�: Parª, .. �tanto;

todas' as pes,soas que pOBBuirem :peças- ""fa:
tos antigas poderão entr�r' ,em c,ontacto 'com
()I ��ca!'regados �à elà.bor8��o. de�ta ElX;pO�
siQão, sBJilnQf,8S E'mílio' da' Silva! ,e'. Amadeu
Mahfud.

, ;

Caso o leitor ·po8stia relógios, ferros de

passar roupa. trabuco,' pica·.paus, pistolas;
ntáquinas de eecrever e,' _de cos�ura, q.ua��
quer ;,espécie de fotos .antigas, .slem . de d�
mais peQ8s ,raras, deverA procurar u� de�,
tes senhores encarregados da, orgamzaQao
do MuseÜ' Histórico� posadbilit•.n4o, assim,
maiores condiQões para a concretização des·

�e,ipeal. A mostra 'd8l:ert estar aberta I�
;Visitação públic.a Ílp, p��l��o dê. 24' de j�lp�
a 1'.· de agosto, período este, .- dos 'réste]pS
aficiais à0 Centenário. As - 'POQ8S. a . sete�
�;t>q,S�à'�; .,BRd�r�?'),se� empr��tadas' o� C�?I"
aa. ,deflDItl\j�m,e�te;.) ,.I � '" Ir' , ,,;
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A escravtdãn continua
Uma daI l!á2inas maia negras da humanidade

foi a escravidão. Nos E.,tadoll Unldos só com uma

guerra que quase. dividiu a naçAo em duas. No Bra
sil conseguiu-se a aboliçâo ssm derramamento de

lIan.gue. Infelizmente tardou muito e o Imperador
perdeu o trono.

Só uma pena de Dante para di,zer dos sofri
mento8 d08 escravos no mundo ioteiro. Em. Roma
dizia'8e:' para escravos só C8Rtigo e trabalho.

No Brasil, mesmo depois do 13 de maio, nas

lavouras. de café havia, ainda praticamente um

regime de escravatura. E nos seringais do Amazonss?
No mundo inteiro vigora ainda uma escravidio

d� pior eépeeie: a escravidão branca. Dizem que
08 governo IAo impotentes contra el.. Abolir a

prostituição é qua8e impossivel, mas que tiO menol

as infelizes tives8"'m o provento do seu execrável
eDmércio.

No dia 17 do corrente o Jornal de Joillville
'a'oticiou que um traficante de mulher.. encostou (»

oarro num antro uoturno para "vender" três infelizes
,pOl Cr$ 1.000,00 A proposta nAo foi aceita, briga
rAm e houve morte.

O "negociante" eltá prese.
, Já peosoul Uma, criatura humana vendid'. como

j

se lÖsse um ãtihii'ãt: >A "i'Üiâ' dos' ba18 'llue
.

õÚú!Ãlm
de dono continua a mesma, talvez' palisem para
uma pastagem melhor.

.

Uma pesquin feita por a8si8tentes aociais em

S. Paulo, mostra o que é a vida destas infelizes.
ltluitu nt>m roupa tem pará não poderem fugir.
Apenas uns andrajos para andar dentro de oaS8.

Alimentl:lção a pior pOfc8Ível Não podem reclamar,
perderam a cQndiçio d@ criatura hums'os; mesmo.

tuberculosas são obrigadas a exercer o seu triste !

�ilter sté as vésperas da morte. Felizt!ls das qu�,
doentes, conseguem um catre de bospital, mortas

111.0 sepultadalll como indig�ntes na·�háeara da ,pre
filtura. O caixão volta. Para que gastar com de
fllnto ruim. Vi muita!! vezes quando menino, este
esquife do lado de fora de neoroterio em P: Alegre.

Como é que uma moça I
vai cair num amb.Í6lDtt'l

tAo antihumano? O caso mais freqUente é da noiva
leduzids e abandoDada, expulsa pela fsmfUa não
tendo como ganhar a vida vai parar na sarget&.

Num hospital onde estive baixadn muitas se

lIIaDas, na seção das mulheres, estava também uma
destss infelizes. CDoversava todos: Oll dias com

u!D8 das religiQsas. Era filha abastada, com curl!lo

glnllsial, piano e não sei {) que mais. Criou se num
ambiente de muito co.nforto. Casou contra a voo
tade do' pai que conhecia bem a fjeha dO rap!iz .

. Um 800 (oi pouco depois de casada foi abandonada
Stm reCUrflOS pelo marido, um desalmado, sem

profissão. Ff'jeitàda pt'lla f6m1li� foi parar na ssrgeta..
Muit�s destas coitadas são "x8ngai�das" ca�m

lá !lem saber. Apareceu numa localidade perto de
Caçador. um sujeito bem' fabinte, dizendo 'ser en

carrt'gado de ram1lias paulistas, mostrou 0.11 papeis ,

de consf'guir emprt'go. Arrastou doze, só uma de
lu �on�f'guiu �scapar e a8sim se ficou sabendo o

de.tlDo que levaram as dem8.is. Nunoa m,ait! foram
reCUperadas, apesar ,dos es.forç08 da polteis.

Irmão Leão Magno

Rotary· é' Noticia
, Assistência liDS idosos' - O Rotary Clube de FIo·
rlanópolis Leste, na reunião de 27 de abril. último,
reCebeu 8 visita das Senhoras Aliceomar Oherem
e Maria Tert<zinha Perechi, assililteBtes sociais, atu-
8Ddo presentemente 00 .programa de Âs.istência
a08 Ido8os, do LN.P:S, 88 quais l,'ealiZllf8m uma pa-

1�lltra à respeito do próg.raina, conscientizando 08

� ubes de serviço para o problema das pessoas

:d?S,8S. Mencionado serviço está sendo implantado,
dIl1C1&lment@, naR 6apitais dos Estadoll com a gl"B-

�ftl t'xtemio às demais cid8de� brasileiras. O
& endimento BO idoso beneficiáriu do J.N.P,S, des

�ertou grande interssse, com inúmeras perguntas
r
Oi! pr�liIente8, labendo-se que d�ntro de breve se

. tá realizado uma convenção de' todti.s as A@sisten·

te� Sociais lotadas nas diferE'ntes capitais de Eg

g' .08, com o objetivo de uma avafiação e prosse-
U1mento do progra-ma assistencial.
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Irmão Pedro pede ajuda para a Casa Nszereth.
Tudo que consegue tnveste em eltmemos para seus

meninos Autorizo. É assislência soetal Não aei se fa
lo demaía 00 Irmão Pedro, mes ee Nelson Rodrigues
pode falar dlertemente no Fluminense, guardadis ai

proporções, penso poder falar vez por ourre no Irmãe
Pedro. ,Embora esrele cada l;iia mere religioso e humtl
de Da .ua bondade, o Irmão deverá colocar mdis fé
nas suas orações, l!fim de que nio faire comida par.
seus meninos. Por falar emalimenlo.lembro-me.de
Abraham Líneoln, a quem o pai assim descrevls:

"Meu filho foi ralhado ii machado. fallit elnda
aplaina.l.o ". ,

'

Vendo seu pai dteríemenre rezar e lJgradtcer ..

Deus Da hora das refeições, observou-o falando:
.

" "O pai, a julgar pelos ahmentos que noe envia,
Deus näo considera suüctememenre as tuas creçõee,"

É que durante anos, o levem Lincoln apenas co
mia balalas pela .manhã, balaras dO elmoço, e.,DO lsn
lar, betates. Pobre .lrmão Pedro, já velho,' suado, can

sado, endende pelai ruas pedindo eltmenro para os

seus meninos, e correndo o risco de que só lhe deern
baldIas, ou, quem sabe, mandem. que 08 phIOle•..

X je X
Sr, Tesoureiro. Convoque Anoel e o pftiue. Tra

balha há 3 meses e ainda nllda ,recebeu. É que Dio
comparece siquer à lesouraria Nunca reclama. Só fala
o iDdispenséÍvel. Talvez, esla seja " 'causa de perma
necer solreiro, Não jora conversa fÓra.•. Sua discre
ção é elogiável. Coinpreendo, o perfeiramenle: O silên
cio é uma .grande companhia Delesto os que falam de
mlis; os elogios imoderados. Sempre disse que não
faço inaururações, Quando concluo uma obra, enlreio-a 1[r � ml � 1fp r ii illl Jil o ·M.r p r ii 11- 1\ �ao povo. Sem discursos, nem fogueies, Foi Pesce- cal llll � 11 � 11 \\11 IVll � 11 !L 1lJ.,:jnio, rei da Síria, que interrClmpeu, nl sua coroação, o
orador que o comparava d ADibal, declarando:

"Não me 'compares a Aníbl!l. Cenre-me, sim, o

que ele fez para que pOSSIl imila-Io. Qu.ndo, morrer, Fomo� �urpreerididos c_?m o moç��" do i1us�e
enlão, fareis o meU elogio." . vereador Neho SlJlles, da Caml.lra MUOIclpal de Sa.

.

_ lã3 a. A.C. _ Francisco do Sul ("A NOTICIA" de 1/4/76) Acontece
Assim deve ser. Só depois de mOrIÓ�'"pa8aa'mos-· q:ue o ,lhér�lo oão"é D��50:" p..ert�nc;e II &.,m fUlOcisquen

à hisfória, hajam 'ou não placas comemoralivé!s. se que reSIde em Curmbar"l! maat de 30 linos e que
.

nunca ..queceu o drama em que aempre viveu a c.ida
de-porluáril! de Illolas e glorifiuDles 'radições. e ele
Osmar João larsoo. lá do Frias, hoje sócio"proprieléÍ.
rio do Restaurante Bnseada, em Curifibet.

Em Curiliba nós perlecemos II um grupo de
francisquenses apolWco, verdadeiros defensores do
progresse que a boa ferra merece. Ainda há pouco es

tivemos em São Francisco do Sul enlreraqdo ao sr.

Prefeilo Dr José Schmidt uma oferla. ,em ônus para
08 cofres municipais, de uma equipe de fé.coicos que
desejam colaboriIF com a Adminislração. Esla também
não e nossa iniciafiva, O mérito desse Irabalho é de
oUlro francl�quense que reside em Curiti.ba há 26 an08,
como seja MAXIMO FRANCISCO DOS ,REIS. o

Maçã. Cabe ao Sr. Prefeilo aceifar ou rejeilar a ·orertà.
Sôbre a mOfão do vereador ,Nélio SaUes, cum,

pre-nos esclare.cer que fomos apenas porlador de um'
meínorial' que cremos lenha sido eDl,regue 60 Ministro
do,s TtanSporles, quando de sua r.ecente 'vi.ira til São
Francil5co do Sul, pelas mãos do· i1uslre Senador
Otitir 5ecker e cujo, teslo é o seguinte: ,

"Senhor Minialro: Com o mais alro re.peilo que
devolamos il V. Excia. e ao Govêrno' FederilJ•. nó�,
humildes pescadores e moradores da orla mtHf.ri.m�,
cuja, precária economia provém dlll pesca artesanal, de
sejamos, nesla oporlunidad�, ·trazer ao vosso conheci
menlo li danosa consequência pelo 'fechamento do ca

nal do Linguado que Liga o hinletland à ilha de São
Francisco do Sul, detentora do melhor poria do sul
brasileiro. assim reconhecido iOlernaêionalmente, e,
hidrogri:lfi"amente 8uslentado pelê2 baía da Babilonga.

"A reílllivôção da baía da ßabilonga ped.ida. pelo
ilustre prefeilo de �ão Francisco do Sul (A NOTíCIA- .

25/02/76), anles um viveiro, piseoso da maio,r impor
tância, só será pos'sfvel com li reabertura do CANAL
DO LINGUADO situodo na ZOßli meridional di! ilha
que DAVA aceS:5O ao oceano.

"Hoje é ca(la vez mais dramáticlI a siluação doa
PESCADORES e mgradores das localidade do vON
TAL, "IGUEIRA, PRAINHA, VILA DA GlÓRIA, ES
TALEIRO, FRIAS. PINTO e LAMIN (em São Francis
co do Sul), ESDINHEIR05 (�m Joinville). ßARRAN,
'COS (em G.,ruva), .LINGUADO, ILHA DO MEL e

BARRA DO SUL (em Arõquarl).
"Como V. Excia. há de observar são qualro

municfpios alingidos. ,

"0 Govêrno Federei, no aluai eSfágio adminislra
livo iniciado �m 'Março de 1.964. lern sido pródigo
em dislribuir incenfivos a PescI, aconlece, porém, que
o manancldl pesqueiro da bafa da ßabilonga SECOU
em função do inominável crime ecológico cometido·
com o f�chamento do Linguado.

.

"O nOlJso APelO, Senhor Minislro, Desll! hora
de. angústia, é que V Excia. determine os eSludos e

as providências ctlbiveis pêlra a reaberlura do CANAL
DO LINGUADO, que irlém de corrigir um grave, êrro
do passado, REATIVARÁ a pescl! ariesanal ntl bafdl da
ßabilonga.

"

Na presente ediç�o velremos a publicar mets dois
despachos do Prefeuo Municipal de ltsocere, dr, Carlos
Moacyr de Faria SOUIO, que connnue encantando- os

noseoe Itilores com ii sua form .. peculiar de edmtnls
Irar a sua unidade municipal.

Eis, Senhoras e Senhores, os despachos a que
noa referimos:

I Dr. Álvaro Maia I

Ilb��O��A!�!�LI�8 . Br!li!,\o��!I. �����l� Os Despachos do Dr. Prefeito
instalaQão de uma, agência do Banco do Brasil, no

muoicÍP!O da Balneârio de Oamboríú .. foi 8 'proposi
ção que "O deputado Júlio Casar enoamínhou 8 con

.tIider6Qão da Mes8 da Assembléia Lellida\i.a. Pu

\!\ode o parlamentar 8 autoriz!lção do plenârio �a
Âssembléia, pafa a .xped�ção de tell:'gr8.a �o pre.si
dente do BUJCO do Brasil. apelando proeidênoias
p1ra que sPj am determinados 08 estudos necessâries

para apurar a ,iabilidade de ser instalada DO mu

nicÍpiG de Baln ..ário da Oamboríú, uma agincia da-

quela orlllln1zflC}ão baneâria.
,

Â tneremsnreção do tu-íamo naquele município
_ disse O parlamentar 110 [usüfíear ., liIua proposi
ção - aumenta a . população flutuante durante a

lemporada de verão em oerca de duzentos e cin

q.ueota mil pessoas, procedentes ns Bua quase toto

lidade dos EstasioB, cio Paranã, São Paulo e Rio d.

Jsnpiro,. moriee que justifica a iB8talação de uma

agência bancâsia de um eistema financeiro nacional.

Advogado
OAB/SC: CPF:1737 019174049

AçõesConsultas, Pareceres e

Inventários, Acidentes de Tran�itQ,' Seguros,
. U�ucapião" Cobrsnçalil, Inquilinsto, Desquites,
Cancelamento de Proteltos. DefesalS OrimiDlds e

Fiscais, Trabalho e Previdência Social, Aces
ioria' Jurídica às empresas em geral.

EXPEDIENfE
As 3.88 feiras

das 8,00 às 18.00 noros e

. aos turbados du 8.00 às 1200 horae
Avenida GetuliO Valgas, a80

I Corupá· Santa Catarina

Curso de treinamento
e aperfeiço'amento .

Conlinuam' . aberras no Centro de Treinamento e

AperfeiçoamenlO - eTA, as inscrições para· os Cur

sos sobre os aspeclos médicos, sociais e educac:;ionais
do 'planejamenlo ·famíliar. Deslinados a prOfl86ionais
de nfvel superior ligados It área de bem esrar social e
iii ealudanrelS nos úllimos anos. esses cursos, com va

gdS nos meses de maio e junho, strão realizados no

Rio de Janeiro, (lendo duração de Irês scmé:lnas cada
um, com aulas em reg:ime de lempo infegral,.·

.

Os candida'fos receberão bolsa de eSludo no va·

lor de Cr$ 1.400,00, mas �ó fer,öe direito à 'hospedl '

gem graluila os porficlpanles procedenlea de oUlros
ESlados .. Par.a a conce.são da bolsi! o candidalo de
verá envia,r plira a sedF do eTA (Rua leile Leal, b6
- I:...aranjeil'l!s - Rn, o mais rápido possível, a se

guhne documenlilção: a) folocópia do diploma dê COo

clusijo do curso superior ou declaração da Faculdade
em que eSlá esrudando; b) curr(culum vitae; c) duas
fgtografias lamanho passaporie; d) carJa especificando

. o mol·ivo �o inleresse em' fdztr (> curso; e) carla de
recomendação .

Será fOl1necido cerlifícado aos bolsi_las que live-
rem freq,üêncil! inlegral 'nas aulas. Maiores esclareci�
mentos poderão ser oblidos na sede do CTA.

Comá.reia alndústria Breit�a,u'pt S.A.
C.G.C.M F. n.O 84.429,810/0001-68

Convocação para Assembléia Geral
Extraordinária

Coavccemos os Senhores AcionistlJlI desta
Sociedade plJr.... comparecerem e Assembléia
Geral Exrreordtnãrte, a se realizar no dia 16 de
maio de t 976, às 9,00 horas, em sua séde social,
li Rua CeI. Emílio Carlos lourden, 21, neste Ci
dade, para deliberarem sobre a seguinle:

Ordem do Dia

I) - Aumento do Capital Social de Cr$ ,

6.270000,00 (CIDCO milhões, duzenlos e setenta
mil cruzeiros) pera 7.810000,00 (Sete milhões,
ouocentos e dez mil cruzetros], medlante li incor
poração das segutnres lmportânctae: Cr$
1.360.950,29 do Fun"o de Reserva' p/Manutenção
do Capiflll de Giro Próprio; Cr$ 326620.61 de
parle do Fundo de Correção Monetárias; Cr$
b.41.4,OO do Fundo p/ Aumento do Capilal e Cr$
848.016,10 do Slldo a Dtepoetção da Assembléia..

II) - Alleração parcial dos Balalul.•s Sociais.
III) - AUlorizaçio para aumento do Capilal

Social de Cr$ 7.810.000,00 (Sele milhões, oiro
cearos e dez inil cruzelros) pllra até Cr$
9.000,000,00 (Nove milhões de eruzeiros), median
te emissão de 1.190000 ações ordinárias cl subs
crição em dínhetro e ou direitos eredtrörtes,

IV) - Outros eesunres de interesse •.ocill .•
Jaraguá do Sul, 12 de abril de 1976
Ass:

.1

Hans ßreilhaupt - Direlor
CPF 009961579.72 (

Heinrich Geffe"t - Direfor
CPF 006722269 20

8runo ßreilhöupl - Direlor
Cpp 093096869-15

Arnoldo ALEXANDRE

I

Missão cumprida.
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Indios Klagelied "Preço elF uniforme do aço Ju�o de Direito .da :omarca de Jaraguá do. �Ul
Der Wald war unser und des Waldes Tier •

d
-

t
· >

" Editai da Primeiro e Segundo Ledao
Vem Osten bis weit hinter Mittefnacht,'

.

'

aio a oao eo rou em vigor, Em resumo (art. 687 do G PO), faz_ saber o Re.
Der grosse GOII, er gab es zum Revier gutnte: PROCESSO: AÇÃO DE EXECUÇAO N." 5.548,Dem Indio, damil er darüber wacht, A equalizaçlo do preço "CIF UNIFO�ME" dos produtos Exeqüente: MORETTI JORDAN & elA LTDA. Ex.cu.

siderúrgicos em todo o território nacional é uma Idéia que tado: ZIGOMAR LOPES. Bem a ser leiloado: J,°)UMpartiu da Associaçlo do Aço da Regilo Sul há onze anos. TJ:lILEFUNKE'T 2HA poucos quílômetros das usínaa produtoras,. a8 meta- tplflvisor, marca .co 1', cor marrou, 4 pole.
gada, avaliado em Cr$ 1.100,00. Depósito: residêneill
gO, executado. Primeiro Leilão: No di_li 31 de Mail!
da 1.976, às 16,00 horas, Sf'gundo Leilão. No dia 14
de junho de 1976, às 16,00 horas, caso o bem pe·
nherado não for arrematado no primeiro leilão pe,
lo valor da avaliação ou preço superfor. LOCaL:
O do depósito. Nos autos não consta haver contra
reh�rido bem qualquer ônus e nem recurso pendes,
te de [ulgemeeto. Dado e pssaeuo nesta cíusce de
Jaragua do Sul, a08 vinte e dois días do mês de
abril do ano de mil novecentos e setenta e liIeis,
Eu, (a) 'Adolpho MMhfud, eser ívão, 0_ aubsorevl.

Alvaro Wandelli Filho - Juiz de Díreíte
A presente cópia contere com o original; dou fé

Jaraguá do Sul, 22 de abril de _1.976
Adolpho .Mbhfud - O E�crivAo

Da kamt :hr mil Gesetz und Religion
Des welssen Mannes, kreuz- und buchbewehrt.
In eurem Mund das Wort vom Gottessohn,
Doch hinter euch blinkte das Todesechwert.

lúrgicas paulistas, earícces e mineiras, podem adquirir a ma
téria prima bem mais barato do que 8S empresas do. demais
Estado. da Federação, No caso das industrias sltu"das no Sul,
a distância média, desde as usinas, atinge até 1.200 quilôme
tros, encarecendo a, matéria prima deVido ao traneporte.

Com o preço "SIF UNIFORME", tanto paulistas, quanto
carioca. ou mineiros, vão pagar um preço médio pelo trans
poste, não mteresaandc a pequena distância que os separa
das usinas. Em contrapartida, .as regiões maís . afastadas des
ses centros vlo ter condições de importar matéria prima ao
mesmo preço médio pago pelas industrias mais proximas da.
u.inal. -'

,

Uma reunlAo do Conselho de Desenvolvimento Econô
mico realizada a 21 de fevereiro do ano em curso, advogou
esta cauea, a qual entre outros beneficios e estimulos vai re
foroar os próprios tesouro. dos Estados fora do eixo Rio-Slo
P&ulo-Minas, pois atualmente 40% dos produtos siderurgico.
consumidos por nossas índustrías slo adquiridos daquela re

gião.

Denn nach euch kamen Mörder, kamen Diebe,
Sie brachten ßranmweln und wertlosen Tend
Und Krankheilen, und weckten böse Triebe
Und nahmen mil Gewalt des Indios Land.

Was, blieb von uns, dem roten Volk vom Fluss?
Kein Krieger ist der Indianer mehr,

-

Nicht jagt er mehr euf flinkem schnellen Puss
Àuf schmalen Urwaldpfaden hin und her.

Ihr hebt entwelht dle heilige Natur,
Das letz e Tier in unserm Wald verschwand,
Kern Wild zeigt sich mehr auf des Jäg,ers Spur
Und Bettler wurden wir im eignen Land.

Outro fator preponderante da medída de se adotar o

preço "CIF UNIFORME" é a, descentralizaçlo das indu_trlas"
que por fOJ.!ça de benetíetos. se aglutinavam junto ao eixo
produtor da m�térfa prima, oontribuindo inclusive com as me
tas e objetivos do Governo, na preseryação do meio ambien
te, pois não haverê mais a procura desenfreada de áreas pró-

.

ximas a8 usinas, para a implataçlo de industrias consumido-
tas.

'

Lamentavelmente porém, noticiaI recebidas pela Also
ciação do 'Aço dlo conta de que atendendo apelo de grupos
economicos e empre,s&riais de Rio-Slo Paulo-Minas, sua Excia.
O Sr. Ministro da Indústria e Comércio sustou a entrada em

vigor da resolução que criaria o sistema do preço "elF UNI-
FORME", desde 04 de abrll corrente. .

Jetzt schlagt ihr schon im Walde Baum um Baum,
Zur Wüste werden Berg und Tal und Hang.
Vernichtet habt ihr unsern Lebensraum.
Num singt des Indianers Glabgeeang.

RudoU Hírachleld - São Pauio

Diante desta noticia, a As_ociaelo do Aço da Regilo
Sul, movimenta-se novamente, no sentido de que seja de uma
vez por todas implantado definitivamente o tio almejadoj ne
vo sistem�, pedindo a08 empresarios do Sul, as classes pro
dutoras, 88 entidades de classes, autoridades estaduais, se
unam no sentido de apelar ao sr. Ministro da Industria e Co
mercio para o inicio imediato do listema Idealizado,

x x x

Abaixo, cópia do telegrama enviado ao Ministro da In
dústria e Comércio Severo Gomes, sendo- que, outros do Idên
tica redaçAo, foram enviadoa ao. Srs. Ministros Reis Veloso,
do Planejamento, Mário Hen!;.fque Simonaen, da Fazenda e

Shigeaki Uekl, das Minas' e Energia. .

.

Unidade Catarinense aSSDCIAÇAD IÇO SUL apela Y Elcia
-qualidade lealUina delensor. classe metalúrgica calarlnense VI sen
tido seja medida concebida el anllnciada pelo Consider 'u eltabe
lecendo preço elf Unifurme aço em todo pafs .colocada em prálica
Imediatamente possibililando expressivo múmero indústriais do fama
em lasso Estada que 8$cende II 118is de mil lU inúmeros benelí
cio el elplIDsio ar:elerada pt

.
""

.

Escritório

A COMER-CIAL
ADYDCaCIA - CO.'ABILIDADE - SEGUROS
Antonio .José Gonçalve's

.

Bel. em Admioistrôçiio de Empresas
YvormeAlice Schmöckel Gonçalves
Técnica em Contabilidade CRC(SC) 7638.

CPF 093090.989-53
-

- . �

Rua I (Mal:'Dêõdóro)' 122{130"
Fone 72-0091 - cx, Postal, 19

JaraguA do Sul Santa Catarina

Recurso. fiscais e administrativos - ContabWda
Serviço de marcas e patentes � fotocópias de

Legllla910 trabalhista e INPS ,..:... Segurol em leral
Serviços a6reos Varig

D.ade 1944 ••erviço do progreslo de Jaraguá do 8ul

1 ·A

Máqufaas de calcular ELETRONICAS
18 modelos com e sem fita, de escrever,

somadoras e duplicadores.
Revendedor exclus�vo pará ci região

§OCo Gráfical Areni�at lLtdlato
Fones: 720592 ou 720972

Planos especiais de financiamento
Garantia de l' ano - Assistência Permanente'I Jamiro Wiest

Diretor AARS
Unidade Sta Catarina

E M P R E S Á R lOS, T U R I S IA S, o r. E d g a r Out r a
Dr. O s mar Outra
(Fiscal de .Rendas Aposentado)

Advo g ad os

Escritório de Advocacia·
a VARIG sente-se honrada pelo que pode fazer pelos seus

gÓCiOB e p asseios. VARIG está presente em toda, parte
mundo, heneficie·se dos seus serviços.

Peça informaçõ8s à yARIG
Av. Mal. Deodoro da fonseclJ, 122/130 -,. Fone 72-0091

Jaragul! do Sul - SC

yiage VARIG , VARIG VARIG

ne

do

-I

\

,

ANO,DOo
eleito p'ela Revista Auto· Esporte.

Emmendoerfer S�A.Irmãos
72-0769 e 72·0969Av. Mal. Deodoro da Fonseca.: 557 Fones 72-0060

..........................................1 1 ...

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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A APAE� Assoclação de PlIis' e Ämigol do Excepctonela-é uma or- Escola 'precisa crescer e �:melhorar as cojdiçõ�� "técnicas. precisli médico, fi-

ganizaçãC? .

com objel,i.'v.os 'extlusivam�n:e "filaDtr<?picills. O obíenvo 'da APAE é sioterapeuta,. pli�ólog'o, e lIssistente socilll. Precisa ter prédio própr,io., eom
manter uma Escola que dê ätendlmenro a08 Excep�nais;.c espaço suftclente pare desenvolver um ,bom.'trabalho.' .

n_

A APA-E de Jaraguã do Sul foi fundada em,1973. Com multa dificul- Precisa de maia professoras de classe para euménter o, número, .de
dade. multa lurá

'

é .com a. alude da' Prefeitura Muníelpel- em maio de 1'974. a etendlmenro, pois são multes os que vem à Escola para pedir um lugar pera
'APAE fundou a.�"���la de Ensino. Esp.e.éiàl. "i .;.. • .

se.u._filho excep.c:ional. N�o tem v8ga ..Ma� at�,quando nio.haver;1Í vaga. ns

A Escola IOICIOU SUé!JS alívuiades com duas protessoree especIalizadas Escola de EnBIDo Especial? Provavelmente ale quando a comuntdade esnver

no setor de Deftclêncta Mental. Na época, 60 cri'pnças foram tnscrtras, mas
.

conseíentlzada de que o. problema do Excepcloeel é um Problema Oomunt

por falia de recursos" ítnencetros. téenlcös e �spt'Jço físico, foram seleclonsdes lár-io,teF'quei ,t�d'oJ' devem cometbutr i�a�a· ,m,el,horal' "aLBscola. ·:·.""'1·� -,.., . :"-

.apenas 12.alunßs., ",'''': '. .''':' t., ',' ; , -A." '. Poucas, 8�_O IS pes8�lIS que VISI!lIm.a Escola. E;.esta"e a .nossa �s-
A EscoJa de EnsIDo Espectal de Jaraguél do ..Sulr,tem··porc "flDalttdade cole, e de ,)'arag.ua ;;edo Sul, e ",da Oomunídede e ,a..Co,muZlldé!lde precIsa 'saber,

propprFlonê2r �.te'o�i":I�DIO, esp,ecil.llizAdq ij.� cX,a�ç�s pÓ�I�Êloras": de "Defi�iêôéia , sue ela exis·te. e..que ,�s�á deäe.nv:olvepdo aJivid,ade�: marl1:vilhb'àas. .'" • >.

, 1

MeDIa',. com o oblenve de oferecer condiçoes neceasenae- ao desenvolvtmearo - Nocê que
é Industelel

de S�UIS pbtencialida'des come elemento de auto·.rellizaçio, temendo-o úlil a - Você que é estudaate
- li 'e 'a comunidade •. ÀtualiÍIe'Dte a Escol. conts com 4 profeeeeras, uma ser - Você qce é dona de ClJSéiJ

venle e uma secJetária. Alel)de deficientes mentale com a idade cronológica � Você que te profeesora
de 1 .. 15 änos: dhli,'(Udos ém 4 cílJISes:, •

- - .
- Você que é eomeretsnre '

J ,.

e) Terapia Ocupacional ,cl. Alfabetização - Voei que é Jorllgunnse, visita li Escol" de EnsiDö Especiiil�
b) Jardim de lntancte, .

".f

d) Atendimento individual Saiba que a criança Excepcional CODI'a com a sue
. colaborlJç�o, e

Perfazenoô' dni' lól�l' de 22 "alUDaS:' principalmente com o seu apoio. Não olhe com píedede, o que ela precisa é
'Por eetar' enfrentando' séria'a diflculdades'financeiras a Escola ainda de seu' apoio.

.'

'.
'�ão está' e'quipa�1I "pàra ·,uin. atendimellto multidisciplinar. As críençae estão A Escola 'eslã situada cl rua Pastor Perdlnando Schülzen, 22�L

h lendo IiIleod'idas ,m cJ'ás�e, pelà Iprofessora e lste é o que II EscQla de En- ,O horärro d. -trebslho é dn 7:30 às 11:30 h. e das 1ã:30 às 11:30
sino Bspedal de )lIragüá do 5ul tem 'poBsibil'idadl. de fazer agora. Mas uma horas; de 2.° ii 6.° feira.·

,

� •• f �� : !. '.
_
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Resultados das eliminatórias'
. _

I.' �

d,O, ,f\ltebol de, ç�mpo, dQ SESI
'..,. ..,. ,'" ó

No último slpadó fora'm r'ealizadas"árias par"
tiàãs de futebol' eótre' o. gr.mio8 de '8,mprêsas loc�is,
e vá'lidas pelas eliminat6rlas. pflra ss oonhecer 88 fH
Balistas para os j_ogo!J Ilhaste-final d!! ,8er,111�n� no .81-
l�dio do Baependi. ,Este !!lno o �er,viçó .

de liberea-:
ção e �sporte( do 'SESJ J resol'�Q!:'pela t�al.iz;lI;iQ de
eliminat6rias, dando 88sim;, condição 8 (jI'JS OI torce
dores' looa-is pOisam a'ssistir somente jogos de ahô
ó(tel, nesltes diu de iábad,� e domin.go. •

'

,

I
II: ,:!..... t \ �

Os jOgOB apontaram eslell resultados:.-

, ,

� CpDstru,tO,ra '�.a...agu� .1iXO Re,u�id,as;.Wl�G I4xO
),fllfguarqtj .-r FabrlJ. lrxO Neves: ldenegottJ,JxO M!lr�
hatlo;.'Cyrus 5,x2 'Oons�rutora' S'erlil;Emeódörfer l:x:Q
KohlDad'b � WEG iI' lx() Maris101:-' Vale' àê,'esce.ntai
qoe m'íÍhos d�stas r'ssu'ltados 'foram'conhécidol atro;
'és à éob'rl!nQa de penalidades mâxi�as, vais �conI
\'O!lr8�., eZ:OIPJl.tes At;> t.�JI(pp ..; r}�,ulamen tar Ide ,pa rtip 8;

ii
) Jógós 'de' hoje a' amanhã

\:" -f,"),;!.ft S � .� �:: . x '."!_ ... -

" Neste sábado teremos. 08 liIegl,J�nt98 encontros já
�Illa� sepli�inal8;. OODet. Jara'guá x WEG l.' J'-Fabril
� MeQf>gptti, Qyrus x Emendöl'fer,,'WEG' II x Seria;
venced'or do jogo 8 'x vencedor jà.g0\ 9, e v'ßncedor
do jogo 10 xi1\'�ncedor' do ,11. Noxdo.mingo Céd,o, ii
� �(i)rt.t,B ( apena,s dURos partidas. 08 ,per;de}tore's do�
�og08 12 '9 13 e na grande finál. 0_8 'e,nce�ores Ido
Jogo 12 e 13. Hoje sábado as pa::-'tidas 'serão ·-inicia�
dll8 às 10 horas.

{COpa'CêIitenâJàio', última roda(fa)
t t:, olP 'J� .l,.'l 1 ::.�. d.': ,'i \ j

'r? ço":r '.-: I "r''l! !,
L ; Com 08 três. jogos.,' pr.ol.lJse.gue amanhã a tarde

� Copa Centenário" e� lIua quinta e últIma rodad�
c1Io returno. Em Gaspar o quadr010cal da G!lspar'ent
�a, receberá a visita do Floresta de Pomerode!
-��ar8í tl".Ju�entos 8'8I:'á-: 'em :Gua�amirim -.e. par,
�.umenau, Vasto Yerde.,e ,Ba,.p�ndl. A olassIfrcaçãQ
tal concorrentes se encootrà -da 'ileguinte maneirar:
�dl}rEl8_;, Baep.endi, Flor.esta., (raspa,rensl!> � - Vast<1
arde com 3 pontõii pérdiaos7 Acaraí a seguir óom4: e n� última posição o misto do Juventua com 6

9.eç�tlvos. 00100 se trata da última rodada ,as_, pos

�bIIIQades estão realmen'te:com.· 6 'r.GaspareBse e
88to Ye!'de que a.Í1uando em cas'8,\ (ém tudo para

Cons@guir uma vitória, mas como <> Baependi ar';
flouilu�a boJa"e.quipe es.pera-se ,v,itór,i� �em .Blume

&8U ,o" que. se)!á difícil. ma� nio. im'possível. Caso 8

llilparens8. vença o retu'roo; sera' proclamada 8
�qulpe ,.�amp,eã po�s .!�D;eeU, p I turno.. ; ... _ ... !,.llf«

, ,Juventus aníarinffl 'em 'Bru§q-rie '

� Ip.'rdoIequa T�aves,so' .qUê tem de 'dois, j�gO!lDO
�eil,te, de jSsnt! �Çat�rinQ� p,r�8.��gQ�U�.Y� :c.!uD�,!lDh.
ij
°

.;st'l-ldjIal. �e 76, .��,s.\�,Je�t�...,�9f�,�9ta�'lo·� �q�ip�;.10 IlYs�anà,u de Brusque. Na qQsrta f�ira o Mols:'

ri�eJ';grave��.Q)lH��r.,.t� Ip�l,l- ;y_�V,�·F���n�,ç�t�..la_� .Ne}q,o que .susteutará C'ó'ntra O" Iguelreuse.;:,
.

:�"3N-9',Qe�te •. o J,_q!.ßºtUt��JIlP&,top ',Q,om.-,Q, P.�lmítos
p

I x3� dois 'gols d&'Nelo � J:1.t;D" -na, . cobrança ,"<it
vVi�f� P'Otl' Anivaldo,� gO).EÜro Iqu·e entr,ou, ·"im rlugsr
'111

rld qu.� lIaiu"tm'fj},tundido. Na �ltima. quarta feir�
eat ,:60 Mlguel.- do! .Oeste o ;nossa reprss-enta.nte ,.no

OXla,. ual, àogo� cont'ra j o' Guarani, 'local. - Gu,a.l'!lllÍ!
JuventU8

,

.

O PREFEITO MUNICI�AL de Jar8guá do SUl,
o Senhor EUGENIO STREBE, no uso d. Bua8 atri-
bui,ões.

. .

Faz saber a todos 08 habitantes deIte UUDicl-

Oom UlDa pio que Câmara Municipal, TotoU e eu tIIaneiono a
,

organizBção' elogiada J)or lOdOIS OI 8�!guint.h.,.i:,
.

pluticipaot88 e pl'eMentes à ;prolBoção. desenro 'OU�il8 .'.

Art. l�O) _ Fica o' Che.fe do Poder EX8"utivo
no domingo Das pisciD88 do Beira Rio. Clube' d. autorizado a adquirir por eO'mpra do fabricaate ouOampo, a 2 D Etapa dt! Nat8,ão, do iOértllme 'e8tal.'i� .

de 'sêu oono9ssioDário exclusivo, para serviço deitá
nause 'da Qlodalidlldle, da FA::)O, Além das pro,as

"

HU Efoi escolhida também a primeira diretoria da Fede- Prefeitura. uma 'MOTONIVELAPORA -- B R
WARCO' - com MOTOR MERCEDES BENS. ,

.

ração OaiarinaDsa de Natação, com presidência) de Art. 2.0) _ Fica o 'Cllefe do Pofie'r ExecutivoDr. Murila Barreto de Azeiedo,
M!!Dicipal. t8mbem autorizado a obter' o finànciaßContilgem Fínal da 2.· etapa - Jaraguá do Sul' -
JiIt3nto necessário à referida oompra, à Tistã, nilul

Ano 100 . , .

M8I(lulino� têrmol de que' dispoem aB normas do BANOO CEN-

t.. Lugàr : Li!'!! Tênis Clube oom 115 ponto! TRAL DO BR,ASIL atuàlme.nte e ... Tigor, aSliIi'n8ndo

2 .• Lugst' : G. E, Olímpioo,' 103 pont08
em conseqnêo'cia contrato de abertura d. crédito

3.0 Lugar: Beira Rio Olobe de Caupo 70 pontol
com a UNIBANCO FINANCEIRA S/A., bem comô

4.0 Lugar: Joio.ille Tênia 'Clube' , 64 ponio's dsódo em garantia ,da financiámeDto, bem caraéte-

5 L S D g.
.

. ._, _. _ .. - 9 ·t,
rizado no Artigo 1.°, job forma d� alienação fidu\

..0

, ?��r :"'��m�tii��'!�tlc�'",,, .: "," ;"
- .

,;.-: --;���..,�s �
_ eiáris em garsnlls. conf�rDJe .8labeieo� o Decreto

1.0 Lugar: G. E. Olímpico 165rJ)ontoB Lei n.o 911 de 1.0 de outubro d� 1969•.
. 2 ° Lúgar : B!'tira Ri.o Olube de Oampo 11"1. PO'0'08

..

'

§ Único ,,_ O valor total 'd$) Equipàmle�to é de

T Ora 449.000,00' (Quatroceotos e qUarenta' é nOT.3.Ci Lugar: Lira
'

enis Olube
.

69 pontol mil cruzei�o8), ,e�'_financi8mente" a que se r�fere' o4 ° Lugar : Joinville Tenis Olube 36 ponto'iiI "caput" desta lei, compreenderá o principal \ saldo5.° Lugar: S. D. Gi'nßstica' ,',' 'fOg' pontos de Cr$ 434.0eO,00 (QuatroceIit08; ê, tdlita ..
e

.

quatro
mil, .cruzei'ros), m.aI·s todOI 08 On'us e ,eae'argos ••
finlÍnciamento. repres8ntàDdo o total de Or$'785 988,00
(S'etecentos' e eitenta e ei'nco mil n.eveclilnto8 e oi
tenta e oito cruzeiros),' que ser,á p�go ein' (trinta)
30, meies, com (nove) 9 meses de, c&rência, presta:

.

ções eliltas que serio_reprelilentadas por uma' 1\00t.
promJssória em seu' valor total, emitida a favor da
UNIBANCO, FINANCEIRA SrA .• ,p�l.Q Cher, (hL Po-
der Executivo�Municipal.

. .
.

, ,

A:-t. 3.0) -'- Fi'cb aimla o Chefe do Poder ExsJ
cutivo Municipal autorizado a. dar em gsra,ntl8 do
financiamento a que S9 refere o Artigo \ 2.° supra
liI.ob a forma, de penhQr, parcelas de Imposto sobre
a circulaQ�ó de,'mercâ.dorisl, 8ss.m como, a CeHts';
ti�\lh·. Ia: .u�'!BAtiCO, FIN .NO�IR.A SIA.,. procurad.or
do MUOICíplO, com fpoderes 'lrrevogávels para o fim
�special de receber do órgão competente, a PlJ.rJ·
celas no'lmpo'stG sobre à Cirtmlftção 'de·· Mrercado
rial!l, até o limhe das' obrigações contrald1ls no

contrato de financiam'ento assinado ,com a UNIBAN
CO' FINANCEIRA S/A...

"i, t \ 1 '.�., ... «",

.. ", § 1-.0)',-' Se li qaota de par'icipaQão,do Imp�s
to' sob�e .' OirculaQão de M;ercadorias 8 que se refe
re elite Arti.go, tiver 8.ua �den:ominaç�Q; IJ),o.li.ificada.oll
,for 8ub-!!tituida .. por Q.uírQ Irppo§t9�J)!]�QQ,tr�� ..J9nJe_Q�
a-rrecadaQão" ta.! novo Im_pos.Q eu nota fonte de arre

cadação, subsiituirá a garantia �mencionada ne8t�
Artigo" liem que .enha 11 cOIH�tituir :n;0�a.Q.o� qe .eon

trato assioado. que c.ontinu8ráJln\efJr� em todas..... as
sU,as cláusulaR e condições, até se� tobl cumprimenr
io: "

. ,

.

"

...,'� ,'l., �">t �.1 J I) ti �j ê 1.-� �l _ ...

§ 2.°) _� 0'"M�niclpio S8 obriga a fazer CO'Jl8'i-e
g-nar DOR ofváiDeiltQs verbas neoe.IJli!ãriu à IjquidsQão
da9 obril8QÕeB estabeleoidas na. preseute Lei nos se-

.

�uint'es n;tpnt�.nte. respectivamente: 1�77 Or$ 449.136:�(i)
(Qualrocl3ntos e (Jaar.anla EI ,nev',rmll 8. c�nto e trIO'
ta e seis cruzeiros): ":;� '1978 .ür-,$ 336.852,00 tl'rezen'3'
tOIi e trinta e seis mil e aHocentos e eióquenb e

dois� crurzeiros)., I �
\; ,'(>;,� i ,. d

§ ''3 •.0) ,,-:-.30"'Prefeito 8QtorizR'I'A irretogavelmen,
te. o UNIBANOO FINANOEIRA S/A., ou ;ou�ra
(J.ll'alque;r to&te,) pOlfsdQ.f'a. da IqU��ll r.eferiQ8, 1,l8àte Ar
tigo 8 conta'bilizsr 'o d'ébHo da' conta do Miinicípio"
am'uluer Ifo-remnca'ldh.a'd:a8 as parcelai da quota do
Imposto sobre 8 OirculBQão de Mercadorias a que se

ref�re o P:Oaput" deste Arligo, a8. i·p!portâ·Qcisli!. cor�

respond,entes à liquidação dai obrigações'eontraídae
com 'o :.fina·nciamento 8 que S8 ufer. Q Artigo 2 °

supra.. - ,.

oontlnua na p6gina Z

:).-

.1. .' .

Jaraguá com boa performance
- na

I natação
.

Eslada ,�de Sanla Calarlna .

,

Prefeitura' Municipal
Joríuui, 'di SII,

da

_ Lei N.o '604/76
� Autoriza a receber; por doa,cAo. Area de terra

da UniãO' CatarinensEl à� �ducaqã6,
EUGENI0 STREBE, Prefeito Municipal' de

Jarsguá do Sul; Estado de Santa Catarina, nlo U8� e

exercício de SUftS atribuições; . ...".
F'az, 8ab@r a todos OI p.habJtaQ��s� d�$�8 M·�nicf·

pio que 8 Câmara,Municipal aprovou e, eu sanciono
a seguinte lei: I,' ."

, .

.
Art. 1 0) -' Fjca o Chef� do Executivo Munici

pal autorizado a receber. por doação, da União Oa
tarinenss de EdtIcação. a ár,ea de !c.OlO,OO (Dois mil ê
d'8,z metros quadrados) confroDtando ao norte.- em
15,00 (quinze) metros com a rua . N.o 180 (cento e

oitenta); ao sul, em }l7.,Oº (qezesStH@) metros, com a

Fundação Educacional'Regipn&l Jllraguaense; aleste
em 1�4,00 (cento e trlnta quatro) llÍet!'os e tiL oeste,
t�lm.'b�I(!.L�Ql,: t34,OOlJl{le...�!iltP.J:�r t,l{jpt,,< e ôq\!'!tr,oh metros
com terra da doadora.

§ Único - A' área de que trata .esta lei des·
lina�s� à abetu.fa"9'<? I.lcesso para o futuro prédio
da Fundação Educacional e Regional Jaraguaens8.

Art 2.°) - Fica o Ohefe do, Executivo Muni
cipal autorizado 8 firmar convênio com li doadorà
no sentido de iseÍlltá'-la de qUlilquer ô,nu8 relativo
à .Infra-estrutur-8, incluida a ilUJiI'rIfa:ção\ quaodo da
aba'rtura do aC8SSO mencionado DO parágrafo do
artigo .anterior. " ,:I, 'I' •

Âltt. 3:o�L,- Esta�'leir�entraráte.-m ."igol' f oi. da
ta de sua publicação. ne)vo�ad,al.8.84,.d�Sp.08i�Ö.88 em

contrário.
ou Palácio, da Prefeitura, MQoicipaJ de Jaraguá do
Sul, a08 14 dillS d� mes abril de 1976. ,� J f 'S "

. �. "EUGENiO STREBS, Prefeito"Ml1nicipal
A presente lei foi registrada' e publicada nes

ta Diretoria de Expediente, Ed�eação CII .AfIl8jstên:9,j.�
Soci&l;'"aos l( 'dbl8 do' mes 'de 'abTU de 1976:'� ,

'_, r." '.., 3A&-hit IÇJ'lSchma·uch,1 Dire,tora
•• 'i.i,. ,

Autoriza o Chefe (.jo Poder, Executivo'a adqui
rir ,equipam.entos, contratar' financiamento, e dá
outras providêncía8�-
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Dia 02 de medo (aD1ánhã)
às 18 horas, show com

- no Juvenlus alração internacional
, .

a cantora PERLA e o conJunto, JO SIA

Correio' do' Povo
ANO LVH .JARAGuA DO SUL (SANTA CATARINA) N. 2.883Sábado 1.° de Maio de 1976

\ EDITORIAL
O Trabalhador e o Trabalho o seu DiaUniversal

da mels poderosa potência à mels
subjugada colônlca, salisfazentlo a

uns pelo reconhecimento ii obra que'
realizam e amargurando' a outros pe
losminguados salários que percebem.

, A comemoração é universal,
contudo o sentido uetverseltere da
homenagem restrtnge-se quando ii

figura 'do trabalhador se vê tolhida
nae Sl:IélS limitações de ordem jurídica
e -denrro da conceituação dos direitos
da pessoa humana. Quantiil8 vezes o

trabalhador é espezinhado, escoreçe
do. escravizado. E parece que aa

clessea menos favorecidas são neces

sertemenre 8S maia aJingidllJs, soften
do, na própria carne, as conrlngên ..

cíes de uma posição que não esco
Ihersm, mas que a força das circuns
tâncias lhes impõe.'

Oxalá esre 1.. de MAIO tenha o

mérlte de
.

humanizar a figura do
trabalhador, reconhecendo-lhe sue

dignidade humana, ele que personí
fica ii própria imagem do sofrimento,

.

ele que corporifica a própria razão
de ser dQ quanto sua obra é impres
cindível eo desenvolvimento do
mundo atulil que, no seu evenço
tecnológico, parece rele,gá-Io iii' um

pleno secundário, fazendo com, que
. cada vez mllis o homem Be mllqui.
nize e clldll vez menos li máquina
se humanize.

CO-bertura é ,oor.n

Lojas BR,EITHAUPT
Telha Eternit.

..' Telha Vogatex
Qualquer tar.nanho
e para pront� entrega.

Lo-jas BREITHAUPT
Jaraguá do Sul

- Blnmenauense
ENDEREÇO

Ltda. I

Contingência natural da vtda
humana, o trabalho constitui uma

herança havida dos nossos primeiros
pais, com reflexos cujos desdobra
mentes implicam razões de ordem
material • divina. O "ganharás o pão
eom o suor do teu rosto" prolete-se .

ne cavalgar do tempe senão com.

um castigo, ao menos como uma

imperiosa necessldede humana.
Por esse motivo, comemorar-se

internacionalmente o dia do trabalho
, representa uma forma de enaltecer a

dignidade humana voltada pöra a

.
necessidade de se estabelecer o justo
'equüíbrto entre a obrig-aç�o de se

ecetar um imperativo superíer e a

necessidade de se prover ii própria·
subsistência.

De· par com' isso. o dia ualver
sal do trabalho reveste-se de um

significado Iodo especial quando se

deseja, através do .mesrne, prestar
uma hemenagem cl figura do traba
lhador, um reconhectmento público
ao operário do dia-iii dia, lIO homem
que labuta e sua e sofre de 801 a sol
sem' muitas vezes. ter-lhe reconheci,
dos os méritos da um afã que mets
mortifica do que recompensa.

O dia do trebalho universaliza
.a homenagem sem, DO entanto, Iden
rUicar·!Se no séu aparato eXlerno de
celebraçäo indo do mllis qUllificado
tecnico ao mais humilde operário,

Transportadora
NOV'O

A Transportadora Blur.nenauense, Ltda, filial de Jar,aguá do

Sul, comunica às Indústrias e Comércio desta cidade e de cidades

adjBscentes, que agora opera em novo enderêço e instalações próprias
a lua Expedicionário Clbo João lapelll, 214 (antiga Capr!).

Fone 72·0595 - Jaraguá do Sul Santi. Catarina

Será ne- te final de se

mana, a grande feéta do
trabalhador [araguaense,
devido ao transcorrer do
dilS 1.° de maio, Dia do
Trabalhador. A festa será
uma promoção do SBSI,
Prefeitura Munieipal, As
sociação Comercial e In
dustrísl, Sindicatos, Pa
tronais e de Empregados
e do Clube dos Benefi
ciários do SESI. No pro
grama dos festejos, coes
ta para hoje às 8 h, Culto
Ecumênico no Estádio
Max WHh"lm Às 8h30min,
a apresentação da Blinda
de Música. do SESI. de-·
'nomin8.da de "Filho do
Trabalhador". Às 9h, ha
verá mensagem do Sr.
Pzefeíte Municipal e Sr.
Agente do SESI, a08 traD
balhadores. 10 h, será o

inicio das competições
esportiv8s, no, estádiQ
Max Wilhelm, e tllmbéDl
às 10·h háverá matiné
infantil a08 filhos dos tra
balhaljores, no CiDe

.

Ja
raguá. Na parte da tarde,
haverá o iniCiO das com
petições esportivas, às
1( h, e às 14h30min no

'vamente Matiné Infantil
a08 trabalhadores, no Ci
ne Jaraguá, DuraDte todo
o dia haverá entregs de
prêmios oferecidos pelas
emprêsas participante.
aos contemplado8 porta
dores de ing.r8slloS sor

tea801l; 8, tendo como 10.
cal o Estádio Max Wi- Logo m.iR às 19 horas, Da Igreja Nos�a Senho·
lhelm, urá feito, às 17 ra do Perpétuo Socorro de Braço do Norte - Oam

. h: o Sorteio de· Prêmio, pinha realizario seu sonho de amor, doia jovem8
em geral. Ainda em con- benquistos em nOI.o meio.
tinuaçã9 a esta festa do, Maria Arlete, filha dileta de Natalia e Vergfoiatrabalhador, amanhã às Pisetta. competente funcionária do Escritório CODt�'·9 h, a grande final do bil "A Comerciar', dirá o "sim" à Enio, filbo de Erl'
tradicional torneio espor' co e Erna Oldenbug, de tradicioDal famma, radioativo'Sesiane, com a pro-. da em Ri,o da Luz.

,clamação do campeão /76,
Cf>m entrega de troféus, . A'PÓ8 o ato religioso, os conviv8s serio recep
também DO eitádio Max cionados na residência d08 pai8 da noiva, Sill Cam'
Wilhelm. pinha-Masssranduba.
Trabalhador .amigo! O Elcritório "A Comerciál", cuja orgaoizaçio

Esta festa é sua. Par- mantém 8St8 8emanário, apTf!!Senta a08 distinsto8
ticipe. '.

'

noivos seus votos de plena realização.

Prestigie
.

� festa

em homenagem
do Dia Mundial

do Trabalho

Onde e' como Caçar
O lnsttíuto Brasileiro de Desenvolvimeoto

Florestal - IBDf,' subordinado lIO Ministério da
Agricul ura, eceba de baixar tastruçõea compts,
mentares sobre a caça amadorísta .

Poder-se ia dizer, plagiando a letra de c�l'I.
Canção· de que, onde a cllça vai o eaçedor Vai
etrés, obrtgepdo as eurertdades ti tomar atitudes
e -provrdêncles para disciplinar a caça e evitar o
extermino de derermlnedas espéclea de animais.

A temporada de caça de 1976 inicia-se 00,
eia 15 de maio e termina ne dia 1.0 de aa-osto e
II íeune indígena .obtlds através de caça amado.
rlsta, não poderá ser eomerctehzede.

Em Sanla Cerertna é permitido a caça nas
seguintes muntcíplos; Alf�edo Wagner.�AniJa Ga
ribaldi, Canotnhas, Bom Retiro, Campos Novos,
Gaivão. Geruva, Gueractebs, Içara, -lpumírlm, Ira.
ni, lretöpolts, laguarllna, Lages, Lauro Müller.
Mafrel, Major Vieira, Maravilha, Meleiro, Monte
Castelo, Nova Veneze, Nova Trento, PlIp8nduvI,
Ponte Serrada, Porto ßelo, Praia Grande, Qui·
lombo, Rio do Campo, Romelând:a, Santa Ge·
cílla, São Domtngos, São João do Sul, Sombrio,
Talö e Tirnbé do Sul. '

A lícença, nesre Estado, poderá ser recebi •
da diretamente ne séde "da . Delegacia Estadual
do IBDF 'e na séde das Inspetorias do Departa
mento Eshldual, de Caça e Pesca - DECP, do
Governo do Estado, com o quel o IBDF man
rém convênio.

Nas
_ propriedades psrtlculeres, pÖ!'IJ. a prétt

ce de atos de caça amadorista é necessário o
consentimento expresso des propri'etárioel, deveu
do o caçador ser portador da autorização, em

bora seja líclro aos proprietários proibirem Intel
remeure os eros de caça, mesmo que se situem
nes municípios liberados.

Por outro lado é permenenremente proibida
qualquer artvldede de caça DOS munlefpíos de Ca
çedor, Chepecó, lblrerna e Três Barras, por se lo
calizarem nGS mesmos a Floresta Nacional do
IBDF, assim como ne Ilha de Santa Catertne e

em todo o município de florianópelis, na Ilha
de Sio Françisco do Sul, no município

.

Balnei
tio Camboriií. nos de Gravatal e de Sanlo Ama
ro da Imperatriz, e no município de llhotd onde

.

se localiza o Parque Botânico "Morro do Baú"
e nos municípios de Bom jardirr. da Serr., Uru
bi('i, Grão Pará 'e Orleães e, ainda, no� mU·llic{·
pios de Águds MornGI. Palhoça. Paulo Lopes, São
Bonifácio, Säo Martinho e Santo Àmaro da 'Im
peralriz por fazerem parte do Parque Estadual di
Serra do Tabuleiro .

Os animais daninhos poderão -�er controla·
dos ou abatidos durante todo o Ino, por autori
zação fornecida pelo IBDF, .08 proprietlÍrios das
terras. indicando e local. quais os animais que
pretend� abater e llS pessoas que procederão o

conlrole desses animais.

Enlace Pisetta Oldenburg

Chegou
�""""""""""""""""""I"""""""""",,""""""""I"""""I""""��""" -.

a B fi \7 Y-
o PICK-UP 4' cilindros da CH'E'VR·OLET
Venha conhecê�10 em IRMÃOS EMMEND'OERFER S.A.

, 1

, '(' \

Av. Mal. Deodoro d,a Fonsêca, f?57 - Fones 72-0060 - 72-0769 'e 72-0969
...................1

�

Neste sábad� no

'Prbmoção do
Baependi
LIONS

\

BAILE
com

CHOpp 'em ben,efício da A P A f
AURORA

-

-

do
a Bandinha LYRA DA
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