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I Jaragua· do Sul · Ano mo I
i Comissão de Divulgação e Imprensa I
I Boletim N.o 16 i

Â Comiseâo pró EXPO 100 que vai mOR' i
trar a linha de produção desta cidade quando i
doI! fHstejos do CeDLe,oárie de 24 de julho a l,I' I
de agosto d�_eorrense, cont�nua mantendo ii- i
guidas reumoss ·com o fite de orgaDlzlH a

II mostra que terá como loeal irea 'ds terras na

i A,· Marechal Deodoro defronte ao Ferro Valho
I Marech:l-l e gentilmente cedida pela família i
I Marcatto. Sendo �ompollta por '10 empresários. i

á Ocmíssão 'Coordenadora, prossegua Se1l8!L
,

trabalhos com reuntõse semanais e pale 'scomo: I�panhemento das reuüíõae tem se notado 8 preo-

I(lupação d.os seUB integrant'Qs em montar uma
expORlqão de alto OÍnl. As emprêsas qU8
de8eja-rem expôr S8U8 produtos. poderão -entrar I
em contacto com o fODe 72-0224. SBmelle empreaas iIltIIl.

A equipo d. O�D.�a;'.�IO da prafe;,,,,.1
'

Municipal. continua desdn,ol'endo seu. traba
lhos de embelezamento por todo O muuieípio Ide Jaraguli do Sul, devendo tal liti,idade ser

inor911lentada agora nOI meses de [unhe e [alho
detendo nossa orbe receber sensheis melhorias. i
lato no que tanre ao plantio e replantio de ár,ores, i
pintur811 em prédios públicol. conl.rtos em I
oílhwmen,ol e 'pasJ�ei08! limpeZa .de terrenos i
,b.lt,lj�a.: ',m�lhQt4-�I!,nto!8 . ."�..',,, 'Jorral.do]Jroa

'

e.;.,'praça',' publloas .' outroll tIpOS êongêneres do
trabalho. Tem-se notado igualmente da preoou-
1)8çlo dos peoprietáriol de casas co�erciais e

I residenoiai8 além de indústrias, em colaborar
oom 8 ornalllentação da Qidade.

x x x ,

Importante reuoião aoonteceu
.

DD fim de
semaDa. com a presenQa de Integrantes da
Comissão CentreI e de Promoções. oom pUII5i'
der;ues de entidades e olubss do muniéfpio, ten- i
do por local dependência do salão nobre do I

IIESI
local. Em debate a programs9ão do d"s- Si!

file de 31 da julho dentro das oomemorações d.o lS

ANO 100. Comparfoloeram ao enoontro cêrca dei'3 entidades. mal IiIltaodo pre,ista a inoorpora
Oão de mais all'uwalil nUID 'otal di 57. estando

.

I i'lIlllmente tlllBI910rada a participação de pele

Imenos 1.000 p9880i8 no referido desfih. Â oon-

centração será dia 31 às 9 horas da maohã oa

A9. Getúlio. Varlils, obedeoendo o desfile 81

nor-Im81 de 7 entidades coordenadoras. tendo a fren-
te a coordenado:,ia de eosino detendo estas 7
snlidades realizarem .reuDião neste sAbada. Ou
tros.im. comunicamos a.I entidades que ainda 2
não preencheram o formulário. plira que o façam iaté O próximo dia 17, próxima uguDda feira. �

x x x i
- Integre-Ie aos festejol do ANO 100 de 24 ;de julho a 1.0 de agosto de 76.

. I�t:41r3�***���

ATENelo A'GRICULTORES
A Comissão Organizadora 'da Bxposição

Agropecuária avisa: os interessados na compra de

animais de raça leifeira, duranIe a Bxposição do

Centenário de Jarllguá do Sul, deverão compare

cer no Escritório da ACARESC para fazer' G

pedido dos animais.,
A Comissão

Sábado 15 de Maio de 1976
, ,

N.· 2.885 Capital sul americasa do motor

EDITORIAL

Quando o 'Centenário chegar
Bstamos em maio. Ê natural a

expectativa que cerca 8 realização
dos festejos do Centenário de Ja
raguä. E tal expectativa cresce' em
intensidade e Interesse S6 atentar
mos para o rato de que 08 prepa
rativos e a vibração vão Dum ores-

, cendo que permite antever suces·
'

80 total da programação elaborada
para julho próximo.

A par da expectativa. é natural
a preocupação que envolve a quan
tos está afeto o trabalho

.

da. di
versas eo�i8eõe8 que se vêm des
dobrando no sentido de proporeío
nar aos Tisitantes o prazer do bom
acolhimento de par com a latisfa-

• çãe de sentirem de perto n08118

pujança índustrtal.

Restam pouco mais de dois me

ses, para que es providênciaa ais
da .per S8 determinar venham a

lê-lo, 8 fim de que tudo .eJa pre
viamente equseieaado, evitando o

dissabor de certae improvi!llaçõea
de última hora, tio li gosto daque
les que, não mediDdo 88 CODB8-

qüêncías, 88 descuram da. incam
bênqiss d� que foram invel.tidos:
eoâ\ l'efbaXO$ .ne.gatlyOl de.,� toda,.
erd"m..

marque a hospitalidade do povo
[araguaense.

Sabe-se não ser tão fácil assim
em termos de Centenário, a tarefa
que cabe a eads cidadão [aragua,
ense, parcela que é de uma co
munidade em que, certos proeedí
meatos comprometem, não raro,
todo um trabalho exaustivo iii dili
gentemente desenvolvido por uma
equtpe que, acima äe eventuaii1
dissenções. coloca a relevânela do
bem comum a de int ... r88se8 supe
riores como form,a d8 projetar .

JaraguA. .

QuailSquer que It'jam as dscer
rêncías dOI festejol do Ce.ntenário,
não import". 08 oomeotários que
o meamo suscitar••empra haver'
aquele. que se arvorario em
mentores extemporAneo. da divar-

,

geneia. opiaando a postiriori, qURo-,
do, a priori, sua colaboração bri
lhou pela omissão.

Pelo envol�imeDto que a pre
paraçio dOI festejol do Oantenâ ...

rio rep'.lenta, nada mais jUlto do
que cada qúal o'fer.car sua �8rc.
hi� de-·par:tieipafI9 ......de

, esfarfoj
de vez que tio grat� ,efeméride
não é uma simples promoção da
Prefeitura. da ,Aslo.cia�ão Comer-

.
cial e Influltrial ou d9 quem quer
qua s@ja. lilas um compromisso pe
lo qual Bomos todos solidariameDte
respoD!láveis.
Que eS888 eonsideraçõ.1 tenham'

8 mérito de sacudir AnillDos embo- MllUlnto �Oat at
tad08 'e despertar vontade. com-'

'balidas, para t.e�m�s a eODsciéncia: r po 1Dl Al I] Ji1 odo dever, cumprido quanto o Cen-

I
\.I l.\Il «Jl l.\Il

tlnário chegar. .

::===========================-" ) a nl'c � a
A]PA}E

Malgrado a advertência. digno
dOI melhores elogiol o de..nvol
vimento do trabalho das diven.&
eomi8sões, esmeradas cada qual
em criar cQndições de 9ferecer
a08 viMitantes Dão IJÓ o ,prazer de
conheeertlm n088a cidade, mas 80

bretuôo de p()derem lentir o óalor
humano que vibra intenBamente na

alma de quanto8 ••Ulo empenha
dos em proporcionar a todos mo·

mentol! de uma' convivêacia ,qua

�Cobertura é com

�:'!'Loj,as BREIT·HA·UPT'
,

,

Telha Eternit

Telha Vogatex
Qualquer tamanho,
e para pronta entrega.

Loj�s BREITHAUPT
Jaraguá do S,ul

Transportadora
.- NOVO

Blumeoaueose.
E'NDEREÇO

Ltda.

A Trànsportadora Blumenauense Ltda, filial, de JaragQ.á do

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

adjascentes, que agora opera em novo enderêço e instalações próprias
a Rua Expedicionário Cabo João llpella, 214 (antiga CaprI).

Fone 72·0595' - Jaraguá do Sul Santa Catarina

.ACARESC
pr O m O ve
r e an i ã o

Logo mals ás 14 horas,
, fendo por local dependên
cias do Colégio São Luís.
deverá acoureeer reuntão
promovida pelos eserlrö
rios da ACARBSC e ao

encontro deverão compa
recer preleesôrea e pais
de alunos. O tema a ser

enfocado será dos valores
de uma Horte til' impor
lância de alimentaçiio aal
nossos filhos noe dillS
atuais, repetindo'e tdêntí
eo Ir.bolho já verifiClde
IIGI anos anteriores.
Por ourre lado aa se

maDIl que passou a ACA·
RESC promoveu eaeonrre
com treinamento para pro
fessôres versende sobre
iéénicllS da Horttcuhuee,
com' formdção de canteiro.
aême'adura, lJdubélção e

épocas de planti••
Ainda da ACARESC há

in'formação d,e que técn!-
,

. cos e eXlen.iooistas locais
�.rlveram receDtemenle em

Florianópolis. participando
de um cura0 de frulicuttu
ril com destaque para .. cul
lura da banaDG.

"

Em ofício diriiido & re·

dação desle sei1lãlnêÍrio, as
Diretorias dos Lions Cen
Iro e Cidade lndusrrial,
promotoras do 1.0 Baile
do Chopp da APAE de
Jaraguá do Sul, realizado
a 1.0 de maio do corrente,
informam em números o

resuJrado da' promoção,:
renda brula 28 973.00 -

despesas 8.788.60 .- ren

da Uql,Jida 20.185,00. .sem,
dúvida alguma, foi coroada
de êxito mais esta promo·
ção do Lions de laraguá
do Sul. em favor dos exce

pcionais de n08811 cidade.
I, prop6silu; 8 aPIE eliste,I.

ce ja visitou ., lDeê eslA eDil
burando?

Tome voce mesmo 8 Inlclall'.,
ajude I Escola de Ensino Espe
clll da APAE As crianças el
cepcionais conlam com II sla
colaboraçiío e princlpalmenle d.
sei apoio. '

Dias 15 e 16 Tradicional Festa de Mq:�o� em pomenagem ao ano 100 69.o Aniversário

da Comunidade Evangélica Luterana de Jaraguá' do Sul. Dia 15 (hoje) à tarde Churrascada e a
,

I

noite o tradici'onal SCHWARTZSAVER (môlho pardo). Amanhã (dia 16) - culto e prosseguimento dos festejos.
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul



OORRE_.O .. DO . POVO SABADO 1&-0&-78 I

ASSINATURA:
Anual . . • .' Cr$ 60,00
Semestre .• . . CrI 35,00
Avullo • • • • Cr$ 1,50
Número atrasado CrI 1,00

r:ND'ERtÇO:
Caixa POltal, 19

Rua 2, n.· 130 - Fone: 72-0091
Jaraguã ,do Sul « S. Catarina

"CORRflO 00 P�VO"
fundação: /irtul' Muller - 1919

COCMF 8'.486.691/0001·34
• 1976·
Diretor

Eueênio Vitor Schmöckel

I Sociais I
Aniversários
Fazem anos hoie:
- A jovem Mônica, fi·

lha da Renata e Dr. Die
.•rieh Huffenuessler;
- O It. Earid8B 8U'.i

ra.

Fa�em anos amanhã:
- O Ir. Ges6

Fischer:
- o juem

Aldrovandi.

Dia 17 Maio

Rodolfo

MilitiDo

.
\

- O Ir. Ahnxo 'tome-
lin;
- o ar� :Nar)" Joaé

Bachmann:
- o Ir. Armando Nagel:
- CUDHltita, tuha de

<,QueriDo e Teriza. Panti-
oelli: ,

- Ralf RODerto, filho
do cllal Lauro. Sn,i.
PietscD.

Dia 18
- A Ir•. 'iú.. Edwir

«.1 Voigt;
- • ilr•. Oordi, espôla

de Willo. Baga.neto.. ;
• ,arO'o Alzeno'

lIanDrich, elll A'allnta
-SO-.

Dia 19
- O Bt. Ãltaro Toma

•em:
- • Ir. Ranato Ribeiro;
- alrta. Irmgard

Müller, am Oorap';
_ o sr. Ar,. CaroUBo

Fruet;
- o I!.'. Ei'wino Fodi;
,- Helena, filai de GUI'

. tuo Alp8rBtaed', em Ita
pooazinho;
_ o sr. Reno Sohwartz;
- fi Ira. Maria Debatim

Anlcl.,o.

Dia20

Dia 21

_ A Ira. Tereza Bür·
ger; .

- Maria RoseU ,Teixe
ira em Joinville;
- o Ir. Hilbert Rowe:

Registro 'Civil
Aurea Mtllle. Grubba, OUcial
do Reglatro Civil do I. DI...
trito da (lomarca de Jaragu'
do Sul, Estado "de Santa

Catarina, BralO.
Fn Saber que comparece
ram no cartório exibindo OI
documentol' exigldol pela lei
afim d. se habilitarem para

casar-se

Edital n, 9360 de 06/05/76
•

Osmar Ersching e
, Renita Becker

Ele, brasíleíro, solteiro,
lavrador, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e resí
dente em Garíbaldí, neste

distrito, filho de Rudolfo
Ersching e de Matilde Ho
rangoso Erschínq.
Ela, brasileira, solteira, do

lar, natural de [araquá do
Sul, domiciliada e residente
em Garíbaldí, neste distrito,
filha de Bruno Becker e de
Lischen Hafemann Becker.

Edital n. 9 361 de 06/07/76
Ademir Carlos Pinheiro e

Roseli Fernandes de Oliveira

Ele, brasileiro. solteiro,
cobrador, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e resi
dente na Rua João Planins
check, nesta cidade. filho
de Francisco Pinheiro e Clo
tilde Vieira Pinheiro.
Ela. brasileira. solteira, do

lar. natural de União da
Vitória .. Paraná domiciliada
e residente na Rua João Pla
nínscheck, nesta cidade, fi
Iha' de José Fernandes de
Oliveira e Aracy Brínske de
Oliveira.

Edital a. 9.362 de 07/05176
Antonio Francisco Dnmísío

de Bairros e

Cecilia TaU

Ele, brasileiro, solteiro,
operárIo..... natural de Rio
Negro, Paraná,' domiciliado
e residente em Santa Lu
zia, neste. distrito. filho de
Diunisio de Bairros e de
Izaldna de Bairros.

, Ela. brasileira. solteira, do
lar, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliada e residen .

te em Santa Luzia, nel te

distrito, filha de João Ar·
noldo Tait e de Gilda Lenzi
Tait

Edital n. 9363 de 10/05/76
Mário David Travassos e

Marisete Dias

Ele, brasileiro, solteiro,.
natural de Wenceslau Braz"
Paraná, domiciliado e resi
dente na Rúa Albano Kanz
ler. nesta Cidade, filho de
José David Travassos e de
Edia Madeus Travassos.
Ela, brasileira, solteira, do

lar, natural de Joinville, nes
te Estado, domiciliada e re

sidente na Rua Albano
Kanzler, nesta cidade, filha
de. Maria 13einardete Dias.

Edital n 9.364 de 11/05[76
Braz Vieira e

Isolde Pedri
Ele. brasileiro. solteiro,

lupervisor de segurança,
natural de Massaranduba,
neste Estado, domiciliado e

residente em Joinville, nes

te Estado, filho de' José
Vieira e de Wanda Deret·
ti Vieira.
Ela, brasileira. solteira,

auxiliar de escritório, natu
ral de Jaraguá do Sul, do·
miciliada e·· t:esidente na

- o Br. Norberto Wac
kerhagen,;
_ .• 8rta. Naima Ehlert,

em E8trada Garibaldi.
"Aol aniTer8arianteB,

08 cumprimentol delta'
fÔlha"

M�ria de K��:�es Isabel Pralanações Sol8nicil

AI �'.a. feirai
, das 8.00 às 18.00 horas e

Juizo de Direito da Comarca de ]araguá do Sul a08 sribadoiJ das 8.00 às 12,00 horsb

Edlt I d P
a a

S d L ai
Avenida Getulio Vargal, �80.'

.

I �m r.�nmo ���8!�� d� cp!)��.� .�b.r 8� ��. ==1=co=r=uP=á========;S=an=ia=C=8=ta=ri=na=
guint.: PROCESSO N.o 5.513. Ixeqiiente PRIMO
OHIODINI. Executado PUBLICIDADES NEITZEL.
Bem a fler leiloado. 1.0) - UM televisor, marca
PHILIPS, oom 23 polegadaa, oor marron, em .funeio
namenco, avaliado em cr$ 1.300,00. DEPOSITO: Com
o sr. Ademir Neitzel; Rua Coronel Procópio Gomes .

PRIMEIRO LEILÃO: No dia 24 de Maio de 1.976, As
10:00 hora•. SEGUNDO LEILÃO: No dia 07 de junbo
p.v. , às 10:00 horas, caso o bem penhorado nio for
arrematado no primeiro Ieillo pelo valor da avaiia�
çAo ou preço Ruperior. LOCAL. O do depósito. No.
autol nio consta contra referido bem qualquer Ônus
e nem· recuno pendente de julgamento. Dado ..

palsado nesta cidade de Jaraguá do Sul. $lOi trinta
e um dia. do mes de mar,o do ano de mil novecen
tos EI lIetenta e seis. Eu, (a) - Adotpho Mahfnd, ei
eriTAo, o lublcreTi.

Alvaro Wandelli Filho, Juiz d. Direito.

A prennte cópia confere com � original; dou fé.

Jaraguá do Sul, 3! de março de 1.976

Adolpho ·Yahfud, o Escrivlo.

Rua Walter Marquardt,
nesta 'cidade. filha de Alfre
do Pedri e de Alvina No
nle: Pedrí.

Edita] n. 9.365 de 11/05176
Silvio dos Santos Tavares e

Nilia Panstein

Eie, brasileiro, solteiro. in
dustriário, natural de São
Francisco do' Sul, neste

Estado, domiciliado e resi
dente em Curitiba, Paraná,
filho de Francisco Martinho
Tavares e de Olinda do.
Santos Tavares.
Ela, brasileira, solteíra,

industriária, natural de [ara
guá do Sul, domiciliada e

e residente �m Jaraguá Es
querdo, neste distrito. filha
de Matias Panstein e de
Alvina Bortolíní Panstein.

Edital n, 9.366 de 12/05176

José Moacir Martini e

Ele, brasileiro, solteiro,
comerciante, natural de Luiz
Alves. neste Estado, domi
ciliado e residente na Rua
Tubarão. nesta cidade, filho
de Afonso Martini e de
Nair Martini.

Ela, brasileira. solteira. do
lar, natural de Guaramírím,
neste Estado, domiciliada e

residente em Guaramirim,
neste Estado. filha de Ga
briel Kraisch e de Cathari
na Berns Kraísch,

E . para que chegue ao 00-
nhecimento de todoa mandel
passar o presente edital que
ser' publicado pela imprens.
e em cartório onde lerá afixa
do durante 15 dias. Se alguém
souber de algum impedimento
&CUI8-0 para os fina legall.
AUREA MÜLLER GRUBBA

Oficial

- A garOta Simar�. fi
lha de Walter e Waléria
Mahnte;

,

_. o sr. Artur Geiser,
em Oorupá;
- o (Ir. Orlando An

dreatta;
- a sra. Edite AmoriD.

em Joinville;
.

_ Rosely Maria Gea-
- aer. em Concórdia;

- Iracema Reis, em

Gorupá;
- a sra. Hilda Gneipel,

em Schroeder II:
_ Ex·governador, ar,

Celombo Machado Sallel;
_' Daniela Maria, filha

do sr. Alcivandro e Ma
ria Saiete Espszim;
_ a jonm Marlene - a sra. Ana Ma.i

Nicooelli, residente ne8ta. � o ar. Osm.ar Bortoli·

cidrad8; ni;

T 8 r r e n o pari Reflorestamento
CODlpra·se

Area com 250.000 à

quadrados.

350.000 metros

(De preferência terreno plano)

Tratar' com:

MARISOL S.A. INDúSTRIA DOVESTUARIO

Rua Joinville

Jaraguá do S,ul - (SC)

II

Beira-Rio
. Clube de Campo
Assembléia Geral Ordinária

Pelo presente edital fioam con,ocados os
S6ciol ProprietArifl>8; portadorel!' iie '{ítulo Pa
trimonial; para 8 A88embléia G.eral Ordinária,
a ur realizada :na Se,dt! Social, à raa Angelo
Soaiochet, s/n.o. dia 19 de maio de 1976, .às
19,'30 em primeira con,oYBQio e .às 20.00 ba.
em segunda con,oc8Qão· com qualquer número
a fim d. discutirem 8 8eguinh�

.

.

ORDEM DO DIA
1.. - PrestaQio 'de COOlas e Relat6rio da �

Dire'aoris, referen'e exercício 74/76
2.° _ EI8iQão do Gonseihe �liberativo e

Fiscal para o pr6ximoBiinio 76/78.

Juagoi do S�l, 11 de maio de 1976
.

. E'aldo 8ohiewe, Pusidente
Obi; Encontr8m·s. a dilpositão dOI Sócios

proprietários, na Seoretarie do Clube, o. Thu·
101 Patrimoniais quitadol.

Im no Rr81il
Sil'f'a Meira

Na última sexta-Ielra da Pllxão, 101 torpemente prolana
do um templO católico em Aracati, no Cear'.

•

Um grupq de rapazel e moças Invadiram a igr.ja de
Santo AntOnio, na praia de MajorläJidla, para celebrar aU"misla negra".

.

,

Os jovenB profanaram os altares, jogando as fmagenl no
chio. Em seguida, prestando culto ao demônio, passaram a
dançar, gritar e beber, numa grande orgia.

A. poliCia interveio, interrompendo o macabro rltUIl,
quando 08 ntanistas, após tocarem o lino da igreja, prepara_
vam-se para levar a imagem de SaJi�o AntOnio, padroeiro do
local, até uma praça próxima, para ali prolana-la.

Também em Belém do Pará, loi denUDciada pela autoll1.
dade eclesiástica, a exlltência de uma "reUgiAo" aatänica �cidade.

A atuaç10 des satanlstas é evidenciada por oonstantel
violações de templos católicos. Foram roubadas hóstias con_
sagrada. nas igrejas de S40 Fran6isco e de Queluz. Registra.
ram-Iemail três tentativas de roubos, semelhantes, leUzmen..
sem êxito, em outras igrejas.

Em todo. os caSOI, os furtos .ó �8avam o, SanUsilIDO
Sacram�mto, pots havia grsnde quantidade de objetos lacrol
de grande valor que poderiam ter sido roubados, mal nlo o
roram. .

-

Essas hóstias loram roubada. para serem sacrilegamen.
te prolanadas nos rttuaía .atânicos de "missas Degral". '

Fatos 'como estes Ie verificavam e eram noticiados, com
. alguma Irequência, em certos paises, como Rstados Unídos e
lnglaterra. Agora, eS.8as formas de profanações começam, in.
felizmente, a aparecar em nossa Pátria. .

Tais acoatecímentoa só podem despertar em todol nÓI
repúdio e horror. A este repúdio, é imperioso asiociar um de.
.ssgÍ'avo reparador do povo católico «testa Terlv da Santa Cruz.

, a Deus e ao& santos, cujas Imagenl loram profanada•. (ABI)(
- Ag�ncia Boa Imprensa).

I' Dr. Álvaro Maia 1Henrique
'Advogado

CPF:OAB/SC: 1737 019174049

Ações, Coasultas, Pareceres e

Inveatäríoe, Acidentes de TrAnsito, Seguros,
Usucapião, Cobranças, Inquilinato, Dssquítes,
eano'elamento de Protestoi, Defesas OrimiOl&is e

FiloaiB, TrabalhO 8 Pr8vidênaia Social, AceB-
loria Jurídica às empresas em leral.

EXPEDIENTE

Escritório

A COMERCIAL·
ADVOCACIA - COITABILIDIDE - SEGUROS
Antonio .José GO,nçalves

Bel. em Admioistraçäo d. Empresas
_
YvonneAlice Sehmöekel Gonçalves

. T�cDica em Contabilidade CUCCSC) 7 638 .

.

CPF 093090,989-63
Rua I (Mal. Deodoro) 122/130
Fone 7Z-0091 - Cx. Postal, 19

Jaraga' do Sul Santa Catarina
Recursol filcail • adminiitrativol - Contabilida

Serviço d. marcaI e patentes _ lotooópias de
Leglllaçlo t�abalhlsta e INP8 - Segl,lrol em geral

.

Serviço. a6reos V-arig
,IrUÁ do Sul IDesde 19" à lerv1ço do progr�lso deJara�

Governo Libera Verba do Fundo de

Estímulo à Produtividade
Fpolis _ o secretário da Agricultura e Abas

Jecimlnto, Victor Fontana, autorizou II Ijberação de
recursos do Fundo Ge Estímulo à Produtividade, DO

( valor de Cr$ 99.848,75, para o atendimento de despesas
com o pagameDlo de jurai de diversIIs CooperaliVliS
e Sindicatol de Trabalhadores Rurais do Estado.

dAs conlempladas foram a Coopenltiva Arro� e

::}oinville LIda; çooperativa Agrícola Miala Vale UDldOI,drt Rio dos Cedros;'Cooperaliva Uegional Alio Va e

LIda, de Rio do 'Sul; Sindicato dos Trabalhado,r�5
Rurais, de Nova Trenlo; Cooperativa AgropecucarllJ
LIda, de Orleães, cooperall,. Agfreol. �st. Jurilí, de �8sbsa:raoduba; Cooperatva Agricola Migla LIda. de Ouablru. a,
ConperaU,a Agrlcola Mista. Itajara,de Jar8g.u6 do Sul; CooperallvfMigla Norli CalarineDse, de Joinville; Sindicalo Rur•d,de Urubicf; çooper�liv. Agoropecuc1ria VideireDse,

.

e

I

Videira; Sindicato Ilural, de Rio das Antas; Cooperall!1I
Agr:cola Mista, de Ilejaí e II Cooperativa de ProdUÇIlO
e Con,umo, de Conc6rdia.

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

Prefeitura' Municipal de
Iaraguá do Sul

Lei N. 610/76

Dispõe sebre denemlnação d& via pública.
Eugenio Strebe, Prefeito Municipal' de Jaragu'

do Sui. Es!ad? _!Ie SaDta C8t�rina. no uso e exercício

d Bua atrlb,UJÇ.o88... . ..e
Faço saber III todos OI hebítantes deste MUDlCí,plQ

que 8 Câml��a Municipal aprovou e eu saneíono a

,uiate ei;

8ert 1 o) - .Fica deaomlnada Rua' Alexandre Kohler
A RUI' 239. lateral da Rua 10 José Theodoro Ribeiro.
�oc8lilada no perímetro urbano deste Município ..
Art 2 o) - Esta Lei entrará em vígor na data de

SU8' p�bIie8çio, revogadas aI\J diposições em coaträrío.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguä do

Sul 80S 30 fHas do mes de abril de 1976.
,

EUGENIO STREBB. Prefeito Municipal
A present .. Lei foi registrada e publica-da nesta

Diretoria de Expediente, Educação Assistência Social,
,08 30. días do mel de abril de 1976. ';

.

Astrit K. Sehmeuch, Diretora.

Lei N. 611/76
Autorizá Ohefe do Poder.Bxeeutívo efetuar o

pagamento das despesas relativas,' a inscrição de

nOJos eleitore!\l, e dá outras provídêactas.
Eugenio Strebe, Prefeito Municipal de Jaraguá

do Sul, Estado ds Santa Catarina, no use e exercícío
de suas atribuições,

Fa,o saber a todos os habitantes do Município
que e Câmara Municipal aprovou e eu .saneíono a

lIegulnte' lei: .

-

.

Art. 1.0) - Fica o Ohefe do Poder Executivo
Municipal autorizado efetuar o pagamento das das
pesas relí\tiv88 a inscrição de novos eleitores, na

campanha pal"a incremento da qualifieação eleitoral.
ora encetada p�la Justiça' Eleitoral na 17.8 Z E.

/ Parágrafo Único - Para efeitos do artigo an·

terior e.oDsideram-i& despesas: fotografias. estada,
locomoção e serviços dOI qualificado�e8.

Art. 2.°) -- As despesas decorrentes da pre-
180te lei deeorrerão por oonta da 0403 DiviÍ!1ão de
ABsistência Social.

'Art. :S.O - Esta Lei etntrará em vigor na d�ta
dI} 8�8 publicação, revogadas as dispoI,ições em con-

lrÂr1,O. ._. _
_,

_ _" .'.'

P�lácio da Préfeitüra Municipal de Ja-rsguá
d9 Sul, aOB ãO dias. do mes de abril de 1976.

EUGENIO STREBE. Pref'eito Municipal
A prelent@ Lei foi registrada e publicada neata

Diretoria de Expediente, Educação e Atulis,têaeia
Social. aOI 30 dias do mes' de abril d@ 1976.

.

�Astrit K. Sçhmaueh, Diretora.

Lei N. 612/76
Dilpõe' sob ..e denominação de Via' Pública.

.

Eugenio Strebe� prefeito MUDicfpal de Jal'ßguá do)
Sul. Estado de Santa Catarina. DO U80 e exercicio
II, suas atribuiçõell. ' .'

Faz saber li todos os habitantes deste municlpio,
que • Câmara Municipal de V.readoral, aprovou
e eu Ilanoion" a seguinte lei:

.

Art.1.0) '_ Fica denominada de.Marisol, a rua 166
no perímetro urbano dásta cidade.

. Art .2.°) - Esta lei entrará em vigor na data
de 8UI publicação, revogadas a8 disposiçõeB em

contrário.
.

,

S

.

Pa'lâeio da Prefeitura Municipal de Jaraguá de
ui. aos 30 dias do mes de abril de 1976.

EUGENIO S'l'REBE, Prefeito Municipal
A presente Lei foi registrada .e publicada

n�Bt& Dir8toria de. Expediente. EducaçAo e Assiltên
.CII Social, a08 30 dias do mes de àbril de 1976

Astrit K. Sohmauch. 'Diretora.

Lei N. 613/76
Altera dispositivos da Lei n.· 606/76. ,

v. I
fUgiDio Strebe, Prefeito Municipdl de hmaguá do

"'u; Bstödo de Santa Catarina, no uso e exercício de
aual! atribuições.

Faço saber li todos oa hl.lbitl.lnlea deale município
qU� a Câmera Municipal aprovoU e eu sanciono a se·
gUlnte l,ei:

.

Art. 1 0) - A importância de Cr$ 780.988,00
(Se�ecentol e oitenta e cinco mil, Dovecemos e oifenta

� Oito cruzeiros) censtanle no parágrafo único do
.

tU�

II
2'0 8ellund" da Lei n.o 60fJ/76, de 26/4/76, passa a

. e,r a de Cr$ 781.616,64 (Setecentos e oitenta e um

�Il, .eiacentos' e dezesseis cruzeiros /1 acasenta e qua-
.

:0 ceOl�Vos), e o prazo de nove (9) meses de car�n-
f tambem cODslànte, fica redUZido para seis (6) meses.

c
. Art. 2:0) - O parágrafo segundo do arriio ler-'

r�dlto _

da mesma lei acima, passeuá a ter a segaünte
� açao: .

\ ,

Ia "Parcillrafo aeguado": O Muoicí"io Ie obriga a

li ze.r c0,!laillnar nos orçamentos verbas necessdrias ii

It�Uldaçao -das obrigações eSlabelecidas ne pr,esenle lei

12�67aegUinles montantes reàp�ctivaminte: 1976 Cr$
lei ,36 �Trinta e doia mil. q�in'hentos e se.senla e

39
e cruzeiros e frinla e seIs cenl�vos): 1977-C�$

er
O 8�8,â2 (Trezenlos ,e Dovent. mil, olfoceatos e oUo

(T�zel�OI e I'riala e dois centavos): e 1978-Cr$ i58.240.96
ezeOIOI e ciDcoenl_� e oito mil. duzentos e quarenta

cruzeíros e noventa e seis eenrevos)
An, i.o) .;_ Eals lei entreré em vigor .na data de

sua publteação, revogadas as dtspestções em contrérle .

Palácio da Prefeitura Municipal de Jarllfluá do ôul,
aos' 7 dias do mês de maio de 1976.

EUGENIO STRBE. Prefeito Municipal
A presente Lei foi registrada e publicede nesta

Diretoria de- Expediente Edu('ação e Assislência Social,
_ aos 7 dia. do mês de maio de 1976.

� As:rit K. Schmauch: Diretora.

Decreto N. 386/76
Abre Orédito Suplementar. Valor de e-s

180.000.00
Eugenio Strebfl. Prefeito Municipal de Jusguá

do Sul. Estado de Santa Gatarina, usando de SIJ88

atribuições legais 9 face ao disposto no artigo 5 °

ítem II da Lei Municipal n.· 595/75 da 30 de de-
zembro de 1975, decreta: r

Art. 1") - Fica aberto no 0300 - Departa
mento de Administr8çãe - 0303 - Divisão de Servi
ÇQi!I Gerais. um erédito no valo.r da Cr$ 10.000,00
(Dez mil cruzeiros]; ,

Fica aberto DO 040,0 - Departamento de Edu
ca.ção. Cultura e Assistência Social - 0403-,- Divisão
de Assistência Soci31, um crédito no' 'alor 'àe
Or$ 10.000.00 (Dez mil eruzairoe].

Fica aberto ne 0606 - Departamento de Obras
" Viação - 0601-Divisão de Obras, um crédito no

valer de 100.000,00 (O�m mil oruseires]: e '0603-01-
visão de Serviços Uebanes. um Il! édito no nlor de

60000,00 (Sessenta mil cruzeíres). Suplementar 80

programa 8 verba "abaixo discriminados, constantes
dos quadros anexos a Lei n.O 595/75. de 30 de de
zembro de 1975. a sabsr:

A N E X O I - Quadro A
0303.03070202.007 - Manutenção

dos Sertíçol relativos a Divisão de 8er·
'iços Gerai!!!

040313754282.014 - Gastos cam a

Saúde EI Assistencia Médica Sanltária
0601.13764481.005 - Calçamento e

Saueamento básico de Kuas
.

0603.106057áL008 - Implantação
da Jardinli 8 Aumento de IluminliQão PÚ
blica

0603.16915751.009 - Obras de bölte
no se\gr ,urbano e aquisição de Imóveis 55.006.00

SOMA,S 180.000.00

A N E X·O II - Quadro A
'

_' ._,-

Ô303 '3.1 úla 03Õ7Ó202 öõ'f .:.. ""Öll'�811J -,.;-"-_,,, :

Gratificaçõu 10.000,09
0403.3140 13754282.014 - Encugos

Diversos
.

0601.4110 13764481.005 � Obras
Públicas

-

0603.4140 10605761 008 "7" Material
Permanente

0603.4110 16915751.009 - Obra8
PúblioBl

10,000.00

10.000.00

100000;00

5.000.00

10.000,00

100.000,00

5,000.00

SOM.!.
55000,00
180.000,00

Art. 2.°
.

....;. O Orédito 8berto pelo presente De
creto, suá coberto com recursos do Exoeilll€> de Ar
reoadação ,.rificada até €> wes anterior DO corrente'
exercício, de. demonstrdi,o anexo,

Art. 3.°) - Elte Decreto, entrarA em figor na

data de lUllt publicaçio, re'ogadas BS, dispoliQões
em contrArio.

Palácio da �refeitora'Municip81 de Jaugu' do
Bol, aD8 30 dias do meB de abl'il de 1976.

EUGENIO STREBE, Pref6ito Municipal
Este Deoreto foi publieado e registrado nesta,

Direto:-ia de Expediente, Educa,ão e Assistência So
cial, aos 30 dias do Bles de abril de 1976.

Ailtrit K. Schmolle,h. Diretora.

D�creto N. 387/76
Concede Apo,ú!Dtadoria 80 Funcion'rio Erlch

Sprung.
. Eugenio Str(!be, Prefeito Municipal de Jareguá
do Snl, Estado de Santa Catarina, DO U80 e exer

cicio de SU88 atribuições, e, com base no 'item III
do artigo 107 e--'artigo .108, I, letra 'la". este último
combinado com o dispoßto no. item I do ,artigo 172
(eoBo 'do item XV do artigo 95) e mais o disposto
na Lei n.o 677/75.

DEeRSTA
A!'t. 1.· � concedida aposentadoria an

nário público Ulunicipal Erich Sprung, com

� provintos integrais.

funcio
direito.

\-
..

A,rt. 2.-) Elite Decreto entrará em vigor na

data de lua publica,ão, revogadas as dispolições
em contrá,rio.

PAlácio da Prefeitura 'Munieipal, de Jaragu'.
do Sul. a08 10 dias do mes de maio .de 1976.

Eugenio Strebe, Prefeito,Municipal

O preBente Decreto foi registrado 8 publicado
neata Diretoria de Expediente, Educaçi;o e A.si.
'teneia Social a.ol 10 dIas' do mes de maio de 1976.

Astrit Je. Schmauch - Dir,stora

Doenças de Inverno:
. Saúde alerta para o combate

Fleeíanöpolís - A coordenação de Atenção
Integrada de Saúde. órgão da Secretaria de Saúde. I

anunciou uma série decuídados no combate e ttata
mento de aoeuças que ehegam com a proximidade
do inverno. Além da anvertênele, aa autoridades mé
dicas indicam a diferenciação existente entre a8

�nfermidade8 comuns que af&tam o aparelho respí .

ratórío, procurando desfazer a confusão que se faz
entre gripe e resfriado.

'

Segundo os seteres de esüde pública, o résfri
ado é uma doença respiratória aguda sem maiorel
consequências, que @ura poucos dlas EI se earaote
r,iz8 por febre moderada, corrimento nasal, lacelme
[emente e. dores de cabeça. Pode ser transmitido
por diferentes tipos de vírus, o que justifica 8 ocor

rência de um resfriado poucos dias após a cura
de outro. Isto porque a infecção por um vírué não
deixa o organismo resistente ao ataque de outro.

Já na grípe doença que também ataca o apa
relho respíratértc, OM sintomas 'são bem mais acen
tuados: febre alta, acima de 39.°0, dores .de 'cabeça.
dores artíeularea e prostração geral, SUB cura ocor
re em um período de dois a sete dias. sendo a doença
muito rara e só SEI fazenao presente em epidemias
que se-alestram de contlaente .a eentínente.

Além d@ recomendar uma boa alimentação e

repouso nos CSSOI de gripe, o setor especíalísado
da Secretaria d@ Saúde, informa que as unidades S8-
nitárias da Seeretaría possuem medicamentos da li
nha Cerne. para o tratamento desta doença.

Amigdalite
A amigdalite é uma inflamação daß amígdalas

que causa dor de garganta, febre e dificuldtade de
6ngolir. As amígdalas ficam vermE"lhas e inchadas
pela ação dos germes C'8usadoi'es da doença. O
tratamento da amigdalite é sintomático: analgésico,
antitérmicos e, a critério médico, antibióticos.

coqueluche e difteria \

A wCillhor man8ira de evitar a ocorrência da
, coqueluche e da dift�ría é a aplicação da 'Vacina
triplice, qu@ prtlvine. além dtUlf.II8S doençss. também
e tétano. E aplicada gratuitameote Das unidadelil de
saúde públiea da., Secretaria da Saúde, onde são
fornecidllUl informações sobre o número de doses tl a

época em que a vacinação é feita.
A coqueluche - também chamada ·'tosse com

prida" - é caus.da por um micróbio e muito coo
. t&giol8.s. podendo ser tralllimitida de uma crhlllça p/-'
outra antes ;mesmo do aparecimento "a tosse. Ca-·
raoteriza:-se por 8ceSS08 de tOile que duram vários
minutos e que termInam com uma espécie d� "guin- .

eho" 'eJiminaçäo dA catarro claro. Podem trazer
eonl'ul&ões, lesões cerebrais ...u pneumonias,

Ataoando a garganta ou a lari.ge, a difteria,
também conhecida como crupe, é uma doença mui
to grave, que pode causar até a asfixia. É conta
giosa e sua maior incidência ocorre em crianças.
� doen,,,, de difícil e' demorado tratamento.• porém.

.

pode ler IiIlvitada pela 8plicaçio de vacina tríplice,
a ps_rtir dOI ires meul dlt idade. '

I

Delegacia do Serviço Militar
Atenção jovens da classe de 1958
O prezo para o 81�stamen'0 sEIm mult••

termina no dia 30 «:Je Junho. Apresente 8e na

Junta do SerfiQO Militar de seu município. éom
Oertidão de Nascimento e uma fOlog:rafia 3x4 e

aliste-se, 'pois 8Ssim foei astari inl'reslil811do no

Rol dos Oonstrutores da ,Pitria.

Juízo dé Direito da Comarca de Jaraguâ do Sul,

Edital de Primaira 8 Seguada Praça
Em resumo (art. 687 d... CPG), bz.· saber o.

seguinte: Processo: Ação de Execução. N.o o 485
Exeqüente BESO FINANO. S/ A.., Credo Fin. 8 Invest..
Executada: Elza Maria Moreira MartinI. Bens a Berem
praceados: 1") - um Ter�eno; e.dificado com umíi cà_,.
18 de madeira, situado nesta eidsde, no lugár Jara
guá Fundos. com a área de 675 ms2. com loms. d. '

freDt. por 45m8. de fundol, fazendo fre,nte com uma
Rua Projetada. fundol e confrontando de ambos OI
lades com terras da firma Bernardo Gmbba S/A. Dá·
vidamente regiltrad'o so.b 'Q. 37. 963, às fi•. 199, do lino
3 s. no Oartório de Registro de Imóveis desta Comar-
ca, al'aliado cssa' e terr,eno juntol, em Cr$ 45.000.00 .

Depósito: Com a própria ex�eutada. Primeira Praça:
No dia 31 de Malio de 1.976. às 14,00 horas. Segunda
Pr�ça: No dia ,14 de junho de 1.976, às 10.00 horas.
"a�o OI bens penhoradus não forem srremstadós na

primeira praça pelo valor da avaliaçao ou preço
superior. Local: Bdifieio do Forum. Nos 8UtG8 nio
80nsta h8'ver co'otra referidos benl qua·lquer Ônus 8

nem r.ecurso pendente de julgamento. Dado e pas8a
do nesta c�dadfJ de Jaragoá do Sul, ao. viote e três
dias do mês d,e abril do anll de mil nove.ent08 e

letenta EI seil. Eu. (a) Adolpbo Mahfu_d, EscrivAo, o
Ilubscrel'i. I

Dr. Alvaro Wandelli Filho. Juiz de Direito.
A presente cópia confere com o original; dou fé.
Jaraguá do Sul, 23 de abril de 1.976

Adolpho Mahfud. Escrivio

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Ecos A·ssembléia Distrital de
Cllbes

Jovens Arenistas do Sul assinam
,

,

documento em Porto Alegre
Fpolis - o presidente do Movlmento Areurate

Jovem de Sinla Caterlna. Jorge Musst, retornou de
Porto Alegre, onde viajara ecompenhedo de Carlos
Eduardo Ferreira, Cláudio Ávila de SilvlJ, Evêncío Elias
Filho e Alexandre Evangelista Júnior, do Diretório Re·
gional do MAJ catarlnense pdUI participar do encontro
da Arena Jovem dos três estadoa do Sul, promovido'
pelo MAI gaúcho.

.

No encontro, que durou 2 dias, foi debatída li

formação. do Movimento Arenisla Jovem Nacional. Os
representanteS cere-tnenees mantiveram ainda

.

contere
com o deputado Hugo Mardínt, líder da Arena nd As
eenbléle gaúcha. que manifestou total apeio e incenti
vo às atividades do MAJ carertnense. Por sua vez, lor
ge Mussi disse também do apoio da Iuventudede $,an
Ia Csrartna ao projeto' do perlarnemae, visando li cria
ção do ministério eatudanrll. f

Durante a reunlâo, 08 participantes assinaram o

documento que segue na íqtegrll:

1) São ccntrãrtoe à dtattnção extstente no que
tange l3 moços e estudentea contido no projeto do se

Dador Petrônío Portelle. Entendem que deveriam ser

oficializados os movimentos de Arena Jovem, a exem

pio dos que exístern no Rio Grande do Sul, ·Paraná.
Santa Catarina Cl outros eatados.

2) São contrários ii anunciada retirada dos horá
rios poltttcos n8 ielevísão pare uso des candidatos às
eleições muntetpsts DO cerreute ano.

"

3) Maaífestem sua irrestrita solidariedade ao ilustre
presidente Geisel na luta pelo eprtmoramento das ios- ,

ntulçõea pelítícaa brnileirlS, através da distensão po
lfIica, econômíce e social.

4) Säo contrários a qualquer tipo de extremtsmes,
que em nada contribui pena o fonelecrmearo des
partldos pOiS a ação de mínortes ativistas tende li

comprometer o projeto polftico em curso.

6) Reafirmlm sua confiança D08 postulados
eonsteares do programa da Arentl, com ii! certeza de
que DO ctrade documento estäé consubstenetedas as

aspirações da 'comunidade brasileira.

6) Reivindicam à direção partidária o imediato
fu�eioABmenlo da Aren_lt )()Vem Nacional, consoanle

deliberação da Convenção Nacional da Arena, realiza
dil em 21 de serembro de 1916.

-

1) Nos Estados ein que não 'uistir Arena Jovem.
pugnam, junlo aos Diretórios Regionais para que estes
envidem esforços n0

.

sentido de que o Movimento Jo
vem se es.lruture.

8) Para facilitar o en.trosamento e o trabalho are

nista de q�e são porta-vozes no� .trb Estados, resol·
vem criar, a partir desta dala, ii Comissão. Interesta
dual de Arenas Jovens.

9) Resolvem marcar nova reunião a ser realizada
em Curitiba nos dias 03 e 04 de julho próximo, con

fiando poder ouvir, até aquela data, manifestações, que
dt>finélm com precisão o que aqui reivindIcamos.

da
Rotaract

De 15 a 18 de abril de 1976, realizou-se a 5.11
Assembiéia Distrital de Rotaract Dlubes, na ciaade
de Itajaí.

Na solenidade de abertura, estiveram presen
tes, além 1'108 rotaraetíanos de Joinville, o da Co
missão Inter-Clubes para o Roterset. do Rotary
Club de Joínvllle, Sr. Carmosino Mßnteiro Sehemes.
Os trabalhos toram iniciados na 6.11 feira, dia 16.0476,
com a apresentação do Rt)t�ract Club d. Joiayille
- tema: "Realidade Social do Século XX". Seguiu-se
'8 apresentação do Rctaract Club Piçarras/Penha.
No sábado, houve a epresentaeäo do Roterset Glub,
Cuéíubanos, e a reunião dos Presídentea de Rota
ract Cíubes. onde ficou decidido que a próxima As
- embléla Distrital será em Joinville, em 1977.

. Foram 110 os participantes à V.II Assembléia
Distrital, com repeeeentantes de outros estados do
Brasil. No encerramento, com ja·ntar festivo na So
ciedade Guarany, foram entregues troféus, que fi
ear..m 81i!lim distribuídos: Chapecö: maior delega
ção, campeão do' torneio de futebol de ealão, me
lheres goleiro e artllheíre, o msís comilão (lJjl.'lma
Paes); Joinville: melhor. trabalho apresentado e o

melhor companheiro, (Carlol Alberto Leasa): Jata
guá tio Sul:" clubemail companheiro, Pínhalzlnho:
o elúbe maís distante. Além destas entregas. houve
ram a pesse do novo

'

representante distrital, Eve
raldo Joio, de �r8ranguá; e a eleição da Miss Bo
taract distrito 465, Ortcíume-

�e�';;::;':'
f 'E..r!�ri�::::��:�I�imra i
\-��....._......-aJiP'A....R....ACAG_���___J
Uons _ Ci�l�e In�lstrill: DiretorianOÚB

. Em recente reunião, foi eleita e empossada a

nou diretoria do Lion8 Clube de Jaraguá do Sul
- Cidade Industrial pafft O exercíoio 1976/77, cu-
ja nominata, é li s8_gahüe:. t

-

Presidente - José Venânoio Pereira Jr.
1.0 VIce Presidente - Dr. Friadel Sehacht
2.° Vioe Presidente - Renato Eugênio Trapp
3.- Vioe Presidente - Renato Rabooh .

1.0 Semetário - Ademar' Humberto de Macedo
<' Fartado

2,0 SpcretlÍrio - Sílfio Ewald
1.0 Tesoureiro - Ângelo .Pradi
2 o Tesoureiro _- Vitório Lázzarie
Diretor Social - Adernar Lotin FrasBeto
Diretor Animador -- :Ronald PeUar
1.° Vogais - Erwino Grämkow

f
- Norberto Piazera

2.°_ Vogais - Blásio Mannes
- Walmor Zonta .

Aos membros da dil'8teria, unu feliz gestão.

Atlantic -VeDeer do Brasil S/A. .

t Nota de AGHA.DECIMENII
Com profundo pesar cumprimos o 'trist,'

dever de participar a to.dol es nOll868 paren_
tes e amigos, o falecimento repentino d. nOBsa
querida mãe e consorte

Edith Nass de Méldola
ocorrido no dia primeiro do coerente, vitima
de colapso cardíaco, a08 45 anol e 19 dias d.
idade. Agradecemo. de todo coração a tOdo.
08 n0880S vizinhos e à Tia Oeeílla, que tanto
DOI ajudaram nestes momentos tão dirioate
Muito agradecemos também, so Presidflnte d�
comunidade Sr. Alexsndre Haake, aos pastores
Egberto Schwanz e Raul Wagner EI Irmls do
Hospital Jaraguá, que nos prestaram t&oto au .

xílíe DOS prímeíroe momentos. A_ ambos os Pai.
toras agradecemos também pelas palavral de
coasõlo que nos transmitiram na residência e
cemitério e um agradeetmento todo especial. ao
Coral da Comunidade Evangélica Luterana, PI
la mensagem de co.n8610 e conforto que DOR
transmitiram pelos lindos eântícoe em no.i81
residência EI no cemitério. E a todos 08 paren
tel e amigos que acompanharam nQ888 queri
da "mãezinha" à SUIl .úitiwa -m(u8da, DOBIO
"muito obrigado".
.. Jarüguá do Sul, M8io d@ 1976
Max Méldola, Nelson e Nilson Nass de Méldola

",
; .��

MáquiD8S de calcular ELETRONICAS
18 modelos com e sem fita, de escrever,

somadoras' e duplicadores.
Revendedor exclusivo J:»ara a região

§OC� Gráfica .A'fenida ltdao
Fones: 720592 ou 720972

PIaDOS especiais de �iD8Dciamelllo
Garantia de 1 8no - Assistência Permanente

Dr. Edgar·Outra
.Dr. O s mar Oútra
(Fiscal de .Rendas Apolentado)

AdvogadoS
Defesas fiscai8 d. qualquer natureza - Cobran91ls - InTentários' - Desqui
tes - Alterações de Firmas - Conttstos - Acide'ntes de Trânsito - Deles",!!
Ba Área das Financiadoras - Matéria Trabalhista. Viaja-se ã Servi,ço dOI
Clientes.

.

Rua Reinoldo RI•. 550 faRes: 72-0154 Escrilório
Jlr81ul do Sul

12-0301 Resldenci8
Slnll Calarlna

Indústria de Lâminas e Compensados de Madeira e Fábrica de Móveis
VITORIA - Espírito Santo - Caixa Postal. 1.115 E�critório de Advocacia

Temos oportunidade pard:'
, CONTADORES ADJUNTOS

Prálica geral em serviços de escrilóri'o e noções em custos industrial.
Amplas pOSSibilidades de progredir. Idade alé 30 anos.

ELETRECISTAS
'Conhecimenlos gerais em instalações indUslriais. ExperiênCia comprovadêll

. de no mínimo ã' anos, ou formado por escola Técnica.
25JOVENS ,

Idade 18 li. 26 anos. Com ou sem profissão defißit1d. Salário mínimo
inicial para praticanres: Cr$ 1.600,06 Se você fôr elemento de bons princ{píos,
dinâmico, ter vontade de progi'edir,nós temos oporrunidade para I�e dar Irei
namento profissional compensador em uma das Doasas fábricas, lais como:

Laminação de madeira, Técnico em Classificação de Lâminas, Assistente no

Deparlamento de Vendas Internacionais, Técnico em Fabricação de Compensados
de Madeira. Desenhistas ou Técnico nos mais diversos Depi:mament08 em nossa

nova e ültra moderna FÁBRICA DE MÓVEIS (móveis em série). Marceneiros.
Oferecemos ainda � 6. eiememos. II oportunidade de estágio em nossa co-ligada
nos Estados Unidos djI América. Venha falar conosco sem compromisso. pois
lhe podemos oferecer uma o.pol'.unidade para SUll formação . profissional, de
llcordo eom as aptidões. EXigimos C:,ur!.o ginasial ou ser formado por escola
Técnica.

'

Para todas aa funções acima, daremos preferência às 'pessoas que
dominam o idioma alemão_

.

'

Oferecemos ótimo ambiente de trabalho, moradia grális' e remun,ração ao

nível das responslilbilidàdes e aptidões. Os candidatos selecionado terão a

oportunidade de' uma visita prévia às oossas fábricas em Vitória, gratuitamente.
Os intéressados dever.ão dirigir-se por escrilo à nossa empr.êsa, ao endereço
acima. enviaodo Curriculum Vi'tae, fotografia recente ãx4, pretenções salariais.
ou apresentBr se para enlrevisld pessoal ao nosso representclDte, sr. Paulo, no
HOTEL REX, ,ern Blumenau, dos dias �2.6_16, das 8,00 às 19,00 boras,
23.5.76, das 8.00 às 12,00 horáS e 24.5.16 das 8,00 às 12,00 hotas, munidos·
de Carteira Profiss'ioQal, fotografia 3x4 afim de receberem maiores detalhe.s.

- Daraguá do Sul 190 AnOS

E M P R E S·Á R lOS, T U R IST A S,
a VAR1G sente-se honrada pelo que pode fazer pelos seus ne..

gócios e passeios. VARIG está presente em toda parte do

mundo, beneficie-se dos seus serviQos.
PeQa informaQões à, VARIG

Av. Mal. D�odoro da Fonseca, 122/130 .....:. Fone. 72-0091
Jaragud do Sul -- SC

Viage, VARIG VARIG VARIG
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, No logo dos Juventus
venceu o de Rio <lo Sul

Numa partida jogada nervosamente principal
lDeDte no segundo tem�o. o JUTentus desta cid�de
foltoU a conhecer um lD8UC'H!lSO em Ileus domíníos,
quaDd0 a previsão' era de reablllteçãe do quadro
local mesmo que atuando frente ao líder, Juventus
de Rio do Sul. Jogando sem Ginho na zaga central.
o que motivou a esealação de Gereon para a posí
ção com a entrada de ParaDsgoá, eORl Xldinho 8ÉH;n o

melhor de seu preparo f(sico, e lern jogadas trabe

IhadaiJ para .Nele 00 comando do ataq.ue e ainda
lem um ponteiro direito neto, o Juventus .e_mbore.
perigosamente nio conseguiu chegar RO tento 'de em

pate e a tão almElJada vitória. Ficou patenteado mala
UlDa vez que no futebol bá ceísas imprevisiVeis:e
no tsne» do gol do 'time rlesuleuse; houve falha
taDtO da defesa como do goleiro Zeca que fêz sua

estréia Deste certame estadual. As alterações tátí
C88 Da meia eaneha determínaräo um certo enfra-

.

queeimento no setor. com Jnquinha 8 Arizinbo não

repetindo stueções anteriores e eonhecendo delta
forma o nOS80 Juventus, uma d�rrota que não 8S

tava positivamente tim seus prognôstlcos.
O Junntus teve aioda contra si I exselente a

tuação do z'agueiro Balo que marcou de maneira
convineen�e 80 atacante .Nelo, o homem maís perl
goso .

do sistema ofensivo do time loeal, que sofreu
também uma série de falta8, pois quando passava
por seus adversários tinha eontrs si a marcação se

,era COlD fslta8 dos defeRlores Baio, Vieira e Mauro.
Ficha técnlcé;! do' ..Jogo

Juventus Ox1 Juventus de Rio do Sul - 1 • tempo
010. final Juventus local Ox1 Juventus de Rio do Sul, gol
de Valadares de cabeça aos 7 minutos. juiz Antônio Ro
gério Osório. que nas later�is foi auxiliado por Oscar'

Jorge e José Ferrefra. Renda de 18845,00. 'Equipe Juven
tus (JS) com Zeca, Bebeco, G�rson. Pimentel e Chicão;:
P.raBaguá, Juquinha e Arizinho (Nilo), Romualdo (Adi)
Nelo e Aldinho. Juventus (RS) com Wilson. Gonzaga,
Mauro, Baio e Vieira;. Jorge, Luiz, Toninha e Valdeci;
Britlnho (Je.an), Braulio (Ciro) .

e Valaclares. Na preli
minar o misto do Juventus goleou por 6xO ao time da
ARWEG.·

,

.

. Amanhã em Itajai
Á última rodada 'ao�türno"(lõcãmpe�nato catarinen

se, apresenta mais jogos amanhã, domingo. O Juventus
desta cidade estará medindo forças com o Marcílio Dias
na cidade de Itajaí em outro difícil comprbmisso para as

pretensões dó quadro de - Loreno . Marcato. O returno

começará no domingo feira e' o primeiro adverSário do
clube local será o Palme!ras em jogo para Jaraguá do SuL

Atletas da' FERJ
.foram homenageados I

Os 11 atletas que fsprelitmtarúm ii li'undaOão'
Educacional Regignal__.! J81'sgoasme, FERJ, nos
XXXII.°8 Jogos Univerilitãri08 Catal'loenses dessntol I

fidol na Capital do Estado de 30 de Abril'8 5 de
Maio. f'()ram homeoagedos na -semana' que passou em!
aconteeimen�o qua teve lugar na . lted$ da AABB.
Ä.Psllar de número i'.íi5duzido de ath;tas. conseguimosj
�o Atlatismo masculino 8 feminino. N�H8Qão e Xadrez'
ambos. masculino, um' totel de 30 m�dtllhas e doisl
t,rOféu8, o que bem ate8ta B fase excelente p'orqulllj
�a81!8 n0880 esporte amador nQ atualidade.
f '

Na homenagem da semana que passou na;

AABB, 8stiverar;n presentes.' autoridades, professõres,
alunos e ooneídados especiais, numa festa que ler
viu para muitos cumprimeiltos aos bra,ós a&19tal
j araguaenses.

Guaramirim� um dos quatro municípios
integrados·' aOL' PLANASI

Piratuba, Sombrio. Maraoajá III Guaramirim são
os novos municípios oatarinenses integradolil ao pla
no Naoional de Saneamento - Planasa, que ,iu,.
dotar. de Agua tratada, até 1980. 80% dai localida
des braaileiras.

O ato de 8uinatura dos convênios foi realizado
no gabinete do presidente da Companhia ds Águal
e Saneamento - Oesan, contando oom a presença
dos prefaitoil.' líderes municipais das regiões bene
ficiadas,

O contrato que benefioiarA Guaramirim é no
'alor de 750' mil eruseires, entregael à Oeeísan -

.A.gr9 Oomercial, Construção Civil e Saneamento
Ltds. de Brasflia, que exeeutsrã 8S obras ciYil no
sistema de abastecimento de áglla do munícipio. Es
ta,l obras constam de barragem, captação, estação
de reealque, adutora. resetvatório apoiado de 200 m3
e rede de distribuíção. As obras s6rio. iniciadas 10
diu apóil a entrega da órdem de exeoução 8 o pra
zo para oonclusão é de 120 dias.

Gê quer o Juventus na :L.E.
Na úllima reunião dâ Cêmars de Vereadores des

ta cidade, o edil arenista José Carlos Neves (Oe) se
licitou da mesa des trabalhos o envio de expedlente I
alia direção da Caixa Econômica Federal, no sentido
de se SOlldar II pesatbtltdede da inclusão d� um jogo
em que o Iuvenrus tomar pane nesre Campeonato Es
taduel de Futebol, DOS prognósticos da Loteria Espor
tiva do Brasil •.

o vereador lusrtfíeou sua medida salientando de
que seria ume fórmula excelente para o clube ae pro
mover, além, de difundir ao mesmo rempo, não só Doa
volaures da Loteca, como e mais importenre, pela co

bertura das equipes esportlvas das emissoras do país,
que a Iodo momento informariam o resultede do jogo
e difundindo espectücemeete o nome da cidade, quan
do se eprovelrsrta para dar ênfese ao evento dos fes
reles de nosso 1.11 centenérle de existência.

Eil Jlnha Sli I Primelronl

o campeonato da primeira divisão da LOD. tem
seu início previsto pena o mes de junho, quande par
nciperêo os üneüsres do aluai certame com outrae

equipes que já são da divisão maior. Os provévets
partíctpantes serão: lpiranga. Contineotal e Famorfne

. de Rio Negrinho. Esporte Clube São Bento de São
Bento do Sul.'

Grêmle Beeumle, D. Pedro II e XV de Novembro
de Oorupá.

Nova. derrota do "Moleque"
O Moleque Travesso atuando na tarde de quarta

feira na cidade de Chapecó, conheceu nova derrota desta
feita para a Chapecoense que com a contrat;;ção de Vaso
concelos para seu comando técnico. tentará recuperar o

terreno perdido. 2xO em favor do quadro oestino segun
do nossos companheiros da imprensa chapecoense, foi
justo em favor do time de Wolmir. O placar foi cons

truído através de Pio de cabeça aos 21: minutos do 1.0
tempo. terminando os 45 minutos iniciais com lxO em

favor da Chapecoense. No segundo tempo Wolmir aos
27 minutos anotou ';!m gol, inJustam���e_ anulado pelo
juiz Iolando Rodrigues que alegou impedimento do 1;>on
t,eiro Marcos, e o mesmo Wolmir aos 29 minut03 iria
marcar o gol final do time vencedor.

A vitória segund� os informante de Cha;;dó fdi 'lu_ta,'
pois o volume de jogo daAssociação Chapecoense foi
maior em todo o transcórrer do prélio. mas observe. se
de que novàmente a meia' cancha do Moleque _Travessol
não voltou a atuar bem. com os atacantes sendo inape-J
lavelmente marcados. Adi foi ,expulso de campo por ter
desferido uma caoeçad'a em Ivan' seu n;aarc'ador.

A renda f(,li de ,6.480.00 com arbitragem de Iolando
Rodrigues que nas laterais foi auxiliado por José de Sou
za e Pedro Oem!lria. Os times alinharam, aSsim; o Juven-J
tus com Zeca. Bf;becQ. Ginho, Pimentel e Chicãb; Para:-'
naguá, Juca ..e Ari (Nilo) Adi. Nelo ,e Adinho, Gerson
não acompaBhou� a delegação por estaI., contundido. e

somente reiniciando seus tr�inanientos na" próxima terça
f�ira .. A_ Chapecoense veBceu com Jair/,Di. 'Almeida, Má·:
rip José e Ivan:, Getulio.' Ri<? e Rui; Marc9s. Wolmir e

Luiz,Carlos. Gols de 1;>io e Wolmir um em cada tempo.

Cevada substitui Café
José Castilho Pinto

ailtamol regrelsando de Curitiba. onde
�BtiT.moB pafllando uma temporada de féria.
com parentel e amigos, e trazem08· uma boa
aotícíe para ai familias jaraguae!llea príneí
palmente àquelas d. pequena renda mensal.
�

Trata-Ie do fato de que na capital para-
DSlDse está S8 leneralizaodo o U80 da Ceva
da Torrada M,oida em lubstituiçio ao café, oio .

.ó entre a. famílias d. clas88 pobre e m6ltia
mas, até Bas mfiais abastada8.

&ci8tem Tárias marcai dOBa8 '8ubetitúto
do café como "Ceyada, Superbom Cevada,
Cel'8dinha, Cevada. Torrada,etc.",todal embala
daI eql pacotes de meio e um quilo, com .s�

pMtO, aroma e sabor qu.ase idêBtioos ao do
nOS80 café tradioional. E dizem 08 usuál'iOIL
que miBturada na propor9io de 2ã% �ao pó· de
café. nAo apre8.nta nenhum� diferen9a de gOI
to, e ÍltI adicionada de leite a Cevada S8 c(fnfun
dirá de tal forma com o édé que nem mesmo

� melhor degu81adör poderá apontar diferen'8s.
_0 modo de preparar é o mesmo do eaf6.

i8to é, para um litro da bebida Tão duae 'colhe
res razas de 8opa, de Cevada, pas8ando-.e dtt�_ .

pois no coador convencional ou filtre :mTIita
---' ,

A grande motiva.çie para o U89 da. Ceva,
da está DO ,pl'eço, poi.!'J enquanto 9 �café custa
CrS 43,00. a cevada não passa de Cr$ 15,00 o

quilo� E há ainda a vantagem de não pOlsnir
nenhum sucedâneo de café. o que importa em

,
dizer que é illenta ,:te -cafeina, que 8abemoEi to
de!. é baétante prejudicial para a saúde huma
na.

E8ta é, lenão uma novidade, pelo mInas
uma boa notfeia que estao{os dando à8 donas de
C8sa jaraguaenses. à queQnmgerlmos experi
mentiU a Cevada Torrada Moida pura ou mie- It
tural1a ao',pó de café, depoia ádioienada" de· lei-
te, é, t_em9i �,�rt�za .de qU,8: vão gostar 8,Jam
bém'ieconomizar, dado a grlind.e d,U@reDç81 de
p��ços .U�t�'8 o café!! � ,Ctitvadá.

Gallhe O desconto do 8no, comprando o CARRO DO ANO, no sea Concessionário Chevrolel de Jaragaá do Sal
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Correio do Povo
ANO LVIII oTARAGuA DO SUL (SANTA CATARINA), Sába(io 15 de Maio de �976 :N.2.885

o CARTAZ
o CAI2TAZ é o tüulo de um importante ó/gão

de imprensa que serve uma grande reIJi60 do Rio de
Janeiro, e tem séde na acolhedora cidade de Três Rial.
Semllnário como o nOS80, tem passado por, todas .GS
vicissitudes de um jornal interiorano. Não é peloretívo
a expressão interiorano. Sabido está que os grandel
valores do pensamento naclonal muttos delea nasce

ram no interior. O CARTAZ é o farol segurQ das po
pulações que vivem em Três Rios e nas cidades adja
centes. Como aqui no sul, lá "Iguns abner.dos se dis
puzeram ii manter arul ii eherne da opinião, do pen
samento c da liberdade @e expressão. lattrule-se "um
jornal de integração lmermunlclpsl' e ostenta o rni.
cinco de sua fundação.

.

Vez por outre, em função de ume 'sin::era amiza
de. recebemos o valoroso semanáriO O CARTAZ, Não
sabemos bem se pOF ordem do chefe (aluai), o Iorne
lista e confrade Alberto G. Fahndrich, do fundador
honorário Waldemar f'ahndrich, do jornalista-escritor
Hugo J08é Kling, eurer de "Cínzas que Falam" ou de
seus ilustres e solícitos redatores que tivemos oceetão
de eenheeer em recente visita. A verdade é que. o ler
Dal. aparece. E traz o recado, que umto' pode ser uma

notícia da tem'!, como ums iofO'rmi!�ãe ou eptníão so

bre Santa Catarina, especialmente sobre Florianópolis
GU JarlJguá de Sul.

Nosso semanário nll semana que se encerra 'Com
pletou os aeua 67 anos de exístêncíe. Eatremoe no aDO

68. Aré onde vamos Dinguém sabe.
.

�entimos melhor do qUI qualquer outro Q valer
de um· jornal numa cidade. B VtmOI -cem muita saue
fação, folheando ii edição n.· 239, de U li 30 de abril
de 1976, que ii boa imprensa exisre também em ourres

pontos do. País. Sem aubserviêDéia. Sem emordsça
mente. Sem eerer manietada pelo poder econômico.
Ble exísre livremenle c é motlve de reconhecimento
pel" SOCiedade que lambém é frllocl e democrática.

Dizídmos ester folheando O CARTAZ. Um farto
noliciário cobre as suu págioas. É o Presidente Gei-
8el que ntará em Volla Redonda. Deputados c mais
cinco Personalidades que Recebem Medalha do Mérito
"O. JOão VI';. Faria Lima Filiou Ie à Arena. Ciclisla.
OJs,put.m o V JCircuito.."Caça e Pesca Jnaugura ..Séd�
Soc;ial dia 1.0 ele Maio. Isto só na primeira pá�iDIL. As

Metalúrgica .João "'iest S.A.
indlÍstria de escapamentos para IOIDlliculas e mAquills

necessita para colocação lmediata de;

Técnico em Contabilidade
(com prática comprovada)

Curriculum profiSSional com pretenção salarial
poderá ser encaminhado' por caixa postal, 55 -

\ 89250- Jaraguá do Sul (SC), ou diretamente junto
ao setor pessoal da emprêsa, à rua Presidbnte Epi.
táeio Pe;ssoa, 2388· - Jaraguá do Sul (SC).

outrils completam o S2Dtido Ierualístlco da região.
Duas noras, contudo, DOS prenderam a atenção,

A primeira, ti nOlícia o aniversário do.mals antigo ho
mem da imprensa do Eatado (do Rio de Ienerre) que
foi feslivömente comemorado em Petrópolis. Homens
gern à Waldemar Fahddrich, Plli' de Waldamar, díretor
redator-responsável de O CARTAZ, -que completsva
86 anos, setenta e quatro dos quait. dedicados a ati
vidade jornalística, ocorrido no dia 14 de abril de 1976.
A imprensa de Petrópolis alí esteve presente pelos
díretores Geraldo Mcnnerar li Alcindo Roberto Gomes,
prestigiando o seu Redator Secretario, bem como eon-

.

rou com a presença de Herculano ßurger, diretor da
"Orquídea".
• A segunda notícla é relanva ii uma homenagem
do Rotary Trirriense iii um membro da Redação de 1'0
CARTAZ". Uma homenagem à Hugo José Kling, fre
temo amigo de nosso diretor li quem obsequleu,' eu

lografado, o livro "Cinzas que Filiam", uma notícla
hislóriclil e algo de ficção sobre Paraíba do Sul e Três
Rios. Mário Paizanle Pereira, Presidente do Rotary'
Clube de Três Rios, companheiro rotariano de uosse

díretor, apresentou o distinto confrade como um ope
riirio que, à custa de muito esforço e petstsrêncte, fez
se Iernelísts e tem vários livros publicados. Mário Ca
nellss Barbosa, rearrõtogo, um des maiores oraderes
da cidade, destacou o escritor Kling, dizendo CI eerts
alture:" Hugo, posso afirmar que IS calhas que você
Iez, os canos que você colocou um dia apodrecerão e

certo será o seu deeepereetmento total, mas o que vo
cê tem eserno não desaparecerii, Iamets permanecerá
para todo O sempre,

Kling limbra muito um certo lenhador dos Esta·
dos Unjdo., pelo seu desprendimento, dedicação e per

. si8tência nos seus propósitos e o seu profundo emor
à terre em que vive.

.

Isto faz um bem multo grollnde pera a imprenaa"
brasileira, da qual, modestamente, fazemos parle.

I Cumprimentos a imprensa frirriense; através o se

manário '''0 CARTAZ".. .

'

08 que oos lêem Da Paraíba do Sul, em Três
Elios, em ltaperun,a, em Iraoc"ra, em Petrópolis,' em
Jutz .(ie l"(),rjil. (a.b•.q.ue. ,saud�de.!� ,e.,em Volta,., Redooda
devem aentir-se orgulhosos da missão de 9 CARTAZ

It ��� j�_d�GRADECIMENTO .

Erna Breithaupt,
ainda consterDada oom o leu passamento, vem de

público manifestar seu ·agradeclmento, à p.rentel, a�·
gOI, vlzlnhos e aos que. enviaram Ilôres, ooroas, cartas,
telegramal e que acompanharam a extiata até a necró-
pol. municipal. .

.

.

Este agradecimento é cHrigidC) dé igual forma ao
Pastor Egberto 8ch1Vanz, Padre Elemar Scheid e Padre .

Aluisio pelas palavras de conforto .e, de forma especial
ao Dr. Edson Oarlos Schalz, Dr. Fr4ncilco Vieira Rodrl- ,

guel, IrmA Frieda e ao Oorpo Assistente doHospital Silo

IJosé, nllo só' por tOdOS. os esforços cUaicos prestados,.
mas também pelo apolo e lolldariedade humana.

.

.

Jaraguá do Sul, Maio. de 1976

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

EDITAL
Pelo presente edital de clteçäo, pedimos aoa St.

nhsr,ee aberxo relacionados, que compareçam em lOs.
o so

.

cartório pera rraterem de assuntos de aeus iute.·
resses:

Arildo �iedl�r .- R. mAI. Castelo Branco _

�chroeder. Nlvardo Pereira - R. Henrique' Marqllardl
- nesre. Vilor Kulling - R 13 da Maio - Itoupavli
Rega -' Blumeneu. .

.

JaragulÍ do Sul 1 ã de maio de 1976
Valéria Tavares da Morta Rezende, oficial maior

Cirurgião Plástica I
o Dr. Moacir José Bertoli, Cirurgião Plástico

da famosa- equípe do Dr. Pitanguy, agora com elí
nica em Curitiba, comunica aos seus distintos clíen..
tes que estará atendendo no próximo día 22 dó cce-

rente em Jaraguá do Sul, no Hospital é Maternida
de Jaraguá.

I E 1 de "25Q e 500' m.
.

m ro os

Oração ao DiviDO Espírilo Santo
,

Espirito Santo vós que me esclareces tudo. que nu·
min.ais 'todos os aaminhos pau que eu atinja ó meu ideal.
Tu que me das o dom divino de perdoar' e esquecer o

mal qu� me fazem, que em todos os in'.�.ntes·de m1n�.
.

Tida. e.tás comigo. quero neste cur�o diálogo, agr.deoe�
por tudo e confirmar m�is �ma vez, que nio quero', se
parar me de +1. PQr maior que· seja a ilusllo materi�l
nllo s'erá. o mínimo da vontade que sinto de um dia e8-

tar contigo· e todos oa meus irmãos na glória ·perpétua. '

agradeço-te mais uma vez. N.J.S
A pessoa deverá fazer eBta oraçlo %I dias seguidq.

Bem fazer o pedido. Dentro de li dias será alcançada a.
graça por maia difícil que seja.

Publicar assim que receber a graça

......................................................................._ 1 ....

C' h, e v e.1 t e P.a í s
0- carro exclusivo, jovem, personalizado,

OHEVY·4
·0 .PICK-UP .4 cilindros da 'CHEVROLJET

•

Conheça os dois receDte�: I�Dçamentos GM. em IRMÃOS EM.M.ENDORFER S.A.·
. .

A.v. Mal. Deodoro da Fonsêca, 557 - Fones

.Jaraguá do Sul -

........-- � _ I _ � �

72-0060' - 72-0769 e 72-0969.
. .

\

Santa Catarina

Tro'pical

Festa Popular do primeiro aniversário da Pedra Fundamental da Capela N.S. Aparecida de tlha da Figueira
Log� .ais, as 1'9 h saDta ·..issa e, às 22 h Baile no Salão Vitória c�m a BaDdinha Universal de Mas�aranduba. Amanhá
âs 10 h· mis$a .

� cODU,uação dos feslejos duranie Iodo· o dia; às 15 h soirée. Haverá ônibus. do cealro de hora em· hora
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