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Capital 8ul amerlcGISG do motor

r--� iI\�crtatS lDlO SIESi, nlDl§crnç@cs nara 660�crárno Padräe"
Jaragua do Sul· ANO 100 i O agente do SESI desta cidade Sr. Ademar L razão para lI.sim penaermcs pois evldenele-ae uma

, i Fra�seuo informa estarem ebenes as inscrições para partíctpeção de todas as camadas em promoções nes

I. N' Sl munícípto, podendo as emprêsas interessadas diriri. ,ticipaDte8 sera flcilmente transposto. Por este monve
" Bo etím ,.0 17

12S
tem-se ao SESI onde ebterãe os esclareclerentes que ,

concitamos ii tOtill as emprêses a que colaborem ne

. _ '_ _
,

'

se fazem neeessértcs. escolha de SIlU operário padrão, nós do SESI estamos
A CO�ISlilO de DtvulgClçao e Impr@nsa aca- No IDO que passou, o operário pad,r�o foi o Sr. ao inteiro dispOr para quelsquer informações.

'

I
ba de confirmar ii encomenda d-:_ "UIilS mil cepes , Oant Piccoli da Melalúrgica Menegottl que passará ., De outra ,arfe li Cantina do SESI coute arara
p�ra um compa�to, DO qual, serao ,rrl.lvado�,. o título ao seu sucessor, Oi agente, �o SESI acr�ditl que com ���� dinâmica de arendtmenro, pare funcionários,
Híao cl� Jaragua ,do S.ul e � _H, no do,C�nleDafl.o.�. p,or se Iralar do. ano do Centen,arlo de JarcJffua do S,ul, benefícrértoa seus dependentes ellunos d. Faculdade
Esse dISCO estara a dlsposlçaa do públlco, den- �

o número de candidatos será superior ao aDO que pes- de Estudos Sociais que funciona em salas anexas ao

i no em' breve. ,. I sou, quando lO concorreram ao título. Temos forre Órgao. .

I
x x x '

A Comissão Organizadora da Exposição IAgropecUária ?siá, elenende-es 'pessoas ínteres- Sl ,G·oru,pa" 5,edíoureuníãc 'da AmU',DBSGi sadils .n� aquisição d� �ado leiteiro,
_

durante a I
,i Expostçao do Centenérlo, que deverão procurar 7S

i o escritório da A�ARESC, [unto a �refeitutil Mu- I
I nicipal de J.ra�ua do Sul,. pa�. regl�lrarem pre- I
I vlamente o pedIdo dos GOJImits deseledoe. 2

"

X X x :IS

I A Auto Renovadora Lrde., localizada ne Rua I

I Jorge Czerniewlez; 397. está procedendo apln- ,.
lura do slegen do Centenário, no vidro irezetre I

I
des auromövets. A p,inJura é inleirilmeDI� graluita I
e quem estiver intereS8ft�0 em preMar essa c!,�a· ';boreçäo pare a maior dtvulgaçao do -Centenérte,
i poderá procurar aquela empresa, até sábado, des-

Ii fa semilIDa. '

,

I A Comlss80 'C!or:en:dora da Exposição IIndustrial do Cenlenário continua deseovolvendo_ ,

!k:�s��:��Ó�:�t��Y!;=�:���:�::::;�h��t :�::.,.Ilici:lmenle 10lados.' -'
, -.

x X'X I
Já foi realizáda fornada de preço. junlo 8S I

empresas construroras para construção d�s pré.. 2
2' dlos destinados d restauranlea, bares e ii sede da I
! di,reção da Exposição, que lerl! dependênCiAS pa· I�r.a recepção, sala de il'npresa, secretaria, e um

escriiÓrio. As obras deverão ser toieiadaa n08 I
�r��imos dlas.. Enqà�nlG I�so, li prefeit.ura c�n: iIlnua macadl1mlzando o aterro onde 08 pavilhoes IinfIáv,eis serão insralados

Ix x x -

i A Comissóo Cenlral está dludo os últimos I
I retoques PO programa oficial doa feslejos do "'II Cemenário Algumas promoções ilinda depeadem

I
de confirmação, o que tem acarretado um alrdSO

Ina divuliação do, programa. Por outro lado e81á
sendo ullimadl a lista dos convidado! especiais,
,por Sinal bastande, comprida, Muila rente impor- �
ftöltte do 'mund� oficial, esrarlÍ em Jardguá do Sul i
I duraol'e' os festejOS do ANO- tOO. I
I_XXX' I'

As Comis8õe's de Trânsito e Hospedagem
I Continuam trabalhando nos respectivos setores. A

§ sinalização das.ruas 2, priDcipalmenle, du GlraçÓel I

I
presentes �:n Jaraguii, �o Sul dur!lnte éS ,se,ma�a Ide 24 de Julho li 1.0 de: agosto, e I preocupaçao

I' prinCipal da comissão de frflnsilo, enQuilntQ a _de '

hospedagem continua li procura ,de acomodaço_!s •
pqra conVidados especiaiS. Cem a coh,boraçao �

§ dos jovens do Rotaract, fodas as residências do I
I cen:troA talão sendo vlsi'tadas, para Itvanl�m,e�lo I
I dos com'Odós disponíveis; que 08 proprlctartos i
i queiram colocar à disposição da Prefeilura.

�
�*Me�_��i::&3�*

MlliC(PiOS ' Dtingi�ls
, rl�lrSII �ePllill�,OS

pells c�eial
BBICU ,�I'

têm
8rasiLno

Fpolis (DICESC) - o governador K,onder R�is'tcebeu Comunicado oficial da Se�retarilJ de PlaneJéJ
Illento da Ptesidência da República, confirmQndo o

1epÓSito !no Banco do Brlsil no valor de Cr$
7.671.000,\00, destinado aos 73 municípios atingidos
Pela. cheias de selemoro outubro It dezembro de 1976
e

• • .

Jélneiro do corrente ano.)
•

"

O. recu;'sos só poderão ler ,liberados de acordo
com 08 plano� de aplicação dos reapectivos cré!iilos,
aP.resenlados pelas prefeituras municipais, conforme
orleOtação da Secretaria do Governo. afravés da Cedec

d Coordena-doria Estadual de Defesa Civil, cumprin
00. (') qlle preceitua a Constituiçiio ESfadual. em seu

rllro 16. .

q
O SeCretário do Governo, Albino Z�ni, .

informou

P
Ue ,illé CI presenle dala apenas 20 mUOlcfplos cum

/lrlll1 as exigências para que sejam 'liberados OI re:·
rll.raos. Por este motivo, a Secretaria 'do Governo, eSla
�� ,

p
rORdo a aolicifação da apresentação dos planos

Ira a aplicllção dOI créditos;

da na ngião por mereci
mento oa AMUNESC, mer
cê de 'sua atuação coesa

a,m torno dos ideais dOIil
munícípíos que a ínte-
gr.�, tretando-ae igual
mente do 1.0 canlenil di
hislórla da pííS assinada, leia
10,er10 lederal cum 118 ISSO
cieção dos mUlicfpios.

-

o dr. Lenin PeDI cem-

tiouou com a palavra Ap6s o almoço, U,l"ram,
plHa discorrer 80S pre- da palavra, o prefeito' deuntei a resoeito tia rea·

lização etp, :h.ragui do Ri-o N�grinho', Nivaldo

Sút-'4ii'al""-'28 'e"_'2<r1tG"!'eôr:'� .ßi'm,õ�iJ"d;e.'J)livJl,i.ra e,_Eu..

ren'te; 'dó 1.0 Curso' de c.p.� g6m'io Strebe de Jaraguá
do Sul, que anunciou a

eldade' e liderança CamuMllirla, doaçio de 10 violõel ,a08
leminaristas componen
tes da equipe de músico.
do I!!eminátio. O Dr. Mu·,
rillo Barnto de Azevedo,
r.pre88ntante do Conl'·
lho Regional d8 Despor
t08, destacou atimporta.n-_
cia da mal.irioa,ão do es

po�te, tendo' IIxplanado
a atuaçlo do CRD em

Santa 'Catarina.

Tendo por local o 'I'ea- se, Prefelto de Schroeuer,
Ira Anchieta do Semínä- devido 8 ausência de
rio Sagraao Coração de José Sohmitz, presidente'
Jesus de Oorupá, _11 AS8o- da A8sociação que se en

eíação dos Municípios do eontreva viajando
Norte do Estado de San- , O Assessor Técaic,o da
ta Catarina (AMUNESO), AMUNESC. dr. Lenin Pen
realizou a sua reunião nã, falou a respeito da Iu
mensal de maio, com a, tura lmpleuteçäe da Se
presença de pr,efeitos ,

e cretaria Técnica Modelo
r"presentantfls, de !1 dOll junto ao órgíio', iniciativa
13 municípios que iote- pio�eir8 em, Santa Cata
gram a micr'o regiio. riua, o que representa 8er,
O Prefeito Anfitrião Oto ,esta mioro' r�giãQ repre

ErD88to Weber, de, CO.ru- 8e[}t$�a, pqr uma Associa
,á'l@,81u4·eU 8�'4pN�8ßb,f�,g: '·.i!cio'd�1n.il!l atu'&1tte'l:--88'"
sendo o trabalba ·preii-

'

ta 1i18Öretaria, segundo o

dido por Ludgero TepaliJ� urbanista, será implanta-

Atlantie Veoeer do Brasil S/A
Indústrias de Lâminas e Compelisados de Madeira e Fabrica de Móveis

VITÓRIA - Espírito Santo - Caixa Postal 1.115
'

-,

Temos oportunidade para:
CONTADORES ADJUNTOS

Prática geral em serviços de escritório e noções em custos industrial.
Ampla� possibilidades de progredir. Idade até 30 anOIl,

I

'ELETREClSTAS
C9nhecimentos gerais em instalações industriais. 'Experiência comprovada

de no mínimo 3 arios, ou formado por escola Técnica,. r

25 JOVENS
Idade 18 a 25 anos. Com ou sem profissão definida. Salário mínimo ini

cial para praticantes: 'Cr$ 1 500,00. Se você fór elemento de bons princípios, di·
nâmico, ter vontade de progredir, nós temos oportunidade Ipara lhe dar treina
m�nto profissional compensador em ,uma das nossas fábricas. tais como: Lamina
ção de madeira, Técnico em Classificação de Lâminas, Assistente no Departa.
menta d� Vendas Internacionais, Téccico em Fabricação de Compensados de Ma
deira, Desenhistas ou Técnico nos mais d,iversos Departamentos em nossa nova

e ultra moderna FÁBRICAS DE MÓVEIS (móveis em série). Marceneiros. Ofe
recemos ainda a 6 elementos, a oporturiidilde de estágio em nossa co-ligada nos

Estados Unidos da América. Venha falar conosco sem compromisso. pois lhe po
demos oferecer uma oportunidade para sua forma<Ção, profissional. de acordo com

as aptid5es. Bxigimos curso ginasial' ou ser formado por escola Técnica. '

-

Para todas as funções acima, daremos prefer�ncia às pessoas que dominam
o idioma alemão

Oferecemos ótimo ambiente, de trabalho, moradia gráti,s e remuneração ao

nível das responsabilidades e aptidões, Os candidatos selecionado terão a oportu'
nidade de' uma visita prévia às nossas fábricas em Vitória, gratuitamente. Os in
teressados deverão dirigir-se por escrito à nossa emprêsa. ao endereço acima,'
envi_ando Curriculum Vitae. fÇ>tog�afia recente 3x4, pretenções salariais, ou apre·
sentar·se para' entrevista pessoal ao nosso representante, ,sr. Paulo, no HOTeL IREX, em Blumenau, dos dias 225.76, das 8.00 às 19.00 horas, 23.576. das 8,00
às 12,00 'horas e 24.5.76 das 8,00 às 12.00 horas, munidos de ear�eir� Profissio'

IInal, fotografia 3x4 afim de receberem maiores detalhes.

\

Cobe{tura é oom

Lojas BR'EITHA UPT'
,

Telha EterI)it
, , Telha Vogatex

Qualquer tamanho
e para pro�ta entrega. )'

Lojas BREITHAU'PT
Jaraguã do Sul

B ser ministrada por
professores de alto gaba \

rito, inclusive da Funda
ção Getúlio Vargas.Iotlil
rel.a o curse a tuturos
pestulantes 8. cargol!l pú
blicos, vereadores e pra
feitos municipais.

Antes porém, OI pre
sentes ao encontro dis
ou:tiram com f) Sr. Victor
Kleine; Presidente do
'CERVIL (Cooperativa de
El8trificação Rur6l do
Vale do Itapocu). do por..

q,ue ainda não' foram im·
plaDtada ai linhas DO

meio rura.l destes muni-
_ cípiol!l, @xplicando que
8té o momento nio hou
ve d@finição por parte
da ERUS(\ quanto ao iní·
cio d@s trabalhos.· Deci
diu-se pelo envio de ex

pediente ao governador
Kondor Reis abol'daódo
o tema. Além destes a8-

8untos Citado8, outrol
também o foram, como

por �xemplo: contratação
de nOV08 técnico.. defi
oição dai stividad!ll8 dos
Benhores prefeitos' junto
8 assooiação oom distri
buição de tarefas aOI

mesmos, formação de um
Banco de Dad08 conten-
40 informações d08 13
municípios, cong.resso de
Associações Municipais
em Itajaí, no mes de agos
to vindouro, Movimento

"EconÔmico, aerofotogra
metria, viabilidade da fu
tura ii cons,trução, ,do Ho
tel:dos' Municípios e da
implantação de uma Co :
10nia' de Féria8 ps:"a os

funciQ.oários d,as prefei
turas do norte de Santa
Catarioa.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Co�h.eça a��p9-jança eJ,o �.� Parque Industrial do Estado.
Pcrtícípedos comemorações dc centenário de 24 de julho a 1.0 de agosto
.Ja·ragu,á cío Sul ANO 100 H z.

�'" -1.00 'anos d�. progr�Eisso
R flt.J'

�.

=--=-===�==========================================�====7===================�,�..�,==�====�====�================================-=��

À 'Qualificà'Qão Elei
toraI :d,este município rea

lizada pelo Juiz Eleitoral
Ele. brasileirC). solteiro. destá comarca. "ontando

lavradór, DatQral·�de'J..raguá co,m ,'o�1,8�'OràQä9 da Cã
do Sul. C::19miciliado e resi, mora Veresdor88 e Prefei
dente

.

emt ;

Rio da 'Luz II, �lJorà'Municipal. 'foi encer'
neste' distrito. filho de Emi r�d8 ie,m que ,seu,�. Óbje'

Ela. hrasileir�. solteira. lio Klabunde e ae Irmgard tives finais fôssem alcan-
Jndustriária. na,tural Ide P!l Gutz Klabund�. çadoli ou' seja, 'um. núme-
lhoça, n��te l�stado(1 qpmi� Ela. brasileira, solteira. dó to' base' de 2�, ;�il 1)0908

- Wand.r Meier, na ciliada e residente na Rua lar" natural de Jaraguá dQ ·eleltofes. Se,fQD,dO i,ftor·
Barra do Rio Cêrro; P�dre' 'Alberto. �nêsta cida- Sul, 'domiéliada e resid'enfê mlJçõea 8 qaalificâção ha-.
- O garôto Aristides, ,de, filha.. de José Isidro dos' em Rio; da Lu?: It. �tiesté õilitoa outro., DO'OI 800-

Àliolar MereUi Junior; .', Santos e de' Adé1ia Edua'r- distrito,' filha de Henrique' 'leJtores EI sp.ndo 8ssió:ín'ãg
.J.l srta. C.'rmem Bran- da Vieifa. Heise e de Vali Marquar-dt'

.

hã' condições d9 'que' a:
denbllrg; ,

. Edi�al. n 9j7Q. de 13105/76
'

t!eise. I' ,
.1 CArnaia_ de Verelldores

- srta. Àrlslte - Gerln,t, ,,� ,-" .. ,,' ·L- .>,". ..,j. ',.'h. ) possa" contar com maÍs 2,
,

em Astorr8-PR� _ '._ _ Antonio. ��no,�l S�verino e }$dital ri: 9.315 de 18{05;76 v�readore8 'como era Oi.
- o Sf. Lincoln Del,már . Angehna TecIUa

'

Cópia' 'reéebida do cartó-' '

destilÖ inichíl. 'Caso
r .�ste\Ristow;' 'Ele; brasileiro; '- solteiro, mo 'de Pomerode. neste. E�· n:ómero ,fO... atingido,'

- arta. Karly Marlene tecelão, natural de 'Corupá,' tado.
.. .'

na prcb:imà legilla tura
,

Gon9s1vsl;, Qeste Estado. domiciliada e Mário SçhoII e Janguá pass8ria a COD"J
- Il r Il. F 8 l�o m e n a resideate na Rua. Augusto Leana Krueger tal' DOm um total de 13,

Schmitz Gon9aI9'à�.
"

Miei'ke, nesta ciCt�de; filho vsrealdol.'e's.
;. de;" Manoel' Severino e de �EJe. qrasilei,ro. 'solteiro, i

' NöL Cà'rt6rio Eleitoralibdustriário, n�tural de Pre-
Desolina Severino. sidente Getulio, neste Esta- no prédio da Prefeitura

- O ar. eilio Nicolini; Ela"." brasileira, 'solteira, do, domicÜlado' e resiqente Municipal desta cidade,
l ._ a Sfa. ,I,lren'; Lafirã,;', � -

R' 25 d J ll!."
serão ,Beeil&!! transfer ên

'I costureira, natural de Jara" na, ua ,e" u uO, 'n�stfl ein die títulos 'sleitora.is
em Nereu RaDloR; guá ,dlo Sull. domiciliada e cidade, fillio de" Roberto

, - Maria Iris Prellt,ni; r,esidente na Rua Francisco H�nrfque André' Scholl, e
,até o inicio dt agosto

• - Lourdes Liermann, Zacarias Lenzi. nesta cida- dé\1Mària ScIfolt" ,vindouro. ii. .'" �
em Join.ille;' de, filha de Dani:l Tecilla <�\'''', �

", ,

EI H HbEla, brasileira, solteira. in- 8 SrB. sa . ar 8; e Eugenia Tafner' TecilIa�
_ Ád,raa Luzia dos dpstriária, natural, d�e Pome-

Sanloll, em Itapocuzidho; , r�de. neste"Bstado, do_mir;,
_ O íàrôto Ma'rld' Ja- ..... ciliada e resideQte em l?o·

nior, filho do Dr. MarIo
- O Jovem Sérgio MIl-' merode, neste Estado, filha

1) II, J' d' S rilo da Silta; I de Alvin Krueger e de Ce-e· ., 8n Ira, ,ou'za. .. -

"'"'

Ed', L k�" ,cilia Krueger. Carro uma' arma.,
�,';a 28!.

- '8 sra... I em ..
'

,

"f" 'Pranke;'
_ Srta. Olilda' Terua

- G�rv,8Ilio da, Sil'Ii4 ••

R,.
,..' "'. • -' l)esta Cld.ade... ,

au,
_ "Aos nataliciliotes, 08

- Mário Joaé de ÀI- culÍlprim.entos deste .Ij
meida, em Lapa-PR-; manário" .

.. '- -- t?' ,....� ""��,-�i; �

",
.

_',
-

Registro Civil
, ,�' --

Aure", MOO.. Gnabba••Oficial
do Regtatro Civll do I. Dla-,
trUo da Vomarca de Jaraguá
do Sul. 'Estado' de Santa

Catarina, Brasa.
Fas Saber que oomparece
ram DO cartório exitilndo os

docume�tos
.

exig�dos pela lei
afim' de ae 'habilitarem para

caaar-lll�
'f. �_

.

r 1 ..
' 'b ". �

Edital n, 9.367 de 12/05/76
Cópia recebida do Car

, tórío de Rio' dos Cedros.
,

nesee . Estado

"CORHflO, '.00 "DUO'.' I'
fundação: ffrtur Mull�,. - 1919

�- -
_.

COCMF 8'-436.5911/0001.14
• 1976 •.,

I. ,-

,.. Diretor
EUl[ênio ,Vitor Schmöc:kel

ASSIN'A"fURA:
Anual . . . . Cr$ 69,00
Semestre . . . CrI 35,00
Avullo . . • • CrS 1,60
Número atrasado, CrI %,00

r:NDER�ÇO:' ,

1 Caixa POltaI, 19
Rua 2. n.· 130 - Fone: 7%-0091
Jaragui do .Su' • S. Catariaa

Herbert Lipinski e (

'Leocadía Ruprecht'
Ele, brasileiro, solteiro,

motorista, n�tural de Jaraguá
'do Sul. domiciliado e resi
dente em Jãraguasinho, nes
te distrito, filho de Alvíno

,

Lípínskí e.Gertrudes Krause
Lípinski.' iI, c,

,

Ela, bra�ileira, solteira, do
lar. natural d� Santa Mariá.

> .1- , neste Estado; domícílíada e
Fazem anos' �oie: , ',residente' �tn' Rio Idos, Ce-
:
-' À sra. Sílvia. �sp'ô8a dros, neste tstado; fílhade

cJe )�,in� ,Blos(lld;
"

Carlos, � Ruprec,ht e Emma
- O. gllt:ôto L Mu�os, ,�upre!=�t. ,I f, "

Haroldo aiAs,tow; " '. Edital n. 9:36'8 'de'12/05/76
• ,""'" 'Q gar-qto ·Wa1,dt'j�mo ,..' ,,'.

,

'

,

Ponticelli em
� Garibaldi SergIO Faustíno GuoIIa' e

,

j B. sr!a.; Sil.ia 1.9pne ,�. Má�cia .. �ia��r�· ),1. :,
K. ,Ka_iser.;i) Ele, brasileiro, solteiro.

" ,)

,bancário. natural de Jarag:uá
dC) 'Sul. dOD,liciljado e resi

" àen.te �'·,Rua Angelo Ruht
�

ni,�
.

nesta 'cidade,' .filho ,de
Fa\:l:stino :GiroIIa e Paulina
Rubini GirolIa.'

I §OCiQi� ,I
� r, J 'I, ,.

Aoiversádos

,

Fa�em anos' amanhã:
_ 1.. �. #.# \.' '1

"',

- O Ir. BriuIio' Bruhns
em JoinvlIle;
- a sre. À'deTe' Todt

Klitzke,em Bstrada Nova
-. o jo.em' Lui�Mãúo Ela.' brasileira,

'

Isolteira";
Bortolini;1 ,." 'r bancária. natllral de Jataguá

dó Sul, domiciliada e resi'
'dente à Avenida' -Marechal

� cl ar. Francisco Pe�
" 'Deodoro. nesta' Cidade,' fi·,

droni, 'em' 'Curihba Iha de Jorge 'Piaiera e de
-PR-; Mercedes Fagundes Piázera.

_:_ á 1!I1l,�:_ trids Ja-Bs'en Edital�. 9369 cfe ,ú/05í76Hey, em 'Joiil,me; '"

- ° jo'em, Paulo Gral- Salvirio BalsaneIli e

tz.acher; Ivonete AdeHa <los "Sa'ntos
- a garôta Elecmei A� Ele. brasileiro. solteiro,'

mi'bilis" filha ,ds Gertru- in,dustdári9. natural ,de Mas
d••• A.lfred-o�,Q8'�'ereieh sarandul?�.' ,nest� J Estado,

domiciliado e residente na

Rua Rio Branco, nesta ci
dade. filho de Alvino' BaI,.
saneIIi e de Josefa Balsa·
rielli. ,�

, .'

Dia ,/J4 Ma.io,

Dià 25
- ° sr. Leolílardo Krau

tzfeld. em Jaraguazinho;
- Dqr,alio9. da dos'.

Vieira. em Guaramirim;

Dia 26

Dia'2,7

� Edital n 9 ,377 de 18/05/76
Wilmar Ulisses Illrích e

Eno Mahs e Marqíd Trapp
Erotildes. Campestrini Ele. brasileiro, solteiro,

_. Ele, brasileiro. solteiro, cemercíárío, natural de [ara
lavrador, natural de Jaraguá guá do Sul, domiciliado e

do' SttI. domiciliada e resí- residente � Rua Angelo Ru

dente em-jaraquasínho, nes- .bínl nesta cídade.vfílho .de
te distrito. filho ,de Henri- Ranaldo Illrích e de Renare

que Mahs e de, Maria Bue Ulrich

'ä ff M h 'Ela, brasileira.' solteira.ten or, a s, '.

b
'

Ela, brasileira, solteira, do aneária, natural de [araquá
lar. natural de Rio dos Ce- do Sul. domiciliada e resi

dres, neste Estado domíeí- dente na,Rua [oínvílle, nes
Iiada e residente, em [ara- ta cidade, filha de Eugenia
guasinho. neste distrito filha Trapp e de Ema Kupas
çle, João Campestrini Pilho Trapp.
e de EllÍili� çampt;strini, E p�ra q�e, chegue ao co-

nhecimento de todos mandel
Edital n. 'g.373 de 18/05/.7.6 paasar·o presente editai que

I ser', publicado pela. imprena.
e em cartório onde ser' afixa
do durante 15 dlaa. Se alguém

, Ele,' li>ras!leiro. solteiro, aou,be� de algum Imped1J:nento
,

.
�

I d J
. &ous.-o para os fins legais.operáriO. nat,:r�. e arag�a AUREA MüLLER GRUBBAdo Sul, domJclhado e ,resl- '

" .. .
,

dente·,emJFrésl�ioS'd0·Nor--"'.� '4' • ..,JJf1oial" -.

te. neste distritoA filho de -----'--.-----

�polin;:ll'i�;�artim,e d� San Jara'gu,a"�ma Abehno Martim' ,

,Ela, braiileira. solteira.
'

indusfriária. natural de Táló:' 1
,

'

nes.te E�tad�,' dOJllicil�a,da 'e � contara comitesltlente 'na Rua Joaquim ,. ,

Fran�isco de Paula';" nesta'
'

, �, " ," De como se to'ree 'a HI·s'to�rl·açi�ade. filha de Arvilho �le." '1-3' ;ver�e'a,d'o'res'" '

'

grl e de Yolanda Alegr� , " ' ,

-

,.'
� ,

.. �

Edital n. 9374 de 18/05/76
, Làuro '�Klab\:tnde ,e �"

,,' 'Edla Héise c,;'1
� ;Existe úma. anedota que nos'fal� da ;presunção

de um miCO, frente a um elefante. Mas fi anedota é

imprópria, e não vou centá la, Apenss serve para
mo.trar que' a presunção é um 'sentimento universal.
Dai nada me impede de divergir e responder 8 Tristão
de Athayde •. aö artigo que ins�eriu no J, B. da semana
passada, denom,inado "'Água Mole','.

No desarrazOado, Tristão investe contra o gover
no da República, taxando-o de arbitrário, ditador
iDtrov�rtido,\ desrespeitador.,. e por ai vaL..

A prova de que nio é verdade, está em qUI
lhe permitem diztlr todas 8St8S barbaridades.
A prova de que .nio é \ erdade. �stll em que lhe
permUem dizer. fodas estas barbaridades. Atravess'
Tri8t�,Q o Atlântico e Ivá à sua querida URSS, ou

mesmo até Cuba e 61!lCreVa ,sQbre o governante de
lá o que escreveu I!IObr�)l .daqui, 'e v�rll•. entio� o

que é ditadura.,. Para InicIO de converS8. o 8rtl�O
nio seria publicado, e para 'Ifim de papo": Sibérlal

A verdade é que,� como disse. estamoS �111
pI'enB fase �eleitora'l, e é pr eciso provo'csr, é prlilcI8.Q,
tumultuar a pIlZ, forçando 3 interven�io das aut�rl):\ti_des, para se içar a "b,and,e�r�'da motivação". (!ll�'

" E difícil Oc;lmbater um go.v.ernô, que 8�mlt�
eriticRs, que foi eleito constitucionalmente, qu,
executa uma politica de, bu.ml.inização. que pr�teg.
as classes trabalhadoras, que lhes concede os malor�8,
pet'oe�ttll'ii8 de aumento de 881�rio dá q�,;j 11 his �r18
DOB dá noticia, que lhes ampara a 'Velhice .. qu@ Abe8,
dá BII8istênc'ia médica total. que assegura a psZ!
moralidade, tranquilidade. 8 seiurança.

Tristio não sabe como cambater um governO
que não tem "m8m,a�a8·'. então inventa e, t�rce 08

fatos. A fragilid'de �dos argumentos é tão pobre. q�ue
eausa dó. mas o intuito é outro. Quer reaçaO•
Termina o artigo citando uma an�dota co'rrenta. ,.'
onde? No Rio? Nós Estados Unidos? Não. Em MOSCOU.
é claro. Cita;, Karl Marx. o seu forte.

loDeixemos para lá. mas Ie o Marechal caste
e

Branco Ievanta'�8e do túmulo, talvez dbJst!8se o qu
a'irmou "ri�tão�; 1D�lJ ':l� P.9uC� �m�reptt):- -

' dO"Brasil.•. 'desctrlp'e.me pOi'L. 010" 'ter' afastll
tQd08 08, m�u� brasileiros" -" t�

, � .' , �, '" >, , ,F Sou'':t'''�'I,j.. ",.� �:�.'.-4 0(11)' 4, �.

Edital n. 9�371 de 17/05/76 Veneranda Gelslêihter
Avelino de Mira e Ei.e. brasileiro" solteíro,

Salete Wuerz natural de Massaranduba.
Ele "brasileiro . solteiro

"

neste Bstadó, domicilIado e

come�ciário. natu�al, de Ara�' resídente nesta cidade. filho

quarí, neste Estado,' domi de .F�ancisc� Meisen e. de
, ciliado e residente em [oín- Deolínda Rlc�ard Mels�n.
vme. neste Estado, filho de Ela. brasíleíra, solteira,
F}�ncisco de Mira e de do lar. natural de Barra

Helena da Silva Mira. Velha. neste Estado. domi-

Ela. brasíletra, solteira. do' cilía'dà 'e residente em, San
lar. naturàl de Corupá, oes-" ea Cruz. Município de Ba�,
te Estado. domiciliada e re-

ra Velha. neste Estado. ft
sídente em Nereu Ramos. Iha de Antonio Francisco

neste distrito. filha de Al Gelsleihter e de M�ria Ca
fredo Wuerz e de Rosa 'tarina Weber' Gelsleihter.
Tereza Wuerz.

> ."

Edital n. 9;372" de 17/05/,76

Ademar Martim e

, Nilva Alegri

não

Motorista, não
,

...

� �'.o. 1]1<,'
: _ ,_

f�

�\' faca do s'eu'
i. (t. \ '" "

, '

Edital n. 9.376 de 18/05/76
, ,

�'Cópia..l'ecebida d0,Ci\rtó:
rio de Barra, Velha. neste

Estado�

\'
,.,.

- ,

I,A ,vitima p0�e'�)
, '

\
'

"'-

ser: voce.Nilo Meisen e

, ,t "

(laut Bericht im "Correío do Povo" vom 24.4.76
wurden tiO der Stelle der "Vulkane" io Corupä unte;
anderem Thorium und Uran entdeckt]

Uranfunde
Ist auch erloschen der Vulkan.
Er speit auch heute noch Uran.
Ach. líeber 0011. wohin sell's tuehren.,
Wenn wir en die Vulkane rüehren.

Herr, lass doch unser 'Corupá' ,,1

So friedlich. wie es immer wal: : r
Mit seinem schoenen frischen Gruen,
Wir wollen keine Indusrrte'n.

Wir werden keine Ruhe heben.
Faengt man bei uns erst an zu graben.
Glbt's erst Gestank und gifl'ge Luefre,
Ade dan, Orchtdeenduefte.

.

",

Ade, du stiller Waldesfr+eden,
Ade dano, seubre Stadt im .suedpô'.
Bewahr' uns, Herr, die heile Welt,
Das b.net dich Rudelf Hirschfeld.

,

.. .: Escritóri'o'
A COMERCIAL

�,

, AOYIClelA - COllaBILlDAOE - SEGUROS
Antonio .José Gonçalves

Bel em Adminislração de EmpreslIJs
Yvonne Alice Schmöckel Gonçalves'-'
Técnica em Contabilidade CRCCSC) 7 638
-, ,

CPF 093090989-63
Rua I (Mal. DeOdOrO) 122/130

, Fone 72-'0091 - Cx. Postal. 19
Jaragu' do Sul Santa Catarina

Recurlos 'ltlcals e administrativos - Contabtlida
, ,Seroço de marcas e patentes - fotocópias de
Leglsla9l0 trabalhlata e INPS - Seguro. em geral

Serviços aéreos Varig
, De.d� 194� A �erviço do, pro�e>sao de Jaragu' do Sul I

O Prefeito �screve

C,M. Faria Souto

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

crqumc pera Doaê
.

Eu me esqueci - verdade ou desculpa
·Prol. Pa..l. Moret"l

I

A uma interpela,io de quem quer que .eja.
é freqüente e sintom,tico ouvir�se a velha. e es

farrapada deseulpa: Hu Iile esqueel, B ela é tan
to mais agre••iva quando, não tendo ocorrido f)

esquecimento, 6 el8 invocado em defesa de uma

•ircuostAocia embaraçosa ou para premunir-8ft
de conteqüê.ncias desagradáveis.

Basta um leve e.forço de memória 8 logo
surgem um lem número d. calOI em que a �ea�

culpa desfila gratuitamente na pas8uela de aí
tuaçÕ8l1J em que o individuo .•• v& envolvido, .em
que pOISS. em príneípío, fazer sua autodefesa.
Desarmado. invoca o velho recurso do esqueci
mento.

.

� o caio típico do aluno descumpridor de
BU&8 obri,ações. Chamado A atenção pelo pro
fessor pelo fato de nio ter .xecutado luas tare ..

fa. escolares, na falta de outre argumento me

lhor. vai logo di�endo: Eu me esqueci. Aoeita ou

DAo a desculpe, reata saber S6 houve sincerida·
de por parte de 'quem usou tal argumento.

Oontudo, eSle argumento não é prerrogati
va do aluno, e Dão sendo, quanto. e em quantse
oportunidades ulam ., sbusam da evailiv8. para
minorar o impacto de outra altamatíva menos

convincente. Nã0 são poucos. nem menos notó
rios 08 fatoll que cercam' outros eírcunstsntee
em situações que tais.

!

I' .

I'

I'

I'

I'

CalOB há, no entanto, em que nada vale
nem mesmo um r••ário de desculpaI acoberte
dai pelo "Bu me esqueci". � o .allo típico de
oompromisso. fioanceiros para com estabeleoi·
mentos de crédito e órgãol do 'Governo que •

usando da arma dOI jurol de mora, da multa e

da eorreçio monet_ria, deslonhecem totalmente
quaisquer dellculpal, que' reausam por antecipa
."io, lem que Ie esboce qualquer defela.

Sem que queíramos entrar no ·mérito da
queetio. achamol que o oorretivo, é válido em

termos de formaoie, da personalídade e para 88

Ia8s.gu�ar o oumprimento de compromisso. aS8U

mido., que devem ler honradoa ponto por ponto,
a fim de que não .8 manch .. a imarem de quem
quer que I6jll peraote li OpiDiio pública.

Por tudo illilO. mai8 vale a sinceridade d. II II

quem. em situações anômala" nio foge à rei.
. II
-----.---------------

pon8abHidade, a88umindo por inteiro as eoase

qüênetas de um ecmpertsmento cujas implioa
çõe. de ordem disciplinar nada )mahl represem
tam do 'que 8 linceridade de propósitos Tis.ndo
a que. DO futuro, nio s. r.pitam fatoll de.sa na·

turesa e fazendo aom que IeUI protagonistas.
agindo com correção merec;am orédito Da hors
em que EI> "Eu me esqueci" espelher uma realí
d'ade e não um engoco.

Jaraguá do Sul - (SC)

II

Metalúrgica João' Wiest S.A.
indOslria �e escapamenlos para lulllieleulos e míquiaas

necessita para colocação imediata de;

Técnico em Contabilidade'
(com prática comprovada)

Currículum 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 Presidente Epi
támo, Pessoa; 2388 - Jaraguá do Sul (sq.

'

5.a Del,egacia do Serviço Militar
Atenção jovens da dasle de 1958
O prazo para o ali8tamento um muhl,

termiu. no di. SO 'de Juoho. Âpr..ente 88 na
Junta do Slni,o Milii,ar de seil município •. lom

, Certidão de Nuoilll8nto • UID. fo.tolrafia 3:1:4. e
aliste-se, poil I8sim '001 lti'ará inlrelllalldo no
Rol dOI Oonstrutorell da P'tria.

T e r r e no pa r'a 'Reflorestamento
,

Compru-se
Are. com 250.000 à 350.000 metros

quadradó8.

, (De preferência terreno plalloJ

. Tratar com:

MARISOL S.A. INDÚSTRIA DO VESTUARIO

Rua Joinville

Juízo de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul

Edital da Primairo I Saguodo Lailão
Em resumo (art. 687 do OPO), faz IBber o

seguinte: Processo: A,ãô ds ExecuQão. n.O: 5.378.
Exeqüente: Gerd Edlar Baúmer. Exeoutado:
Amauri Gonealees. Bem a aer leiloado. 1.0) Um
Ford. Galaxie, ano 1,967, cor 'ermelho 8 preto.
8 eilindros, com 198 HP .• naliado em Or$
5.000.03:� Dep6sito. A'ato' \ReIi'O'ta<d'orfr;� Primeiro"
Leilão: No dia 24 d. K!1io de 1.976, li 16,00
heras. Segundo, Leilão: No dia 07 de junho de
1.976. àI 11.00 horas. 0.310 O bem penhorado não
for arramalado no primeirc leilão p8'10 ,alor da
avaliação ou prf'QO supertor. Local: o do Depõ
sito, Auto Renosaäera. Nos aotdl não eonata
hater centra r... ferido bem qualquer ônul e Deal

recurso pendente de [ulgameato. ·Dado e pasla
do nesta cidade de Jaragu' do Sol, aOI ,int.
e tris dias do .es de abril do anQ de mil no-

I '90.entos e aet8nea II I.is. Eu. (a) Adolpho Mahfud.
.

l!IIoritio, o Bubsoreti.

Alfaro Wandslli Filho. Juiz da Direito.

A. presente o6pia .o�f8re com o original;

.dou f'.

A.dolpho Mshfud. 1l:aorido

Máqulaas de calcular 'ILETRÖNICAS
18 modelos com e lern fita, de escrever,

'
..

' 'sornadot'às e. dutJliegdóres7 ',,"', v-,

R.vendedor exclusivo para a região
, ,

SOCo Gráfica, Avenida ltdao
Fones: 720592 ou 720972

Planos especiais
. de financia•••to-

Garantia de 1 aDO - Asai,tOneia' Permanente

Ga.he o
.

desconto ·do ado, co....rando o CARRO DO 'ANO, no seu Concessionário Chevrolet de Jaraguá do Sul
,

C
A
IR
A
V
.A
N

Irmãos

C
A
R
A
v)
·A
N

Emmendorfer· S.A.
Av. Mal. Deodoro da Fonseca. 557

Jar�guá do Sul

\

Fones 72-0060 - 72-0169 e 72-0969

Santa Catarina
. \

, ,

------------------------------�----..--------------------------....------------------�--------�
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Iteperunn Convida
A Preteuure Municipal de Itaperuna-RJ.,

alravés da Dlretorts de Turismo e Divulgaçlin
realizou às 20 horas do dia 8 de maio de 1976
solene sessão DO ôalêo Nobre da Câmara Mu
nicipal, de homenagem 11 lodos 08 lreperunensee
Ausenrea. Da pessoa .do ilustre benemérito do
ensino. Professor Renato Gereta de Preitas, DD.
Dlretor do Complexo Educaetonel Gey-Luseac,
Niferól.-Rj.

O Prefeito dr. Cláudio Gouvêa Goulart e D

sra. Ma�ly Ramos Nunes Diretora de Turismo e

Divulgação, enviaram-nos honroso oHcio 66/76
dizendo que "como Vossa Senhoria está incluido
entre QS mesmos, anexemos um convite, na es

perança de sua presençe que muito nos honrará
• eleverä."

Somos muito 'agradecidos por essa especial
deferência que muito nos senstbrhzcu. O COR
REIO DO POVO, mesmo eusenre iii llio tocante
rnenlfeeração de carinho aos itaperunenses au

aeates, esteve solidário ao Dobre geslo da adml
ntstreção municipal, ii quem cumprimentamos
reepeltoaemente.

Investimentos no Brasil
As recentes viarens do Presidente Geisel. à

Buropa despertaram ainda mats as atenções para
o nosso País, desfazendo o negativismo de alguns
maus brasileiros no exterior.

'
.

A afirmativa preeldeaclet de que o Brasil
agora está mets perte da Europa, fez com que
alguDs aetores realizassem um balanço dos inves
timenlos em lerras brestletres, chea-ando ti sur

preender os mais otimistas observadores.
Estrangeiro só tnvesre em Pafs que oferece

condições de trenqutlídade e segurança, esco

lhendo Cl Brasil para o desenvolvimento de ativi-
dades.

•

Herry Kissinger e William Simon, respeetl
vamente SecretiÍrio de Estado e Secretário do
Tesouro dos Eslados Unidos llpressaram-se n8

conraclllç60, revelando que levará aos empresários
�orte ..;Jro�riéanoa �ás.cpo.asibiU.dld.el .selori.ai� ae
investimentos direlo� PO Brasil e que a blual con
JUDtura mundial, de recuperação eC.onômiea, fa
vorece o. crtscimento das exporlaçõel brasileira•.

A preocupaçio dos americanos se explicll
pelo exame doa seruinfes númeroa: De 1971 II

1976 os ,investimentos dos Eau,doll Uni "'os no

Brasil -cresceram apenaa 96°10, enqullnto 8S do
Japão ereiceram 491%. OI da Alemanha Ociden
Iii, 387% e OI da HOlanda, ·DOOOfo·

Bodas, de Praia
No dia 22 do corrente o di,tinto oa8al

.

Gentil (Fen8sia) Conti completam OB aeu8 Z5 aDOS
de feliz coniiórcio e OI seUl filhos Aristidel
8 espoaa Mara. Valdir, Lourival. Lourita e Ro
lana estio eODYidando para a cerimOnia reli
giosa que 8e realizará às 18 horal na Ilreja
'Matriz de Sio Sebastião.

A seguir OI convioadoB Berio recepciona
dOll nOI lalõ6l8 de festa do Club. Atlético Bae�
pendi.

"Correio do Povo", cumprime.ota o distinto
caiaI pelo feliz acontecimento.

Juizo de Direito da Comarca de Jaraguâ do Sul

Edital da· Primeiro I' Sagundo Leilão'
Em resumo (8rt. 687 do CPC), faz laber o I.·

guinta: PROCBSSO N.o 5.513. Exeqüente PRIMO
OHIODINI. Exeoutado PUBLICIDADES NEITZEL.
Bem a 'Rer leiloado. 1.°) - UM televisor, marca

PHILIPS. com 23 polegadas, cor marrOD. em funcio
namento, avaliado em cr$ 1,300.00. DEPOSITO: Com
o Br. Ademir Neitzel. Rua Coronel Procópio Gomei.
PRIMEIRO LEILÃO:- No dia 24 de Maio de 1.976, às
10:00 horaI. SEGUNDO LEILÃO: No dia 07 d. junho
p.T. , às 10:00 horas, caso o bem penhorado nl.o for
arrematado no primeiro leilAo pelo ...alor da avalia�
çAo ou preço superior. LOCAL. O do depósito. No.
autos nAo consta contra referido bem qualquer Onus
e n,em reeurlo pendente de jt;llgamento. nado e

palsado nesta cidade de Jaraguá do 8ul._Iloa trinta.
e um dias do mes de IBar,o do ano de mil noveoen
tOI e setenta e seis. Eu. (8) - Adolpho Mahfud, es

grivAo. o lubscrnoi.

Alvaro Wandelli Filho, Juiz de Direito.

A presente cópia confere com o orighíalj d'ou fé.

Jaraguá do Sul, I! de mar�o de 1.976

Adolpho Uahfud, ° Bscrivlo.

llIIlDl� iantat�O O
66CHlF lUNllfOIRMlIE99 �� Aco

o

Pela Resolução n.o Sã dó CONSIDER, Orgão
'Normativo da Siderurgia Brasileira, foi estabelecido
o preço CIF UNIFORME dó aço, a partir de 19-04·76
em todo o pais, o que representa uma valiosa een

tribuiçAo das autoridades brasileiras às indústrias
do .ramo metal-meoâníee pols, a matéria prima pro
duzida peles usinas será fornecida 80 mesmo preço
no centro. norte, sul e demals regiões -elímínaado
se delta forma o prevílégto auferido peles tnoüs
tria8 eonsumldoraa localizadas próximas 88 usinas
situadas em SAo Paulo, Rio d8 Janeiro e Minas Ge
rais.

Para o. catarinenles íntcía-se uma nova era
nSI!I indústrias do gênero, que a partir de agora te
rão ígualdade de competição e fatalmente aumen
tarão as poaeibilldadea dtt vendas a outros centros
consumidores ínclusíve a8 exportações da nossa pro-
dução.

.

Não obstante tratar-se d. uma medida altameh
te patriótica. laa efetivação esteve a ponto de oão
ocorrer.

Diante de tal situação e, eomo já vem fazendo
há 11 a005, 8. ASSOCiação do Aço da Refião Sul,
delta feita com atuação direta de sua unidade ca
taeinensa lóca)izada em Joinville, ao tomar conhe
cimento da situação encetou acirrada campanha,
Ob qusl eontou com o total Apoio dss Autoridades
Estaduais, Imprensa, Associações de Classe e dos
ASlociadoll. para junto Jl8 88f8:,as 19vernamentais,
levar a reivindicaçio da classe.

Hoje, com a s8tisfa9io do dever cumprido, 8S
tamos dando eenhscímeto 8S Indústrias, Autoridades
e Asaoeíados, que demenstrande seu alto esptrtto de
patrtotísmo, compreensão e eolaboraçãe, Sua Bxeís.o
Sr Ministro da Indústrta e Cemérclo, determinou a

vigência deste grande beneficio a partir de 19 de
abril pp.

Faleceu Hans Ehmke

Os festejos d� dia 13 de maio
O día 13 de maio d. 1976 foi pródigo na

alilsinalaçlo de efeméridelJ importantes:
Na cidade de Itaperuna, no Rio de Janeir@,

PI dra. Zilá Rodrigue. Leite, advogada brilhaD-
. te- D8 foro- local trooOll de ano-.. w • ,i-<

- A me,ma data serviu como a fundação do
Rotary Clube de Florianópoli'il Noroeste, que
no eorrente ano oompletou o S�U 6.· an,o de

exi,.tência.
Outro clube que marcou aDO de fundição

foi o Rotary' Clube de Florianópolis - Leste.
Já lliltando previstG uma festiva muito concor

rida, para I!sinllar o grato evento.

Dia 13 de Maio tsmbém é data da pa
droeira pua os fiéis que r.sitiem em Florianó
polil, porém no continente, conhecido por Es
treito. A programaçio que mais contribuiu pa
ra a aSlilinalaçio da dia 13 de Maio do corren
te 8no. foi a do cinquentenário de inauguração
da ponte Heremo Luz, com a comparência do
Governador Antonio Carlos Konder Reis, o

prefeito Elilperidilo Amin Helou Filho e demais
grad81 autoridades que homenagearam os fa
miliarea de Háromo da Luz, rliu.lizaram mostra
filatélica e ca.rimbo alusivo Da EBCT. solenidIll·
de n8 Câmara Municipal e banquete.

Através nosso querido ex-colaborador I

jornalista Egon Ehmke, recebemos do Rio de
Janeiro 8 triste e ehoeante noticia do infau@to
falecimento de seu irmio Hans Ehmke, OCorri_
do no dla 1.. de Maio de 1976, em . acidentes
automobllístíco na estraJ�8 entre Jacaret a

Santos, em São Paulo. próximo à via Anchieta.
Hans Ehmke nasceu em Jaraguá do Sul,

em 2 de junho de 1935 e Ie preparava para
assistir os festejoi do centenário de sua
cidade natal.

O inditoso jovem deixa sua mãe Edith e
os Irmãos Ademar, Rolf e Egon, residia no Rio
de -Jaueiro à rua Sá Viana" 122, no Grajaú e
era gereute - comercial da firma Agência
Marltima Laurits Lachmann S/A., agenciadora do
Lloyd Breslleíro. S/A.

O extinto deixou um grande circulo de
amizade, pois, era muito 8stimado no meio tim

que vivia.
Na ocasião' do trágico acidente dirigia seu

Dodge Charger. batendo na trazeíra do um
caminhão parado na pista,J completamente
sem sinalização. Seguia para Santos onde
passaria uma umaB8 de fériss com a .mãe.

"Oorreío do Povo", apresenta A famflia
enlutada es seus síneeros e 1!It�Dtidos pêsames,

19.8 Reunião, da Família
,

Municipalista Brasileira

BESC no Sul

Maringá. a "Cidade-Canção" sediará o en
contro municipalista - Exposição-Mostra de
Jornais Brasileiro!. ,

Comunica-nol a confrade Maria Amélia
Castelo, seoretaria da "UCAPS" de S. Pllulo
que a 19.& Reunião da Famllia Municipalista
BrstdleirB para entrega dOI titul08' aOI DEZ Mf-

,

LHORES 00 AIO (Prefeitol, Vereadores, Jornalistas.
Radialistas. Lionistal!, Rotarian08 e Sindicalistas
de todol OI Bstados do Brasil), realizar-se-á dia
11 de outubro em Maringá Paraná, EI juntamen
te realizaremolll li 13.11 EXPOMOLISTA (Exposi
çlo Mostra d. JornAdl Brasileiros).

A ultima reuniio-18.·-foi realizada em 1975
em JEQUlf:: Estade da· Bahia.

Elie certame foi iostitufdo em 1967 pelo
jornalista Urbano Cordeiro quando militava no

centenário jornal metropolitano "Correio Pau
listano" e sua fiDalidade é estimular os bons ad
ministradores e legillliadores, bem como todos
OI que também lutam pelos mais nobres e ele
vados interes�811 comunitários.

,

NORsoa agradecimentos por mais 8S8a pro
moção do jornalismo nacioná! e os nossos aplau-
80S ao oonhecido:munieipslista Urbano Cordeiro.

As figuras male representetívae da vida
politica 8 econOmiaa do Rio Grande do Sul
compareceram aos ados que marcaram a

Inauguração da agência.do Bese em Porto
Alegre 'O Sr. Jorge Bornhausen recebeu eum

primentos de díveraas autoridades e de empresa
rios gaúchos, todos elogiando a maneira como o

Banco do Estado recebia B8U8 oonTidados.
x x -x

Já no seu primeiro' dia de funcionamento
a agência ,do Be8c cumpriu uma exoelente
performsDct!: encerrou seu tlxp"diente com

um saldo t>m caixa da ord-em de Cr$ 19
milhões, fato que a transformou oa sexta uni
dade do Banco em importância. Acima dela
estão as agén"ias de Florianópoli,. Rio, Sio
Paulo, Crieiúma e Blumenau.

x x x

Aliá., leguolio o Viee-OOYeFnador do
Rio Grande do 0ul, Amaral de Souza, há muito
tempo nlo se reuniam tantas autoridades de
expresslo na área aconOmicB, polftica e militar
prestigiando juntas uma solenidade.

"O Estado", 12 i 76

,

Correio doo Povo
recebe cumprimentos

Psr ooasiãe do transourso do 57.0 8no
de existênei.B do nOlso semanário, reoebemo.
OI BflguintaliJ eumprimentol:

Teresina- (Piaui) - Maio 1976 _.

"JaraguA do Sul, Santa Cetrin3. e Brasil estãe
de parabéns. Faz 57 an08. que vocês - direto
rei. fanclolJirios, ltitores li! anunciantes do
Oorreio do POfO - labutam integrados nO
mesmo idl!lsl. FsC}o questão de unir-me a '0cis
agon, plJra juntGIil comem.orar-nos AlUIe felil
,oontecimeoto. Cordialmente NilsonMaldona·
do ATante,"

São Paulo - SP - "du�primeDt8mOs
V. Sia anivers'riA ,doroRo jornal nordelIte 'de
Santa Catarin8. Lauro Quintiliano. ABIM -

Ãgênoia Boa Imprensa."
5 a Delegacia do Serviço

.

Militar -
Nesta - "In&egrantes da 5.- Delegacia do Ser
,iço Milihtr. cumprimentam Vossa Senhoria,'
transourso 57.· eniverdrio de fundação aBU
iemanirio. José Bahia, 1 .• Ten. Del. 5.a Del.
SU:'

São Paulo - SP - Oongratulamo-nos
com V. Sa por ocuião do 57.0 8niverllário de

fandá'ção do jo:-nal CORREIO DO POVO, nO
dia 10 de maio de 1976 Cordialmente, Ruth
Helena Acerbi, ASt.listenta de Relações púb.U-
08S da PUBLINFORM - Publilações Informa
tival Ltda."

1.gradeoemol honrados RB ientil Dlsnífe.s
'ações. pela pUllagem de mais um aniversArio
do "OORREIO DO POVO".
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O árbitro Ademir' Selki, escalado para a direção
do encontro entre Acaraf e, misto do G.E. luventue na

larGI!: de domingo último, que serviria para compensar

o jogo arrseedo da Copa Centenário, acabou Dão dan

do condições eo gramado do Seleto de Gueramlrlm,
oDde o Acara( tem mando de jogo. '

O fato desgostou o ,J)residenle da LJD, Mário
vuõro Rassweiler. e o caso poderá a vir parar nas

mãos da JOD, O presidente da entidade rneren do des

porlo jaragudens�, expliclIßao suas razões, afirmou que
o gramado dava .condíções de jógü e, que não há ou-

Ira data para realização do encontro. '", ,

x x X I, I,'�,

O Clube Atlénbo": B'ae-=: 'melJl� às despesds d'o·'êlu
peDdi, poderá paralizar be em drspures de jogos
suas atividades .esporttvea amistosos e d .Cepa 00-
(fulebol), segundo seu di- vernador trará "meros mo
reter Waldeã11i!1r Rocha, e tivação, pois dela partici�
SQmenle rerernende" jj�rít" para0 boàs equipes e. ri
18 di�puras da Copa Go- ßeependt montará um

vernador do Estado. O plantel a altura ds dispu
taro reslringe se principal- ,ta em apreço, !

x x X

O jogador Paulistd do luventus, rescindiu ami

gavelmente centrare com o clube, pois estava Insa
lisfeito com sua presença no banco de reservas e

Ia vêzes nem na regra tri.. Plillista que aluou

várias vêzes OBS disputas do Campeonato Oerertnense,
Oll segunda feira reuniu-se com e Departamento de
Futebol, acabando por pedir sua resctsaão. Agora ele
defenderá ai cores do Llntão Mildau. no Torneio de In':

legração Rural da Manchester; mas poderá hdver acertq
çom o Baependi, para as disPJJld8 dd Copa Governador�

x x x

Apesar dos insucessos me.

do Joventus no Campeo
Dalo, Raul Rodrigues, o Por f�larmos em Juven-
bom califa, Elizaldo Leut tus. nova derreta conhe-
prechL e José SchmilZ, ceu nosso representllnle,
pretendem no"füleoor' pa:':

.

"desta feiià freDle ao Mmr-,
ranaense reforços para' o

' cílio \ Dias de hajaí 2xO
segundo turno e seguiram foi o placar em favor da
para lá com a finalidade equi:pa marcilista, tendo
de contratar um zagueiro em Nelo o destaque prin.
central, um- meia cancha ..c.i:Jal_do encantro. O azar

e alacante. Caso isto ve pellSegue Q "moleque'> j j
ohl ii ser efetivado, o lu- raguaense, mas não há
ventos, dependendo das de ser nada, No segundo
condIções físicas � técni- turno que inicia amaDhã,
cas, poderá utilizá-los nos poderá acontecer ii reabi
próximos jogos da cer la- litação do Juventus.

x x x

estão sendo maotidas várias reuniões pela Co
missão Munlcipa'l de Esporles, com vistas· a prepàra
ção dos 11.°8 logos Aberlos de jaraguá do 5ul (lAJAS}.
O Coog�esso de abertura será dia 28 de maio às 20
horas no Salão CrislO Rei e às 13 horas do dia 29,
no estádio Max Wilhelm, o desfile de abertura com to
daI! as delegações parlicip_antes., Dias, 9.9 e'tDO, .as dis-

,

putas de atletismo mascUlino e fernin:no e quanto a,s,de
mais modalidades, além, dos esportes coletivos terá
os' seus horários e bem como o carl'J�t dos jogos con

firmac10s Os IAjA5, em homenagem ao ANO 100 do
mUQicfpio, ser,ão realIzados de 28 de maio li 11 de junho
coma prática .das mais variadas modalidades esportivílls.
Dia31 serão disputados 'as parli'das de Voleibol e,
Hdodebol masculino, e feminino ,e fUlebol,r de. s�lão,
abrindo as competições esportivas. O, Sicesso de Cada
.1, Depende da Participação de Todos. ( I I

X X X I

Dlndo s'eqüência ao Certame Cat.rinense de
ProfiSSiO'lais, leremos na larde de amanhã nó' eSládio
João MarC!lUO, o prélio entre Juventus e Pßlmeiras de
6lumenau, válido pela primeira rodada do returno. Como
se recordam os leil0res, o jUventus foi o úniço clube
a ii11uar someote Cinco vezes em casa e n'al-uralmenle
�íto fOta. Ne�,e returno, portanto, aconlecerá o conlrá
tIO, ou seja. oito partidas em casa e cinco fora contra pInlerQaCioilld, )oinville, juveolU. de Rio d. Sul e a dupla
di! capitdl AVd{ e Figueirense,

.

Com oile jogos em casa, esperamos uma melhor
clasaificação, pois infe"liz'menie no turDo consegu!mos
somenle cinco pODIOS e a incômoda lanlerna,

,
Já a parti r de amanhã conlra o Palmeiras, uma

POsslvel e quase certa vilórié!l, trariiÍ aos menlores ju
�eOti1)08 e aos i<;lraguc1enses ii tranquilidade que está
alrando ii 'alguns jogos, devido as sucessivi2� derrotas.
�

Uma notícia deveras auspiciosa que che·
ga ao nosso conhecimento,'é a recente promo
ção do sr. José Bahia, ao posto de 1

..

o Tenente
do Exército. Colaborador e 'ativo partiCipan
tt de várias entidades desta cidade, Tenen
te José Bahia, galga um importante' passo

!
ao longo de sua' carreira militar e continua-

Sá a. e:x:�{q��.. s}l!isJu��õe,�. n�\De�egaçi.a do.;
erv'lQo .MIlitar' de. Jaraguã. do, Sul. .-

Este semanário cúmprimenta ao. novo,
Illilitar graduado, Lei Tenente José Bahia.

Estado' de Santi Catarina
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Pre'feitura Municipal de
,

• ;.",; �q, :

Jaraguá do Sul

LEI, N. 61�/76
Modiliea e acrel!lcenta dispositivos à Lei de Lo,

teamentos..j. ,

"Eúgenio Stre})e, Prefeito .Municipal de Jara.gu'
do Sul, Estado de S'anta Catarina, no use e exerci
cio .de lua8 atribuições.

Faz saber a todos os habitantes deste Muniai-,
pio que a Câma-ra Municipal aprovou e eu asneíond
a seguínte lei.,"; •

.Art. J,o>",- O� artigo� 22,29,31.34,42, e 44 da
Lei N" 575/75, de 25111/.15, :pa88arão a ter a seguta]
te redação: '

"Artigo 22: As vias de cireulsçio deverão S8,
enquadrar em uma das categorias a seguir: '

I - Avsnídas Coletoras: Largura minima do
leito: 15,00 metros de largara. d0S puseios: 2,OOgl • .:l
tres: largura mínima total; 20.00 mstros.

," �

'�
.

' II t,- Ruas Locaís. Largura minima do leito;
10,00 ,meb�08. largura minima dos passeios: 2,00 me-!tros, largura míníma total 14,00 metros." "

I

"Artigo 29: Na,R vias de circulação cujo 'leitq
não 8stejà 'no mesmo nivel dos terrenos marginais';,
serão -obrigatórioR 08 taludes cuja deelevídade
máxima 'será da 60%"I.

.'

i

"Artigo 31: A área minimli de um lote será de
300,00 (trezentos) metros quadrados, não podendo
ter dimensões inferiores a 12',00 (doze) metros de
frente e 20,00 (vinte) metros de profundidade,
, 'ParalrafG Único: O� lotes de esquina deverAo
ter um míaímo de 15,OO(quinse) metros de frente:'

OIArtigo 3(: Todo loteamento deverá prever, além
d�s viRs e logrsQo'uros públicos;, 'área verde 011 árell'
para uso ióstituciona�s, nec8&sárias áo equipa.meato
do Municipio e que serão transferidos à Prefeitura
no ato .da aprovação do respectivo lote�tnento.'
. § 1· --:: As áre8s prevista� neste ártigo setão
fixadas pelo Qfgio competente ,da Prefeitura pára
cada loteamento, devendo possuir a á reli minima
equivalente a 6% da área total do l0teamento, porém,
nuÍlcrJ inferior 'a 400,00 metros quadrados.

§ 2'0 - As mesmas área8 deverão s., Ico'ntl';'
Dua8, nio s� permitiodo a soma de Areas menores

separadas.
.

,;
\

,§ 3.° .!l A Prefeitura D.�O" pode"á '.lie,n�r as

áreas previstas" neste artigo, nem outorgar o direito
real da concessio de' uso, d-ev-end'Q a1l8t:\gurar.lhes o

U80 institucioDal indicado no planejamento do Mu-
nlcipi()." ,

§ 4.°) _ Os loteamentos com menos de 4.000,00
(quatro mil) .metr08 quadtados estarão isentos da área
verde ou para usos institucionais _li que ae" refere o

par,ágrafo 'primeiro deste lIrtieJo. 'Não' o eS'llnão, porém,
qualquer que s�ja li área, os lot�ameD,to8 contíguos ou

e'rn continuação 'a algum loteamento. já i�ent()"'.
.

',"Arliflo 42: Nas Vias a que se refere o artigo 2�,
.. Pr:efeitJl.ra M,unicipal, s�. (\ lofelldor o requer_er, . i�dJ-.
cará os ponlos em que será feil .. a arborização." .,

'tArUg'O- 44:t) Em qualquer cáso_'de desmembra
meoto-' da terrenos, o interessado Ideverá requerer a

aprovaçãó do projeto pela Prefeitura, mediante li é!pre.::
senfação da respectiv411 planta de que filZ p�trle o lote
ou' lotes' ii serem desmembrados.

'

- '.� 'I

§ 1,0 - A aprovaçiio rtferida no prelieote artigo�:
nãQ será necessária se Iratar �e Q,�srnembram�nto de
pequena faixa de terreoo It sua i!lDextção li outro lote
adjacenles. desde que Qã� resulte de tamanho inferior,
ao previr;fo em 'lei'.· _.

§ .2.0 - Os ,terrenos encravados terão no máxi.;./
mo quatro Io.tes, tlodo cada lote uma faixa de no mi
nimo dois met,ros com testoda para ii via pública, à
Prefeiluril não caberá Denhum ônus ,dt infra.estrulura
e iluminação na área compreendida pessas faixas, ca

bend,ó dquel,es única e exdulivam,eQle lIpS proprietários."
,

Art. 2;°) .....;.; De�oi8· d-o qrlig.Q 4�:' 8�par:an,do-o,do'
artigo 44, ficlI acrescenlado: Capfrulo IV - Do DU1
membrameoto.

.. , .

,

. -

/

Arnoldo ALEXANDRE
Rntende S8 por STRESS o cansaço mental de

rivaado dai a tensão emocional.
E o grau de emotividade depende da, leDl!libi-

lidada própríä-ôe cada um.
" .

Para a psicóloga Lúcia Luz "ali coisa'" extsr
nS8 e 08 dillS de hIJj& desencadeiam maia 8S desn-
Ç8S ge fundo emocional." 'r'

Para Freud a relação entre o individuo 8 a so
ciedade é de imutabilidade índívídual, cuja tran.for,
mação da personalídade 8Ó S8 afigura quando a so
ciedade exerce maior pressão sõbre o individuo.
advindo então o tipo neurótico.

� sabido que tanto o trabalho qUá�to a vivên�
cia familiar. poaerão produzir stress. '4all o homem
pode anular a àicotomia existe-ncial, oumelhor, dei·
xsr de ser metade ele, metadtt sociedade {Erich
Fromm), Segundo o mesmo Autor o homem pode
apaziguar sua mente com ideologias sedatívas e bar
montzadoras. Pode .proeurar, Iugtr a inquietação in ..

tertor maneeudo-se permsnentemente oeupade, tra-:
balhando ou dívertíàdo-se.

Nem sempre o stress deve levar as peS8081 80
médico. Uma estância de repouso recupera maill rá
pído e co'in maior eficácia do que IS receita do ena-
lista. ,

O bom mesmo é descansar quando a gente 8e

sente eansado. Insistir na luta diária, pela sobrevi
vência é burrice. quando o trabalho ou os problemas
se acumulam 'e nós sentimos exaustos, a primeira coí
aa que Iazemos é 'largar tudo e esquecer a rotina.

I
O contador, por exemplo, que teima em ,. achar

na hora do nervosismo um êrra eontsbtl, fatalmente
sofre a tanelo emocioDal qu� chamamos stress.'

,
A obstinação no tnto dos problemas é a 'cauBa

da maior aDsi.edáde e do maio!' conflito, segundo a

psicóloga Lúeia Luz, '

Você que se sente cansado. mentalmente não
tente a 8ohição imedjata do seu problema. Descan-
8�. Distrai�·,8e. Viaje. Fuja um pouco e volte maie
tarde plenamente recuperado.

.

"
Art. 3}t) - Esta Lei entrará em vigor na dita de

eUli public�çiio, revogadas as disposições em contrário •.
,

, .

- Pálácio da Pr�feiturll Municipal de laraguá do
Sul, aos 12 dias do mes de moio de' 1976.

eugenio Slr.ebe, Prefeito Municipal
"

,

Juízo de Direito da Co�arca de Jara��á do Sul

Edital· de PrilßBirl, 8, 'Slllnd� :P;raça,
Em resumo (art 687' do CPC), fsz l!Iaber o

8t>guint8: Processo: Ação de execu,ção � ° 5 025·
Exeqüente Bauco Bamerindus do_ Brasil SIA.
Executados: Azevedo Paulo Will e' Nareizo No·
gacz Imóvel 8 ser Praceado:, 1-,0) Um Terreno,
sit\làdo nos fundos da Rua Joã@ TQzi!li, munir
cipio de Corupá, desta CQmarca, f8zemdo Iren·
te' com uma Rua Pa rticula,r" com� 16 ma trAves-

�

Bio
.

des J,un6os ,COIQ uma R,qa Prpjetada, çom

16 m�. extremando de um 18;öo com terral de
José Leuart e-,Catarina Martins e de outro la
do cam' terras de Aldo Oliari. contando ,uma

área total de 1034 ms2., sem benfeitoriatr. De
vidamente registrado nesta Comarca,' sob n 43.
471, do livri> 3;w" àl,õl f1s.45, avaliapo 4fm Gr�
n.ooo,OO. Depósito: Com o próprlo éxecut&do:
Primeira PrQçll: No dia H de ,junho ."de .1.916,
àil 11,30 horas. Saguntla Praça: No' d.a 28 !j,t'
junho de '1976:'às 11,:i'o horas, C9.Sp o bem pe
nhorado, não for' '8rre:m�t8do oa primeira praça
pelo valor., da àv:�liaçjo 9U preço í1upérior, Lo-.
cal: Edifício ,do Forum. Nos autos n80 oonsta,
haver c'ont,ra r.,feri(jo� bem quaJquiilJ' _ ô,nus ...

nelil recurso pen'deote de julgameQto. Dado e

. pa8sIlQo nel!it� cidade de Jaraguá do Sul, aos' se
te dias do mes de maio do ano de Diil noveo'an
tos " s_etenta e I'\l;lilil. Eu (a) Ad@lpho Mahfud,
escri'vão,; o subscrevi.

Alvaro Wandelli Filho, Juiz de ßireitQ, , .. '

A prESsente cópià confere com o orjginal;
dou fé. ", >," •

>

Jaraguá do Sul, 07 de Maio de' 1.976.
Adolpho Mahfulli, Escrivão.

.. .

verbas

p��a:> ,CQfUp(t
"

A presente Lei foi registrllda e publicada ,nest.
Diretoria de Expedi�nte EductJção � Àssistência Social, ,

IiIOS 12 dias do mes de maio de 1976.
ASlrÍl K. Schmauch, Direlora.

,SEE I, liDera

,t ,;, ,

o seoretArio 'da Edu08Qão Salomãq Biba,a Jú
nior. 8travé8�de um teli'lgrama comunicou ao Prefei
to Oto Eeo91i1tO Weber de Corupá, a liber8ção de
uma qllanti8 em tomo de 70 mil oruzelros que ser'

aplicada na construção de quadras poli'alentes ,para
a prática de vári"a8 modalidades esportivas, bendi-·
oisndo vbios estabeleoimentos do ensino do munieÍ
pio.

Também Il\Escol� Básica Tereza Ramos foi bene
ficiada com uma 'erba de 35 mil oruzeiro! pau em

plüHj'�o: e reEorm8�"da rede salÍi{ária� Esta im�ol'tã.n
oia foi conspguida segundo o diretor;'dá escolã, Wal':
demaf SchuItz também presidente do Diretório,Mu-'
nioipßl da ARENA, graQaII aos esforQQ8 do deputado
OOLacílio Pedro Ramolll.
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I n t er 11 e n ç ã o em a a n o i n ,fi a 5
Afastamento deíínítívo de Alfredo de Oliveira Garcindo

Não Assume Também o Vice - Prefeito
O jornal "O ESTADO", ediçlo de 12 dO corrente, em

sua coluDa "Informe Geral", aborda sob o titulo "A politica
de bom julgar". a 80luÇlO dada pela Assembléia Legislativa
ao caio de Canoinhal, moetrando aos c�tarinenles que quan
do se trata de moraUzar e normalizar uma administraçle,
O Governo nlo >olha a que partido pertençam os homenl
nele envolvidos. .

.

. Por 19 votos da ARENA e 18 do MDB O plenário aeO
lheu ai razõel do aelator, deputado OctaoiUo Pedro Ramol.

É CuriOIO o comportameDto dos legilladorel. Cegol
pela palxlo, chegam a nlo raciocinar e acabam por adotar
doil' pelos e dual medidal. .

Bem recente ainda esti na memória o caio de Jara
gui, onde um deputado da oposiçlo eleito pela regilo, bra
do. aOI eéus que se flzelse uma devalsa na Prefeitura,
porque tudo cheirava a podridlo, embora atll hoje ninguém
provasle nada.

Li na altaneira Canoinhal, documentos' formaram um

prooesso, que Bervlra. de base a um proeedímente calca
do na Con.titwçl1o. Homens relpons6vell examinaram o

,

leu conteúdo e 8 justiça deverá deoidlr sobre a eulpabílí-:
dade. B o representante opolicionista jaraguaenl•• surdo e

cego pela couveniencias votou pela nlo Intervençlo.
É curioso, verdadeiramente curioso como .al pedral

que rolam pelo chio S8 casam e se oomportam. Ji faz anol
que um agente .filcal por aqui perambulou. Ugando-Ie do
forma esquisita a um homem que é dado a trioal e futrical.
A, maloria eltranhou o intempestivo fenômeno do acasala
meato. Hoje ele se explica e muita verdade pode ser extrai
cla do seu conteúdo.

Mail recente é a história de um cara d. piu, que
projetou a nossa terra no oenérlo catarloenle, pela figura
slniltra e negativa de um doentio reoalcado. Nlo sabendo
o 'que fa.er cOJp o seu mandato, achou que podia ofender,
xingar e deDegrir pelloas a seu bel prazer. E. o fez, espa
lhando o leu pestilento veneno que hoje o obriga a provar
perante a .Justiça o que disse, para nlo sentar com OI
fundilhos na càdeia.

Na ép'óca- d'enwetava- da' tribuna' da Asaembléla o nOI-.
so diretor, que fora. chamado a prestar_ .el'viço de respon-
lábntdade na érea financeira do governo. -

() mesmo Governo que hoje cOllclu! máis um ato de
rotina administrativa, naquela oportunidade, fiel ao leu

princípio de apurar as denúncias, sem acolhê-las de pleno,
seguado palavral próprial do Governador, mandou COOlta
tar a leviana calúnia contra o n0880 dil'etor. dando-lhe 24
horas para provar se era culpado ou inooente. Nlo olhou
o Governador a qQ.e parUdo pertencia o sr. Eugênio Victor
8chmöckel. Queria apenas a verdade - ve..dade qu.e rece-

beria em menos de 18 hora•. E ainda hoje ele elti no car

go faz um ano.
A impreDla catarloense noticiava os fates e comen

tava a baixela do gesto, dizendo expressamente que �'expor
alguém ao opróbio, indevidamente, é um ato de agrelslo'
e desrelpeito à dignidade humana". ,

Nlo tem o Governador doll pesos e duas medidas.
Por isso vale a pena transcrever a nota acima aludida:
"A Ãrena com assento na' A8sembléia teve ontem

uma atitude de grandeza ao homologar a intervençlo em
Canoinhal com i.so assegurando a continuidade. de um

processo de depuraçlo admlniskatlva que Ie opera no

município. Em primeiro Jugar porque, labe Deus a que
CUlto. fez·se tradiçlo neste pail que politico nlo deve PU-!
Dir politico. E em última anillse a intervençlo ellcerra o

julgamellto de que o prefeito afaltado nlo esteve à altura
de conduzir a admißiltraçlo aOI leUI padrões de probida
de e eficiência. Em legundo, porque o prefeito é da Arena, _

o que nlo &ó coloca a decislo aolma de qualqaer suspeita,
mas valoriza o gesto dos que a tomaram sem a hesitaçlo
que parecesse qualquer sintoma de cQnivênei. ou acober
tameuto politico ImperdoAvels..

• * * Enfim, uma prova· de maturidade, de quem as
lume seu dever, por mail ingrato que seja. de nlo tranl
ferir responsabUldadel. Certo, os atos lelivol por Tentllra
praticados pelo preleito afaltado do cargo leria reparados,
a nível criminal. nas varas da jUltiça. Atê ·a1, nada hA que
ler aoresoentado, e nem a deolslo da Assembléia, homolo
gando a ,ntervençlo, supriu o procediruento judicial. Mas
hi que ler exatamente fixado o papel da interventoria,
que nlo se exaure na limplel verilieaçlo de ocorrlncias
crimlnolas ou aimplelmente danosas à administraçlo mu

nicipal. A Intenençlo, como ato de emergência, sobrepõe
se às ações convenionail, para em prazo.certo restabeleoer
a normaUdade administrativa ante as verlficações ou amea

ças de colapso.
* * *

Discutir-se a lntervençlo � ou nlo um ato de força é
Inócuo. Ela o é, e precisamente por ielo 6 que:fol coloca
da ao alcance do .poder politico, como medida extrema.
EIa se .apUca e Ie justifica pela necessidade de inte'rvlr -
o que quer dizer interpor autoridade neutia ou deSTincu
lada de qualquer compromillo com o status-quo que s.
torilou insultentável.

• * *

E. tudo uma questlo de saber se eisa situaçlo era
de fato iasultentivel, e .� a reparaçlo é Imediata�

E no caso, nenhuma voz Ie levantou em contrário."

Na rsuniâe dA ugundft feira da Oâmara da
Vereadores desta oidade, oomo not. de maior des.
taque " spresentação por par te do Presidente do
Lf'giillativo, José Alberto Klitzke, de projeto de lei
institnindo o "Novo C6r1igo de POltU:"81 do Munic[:
pio d� Jaragu6 do Sul". Oorn um total de 228 arti
g08 e com 45 páginas; o novo C6digo ap68 sua aproo
Y3Qio, deverA eubstitutr o enterior que data de 1948
portanto há .28 Iln08 fim U80 ds cidade. O conheoid�
edrI candidato a reeleição, justificou sua indioação
afirmando que o orescimento de JaraguA do Boi
DeItes úhim88 anos estA a determinaf medidae m.is
aoentu8du e qua eontrolem de maneira maia rí,ida
sei, e-eseimeuso. ESt9 foi o assunto mai. importante
'ratedo na Oâmare, estando marcada nO.8 reunião
para 2 a feira da pröxima BelDana às 19 horas.

II Dr. Álvaro
i
i

H�nrique Maia I

Advogado
OAB/SC: 1737 CPF: 019174049

AçõesGODsaltas, Pareceres e

Inventário8, Acidentes de Tran8ito, Seguros,
Usucapião, Cobrança!!, Inquilinato, Desquites,
Cancelamento de Protestos, Defesas Crimineis 8

Fiscais, Trabalhe e Previdência Social, AC@8-
soria Jurídica à$ empresas em geral.

EXPEDIENTE
A@ 3.a8 feirai

das 8.00 às 18.00 horas e

80S Ilibados das 8.00 às 12 00 horas
- Avenida Getulio V lUgSB, aSo-

Corupá Santa Catarina

Atenção Senhores Industriais
Mario Tavares da

Cuaha Mello
Tebelião de Notas e

IProtestos em Geral Em' rolos
EDITALA Comissão Coordenadora da Exposição Industrial do Cente

nário EXPO-IOO �, informa que ainda estão disponíveis alguns
"stands" na referida Exposição.

o. interessados poderão obter melhores esclarecimentos com

o· Sr. Paoheco, na Assooiação Comeroial, Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 348, 2.° andar, ou deixar recado pelo telefone 72-0224,
para serem procurados.

Colabore na divulgação de .Jaraguá do Sul
expondo seus produtos na EXPO - 100

...................................... , �

Chevette

Pelo presente edital de ci
*&çlo. pedimol aos lanhor..
abaixo relacionados. que com

pareç*m em nosso cartório
para tratàrem de aSluDtol de
seus iuteresseB:
A. J. V, Severino - R. Epi

*,cio Pessoa, 298 - Nelta. Ar
tefatol Ronaldo A. Walter -

R.. Roberto Seidel, 440 - Co
rupá. Fábrica de Móvell Elf
dio Romão - Av. Getúlio Var
gas, 778 - Corupá. José
Slachciak - Av. Getúlio Var
gas, 686 - Corupá. Mecânica
Dielei laraguá Ltda - SC-S!
- Guaramirim.
Valéria Tavares da Motta Re
zende - Oficial Maior

P-a is
o car.-o exclusivo, jovem, personalizado'

O P I C K--U P 4 cilindro s/ da C H E V R O L E T

Conheça os dois receDt�s lançamentos GM em IRMÃOS EM.ME-ND.ORFER S.A.
Av� Mal. Deodoro da Fons'êca, 557 - Fon�s

..Jaraguá do Sul

72.l0060 :- 72-0769 e 72-0969
Santa Catarina'

O·', H EV Y·4

T r o p i c'a I

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




