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JARAGuA DO SUL
Capital sul ameriCaDQ do chap6u

-

N,· 2.887

Orgão de maior penetraçêO no interior do nordeste catarinense
---------------------------1

Ano LVIII - JARAGUA DO SUL CSanta Catarina)
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I Ja�!!!ád����·eA��200 II Boletim N.· 18 . I
'1" Nota que merece destaque neste boletim é I

sem dúvida alguma o interesse demonserado por to- �
sz dos os jaraguaenses no sentído do embelezamento iI de nossa Urbe. Casas comerciais, residenciais, jar �
� dins,'muros e calçadas, além da limpeza de terrenos �

I baldios, estão recebendo melhoramento o que tor- I

I nará sem dúvida uma cidade bonita para a reeepção I
dos visitantes que aqui aportarão nos festejos do I
i ANO 100 de 24 de julho a 1.0 de agosto. I
� x x x �
(5 A Comissão Central em trabalho conjunto �

I
com a Comissão de Promoções continuam manten Ido reuniões com vistas a elaboração do programa
oficial dos festejos do Centenário Até meados de

I
Junho o programa será dado a conhecer e a ím- I
prensa local estará dando ênfase ao acontecimento, �

I m_as podemos adíantar que serão inúmeras as atra- I
I çoes. ' ;s

� x x x {f
i A viagem que o prefeito Eugenio Strebe em - I
i preendeu para as cidades de Rio Negrinho e São I
i Bento do Sul, alcancou seus objetivos No 1.0 mu i
nícípio acertou em definitivo a presença dos Carros 2

Tanques do 5.° RCC lá sediado, consríruíndo-se

IlSestes carros de combate em atrações para os jara-
"guaenses. Já em São ';'ßen'tO do Sul 'foi 'ät'ertada b.;â'·

.

apresentação de uma banda típica do município. As
promoções acim� �ãO constituirão qualquer ônus i
I para nossas coanssoes. i
I. x x x

_ I
I Foi um sucesso a promoção da Comissão de �
I Divulgação e Imprensa. junto aos proprietários de Sl

I
veículos da cidade. Um esquema especial de divul- li)

gação dos festejos foi montado e consiste na pintu I
ra nos vidros trazeiros dos veículos de dizeres alu- i
sivos aos festejás. Assim estes carros ao transitarem i
em cidades vizinhas estarão levando a mensagem i
i positiva do acontecimento e ao mesmo tempo con I
I vidando a um número maior de pessoas para que Sl

i
nos visitem quando da efeméride dos 1.00 afiOs, I�M3083��**********�

Prefeito Otlo ßrnesto Weber de Corupá,
tD�iou dois projetos de lei para apreciação da
Câmara de Vereadores. O 1.°' solicitando aprova
ção da caSG de leis para receber por dÇ)lIção do
Srnodo EvaDgélico Santa Catarina/Paraná que se
destina ft construçio de uma escola na localida
de de Rio Paulo. OUlro projeto solicita aprovação
para abertura de um crédito especial para para
mento de uma área de 'erras onde foi implan.ada
•. nova central de telefonia de Corupá já em fun-
Cionamento.

I

\ "

X X X

O engenheiro Márcio Mauro MarCl:ltlo, eleito
recentemen.e Presidente do Beira Rio Clube de
Campo. Deixa a presidência Ewaldo .5chiewe jun
�lIm,ente com uma diretoria que foi coesa e que
IBdlSculivelmtnte trabalhou em prol do clube, um
dos melhores de SaDia Catarina.

x x x

Prossegue hoje nesta cidade o 1.0 Curso de
��pacitação de Liderança Comunilária, promoção
I�edila no país e que tem como sede nOS80 mu

D_!Crpio em regozijo aos seus 100 anos de Ixis
feneia. O curso destina-se quase que exclusiva- I�ente a candidatos a POSlOS eletivos (prefeitos, ,

rlces e vereadores) mas podendó dele 'tomar pörte
I�eranças OUlras, de 1araguá e munlcfpios di
micro região da AMUNESc.., coordeDildora dos
trabalhos. .

x x .�

Continua chegando nlll Comissão Mupicipal,de Turismo, sugestões para apontir. se os locais
qUe poderão servir como atrações· turísticas em
nosso município. Todos os clubes de serviço e
demais, enlidades receberam otrcio de solicilação
Deste sentido. A CMT assim espera dar a conhe
Cer dentro em breve os locais de atração de ja
ragu6 do Sul.

. Sábado 29 de Maio de 1976
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Igrejal Cat@inca tem
fRilllte 1lll0VOS cardcats
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·

camolelOI Iluenil IDUS de i�8de
Transcorreu no dia 22 do corrente mês o no

nagésimo aniversário do estimado cidadão Adão No
roschny. Seus filhos, netos e bisnetos querendo.
homenageá-lo ofereceram um laudo almoço para
comemorar festivamente esta grande data.

identifica Konder Reis
'homem da RevoluçãO

I
dica empenhado em cumprir
um programa administrativo
que nada tem de. modesto.
Depois de "por a casa em

ordem" duratlte lum ano e

arregimentar recursos, ele
parte agora para uma etapa
que compreende basicamen
ie a integração social e o de
,senvolvimento economlCO

montado em apoio à ati
vidade agrícola. à expansão
das indústrias de base e à

construção de estradas. Seu
lemal "Governar é encurtar
distâncias".

.CIDADE DO VATICA
NO - P·aulo VI entregou
o chapéu cqrdinalíeio
ii 20 novos cardeais inclu
sive ao arcebispo de For
taleza, dom Aluísio Lors-
cheider.

.

O arcebispo de Hanoi,
Ioeehp Marie Trln-Nhu
Khue, de 76 anos, um doa
nomeadoa "lnpeetore', pelo
Papa veio _ Roma secre

tamente, depois de ter sido
eutorlzedo pelas autoride
des do Vietni do None,
Seu nome não fora reve
lado quando o Papa anun
ciou a escolha dos 19 no

vos cardeais no di� 21 de
abril.
Com o novo grupo de

cardeets, o Sacro Colégio
se converte no mais jovem
e no mais tnrernecronel de
toda a história da Igreja.
A idade média dO'5 novos

"Visão"
c:omo um

É difícil duvidar da since
r!dade do governador Antô'
nio Carlos Konder Reis ao

ouvi-lo discorrer sobre a rea

lidade revolucionária im

plantada no país em 1964,
Essa realidade. para ele, se

traduz em termos de probi
dade administrativa e de efi
ciência da máquina do Es
tado. E essas são suas preo
cupaçõe� permanentes na

chefia do executivo de San
ta Citarina. Constituinte es�

tadual em 1947, depl,ltado
,à Assembléia Legislativa, che
fe do gabinete de JoãoCleo
fas no Ministério da Agri
cultura, deputado federal e

senador, ele revelou sempre
uma vocação de liderança
que, aliada a uma bem ad
ministrativa intransigência
em. questão. de princípios e

a uma sólida vontade de
vencer, o ensinou a adequar
meios e fins e terá sido res

ponsável pelos êxitos eleito
rais que marcam sua carrei
ra pública com uma única
exceção em 1965, quando
foi derrotado em pleito di
reto para o Governo de seu

Estado Nove anos mais tar
de. entretanto. ele alcança
ria o poder, ao qual se'de,

eleitos é 'poaco acimil de
60 anos.

Pela primeira vez, repte
senrantee da Rep Domini
cana, do Sene��II, da Ugan
da e da Nigéria inlegram
o Colégio Csrdlnalícte.
Com os novos cerdeats,

o Sacro Colégio conta com
10 europeus, des quaís à6
italianos, �8 americanos,
12 africanos, 12 asiáticos
e cinco da AustróÍli., Nova
Zelândta, e ôamce.
O cerdeel Alobio Lers

chelder foi designado pelo
Papa vigário nrular da his
tórica igreja de São Pedro
em Monröríe, n� colina de
Ientcolo Trata-se de um.

i2"r�ja conetruíde no sé
culo VII e rorelmente res-
raurede em 1475,

.

'Todos oe cardeais reee

bem o Ululo de vigário de
uma, igreja em Roma.

Tendo' retomado ao Es
tado depois de mais de vin
te anos na Câmara e no Se
nado. Konder Reis não per
deu a perspectiva nacional
dos_"'problemas que enfren
ta, gosta, de analisá lo como

se ainda estivesse em Bra
sília. E nessa análise mos

tra se, invariavelmente, um

homem totalmente identi
ficado com' a Revolução,
seus meios e fins. E é com
a convicção de revolucio
nário de primeira hora que
não hesita em defender e

justificar entre esses meios,
as medidas de exceção in
Clusive o AI-S.

,

Exlraviado
.

Poi extraviado na praça de Jaraguá do Sul, um

cheque nominal no valor de Cr$ 2 377 80 (dois mil,'
trezentos e setenta sete cruzeiros e oitenta centavos),
pertencente ao Sr. Arthur Rode.

Energia
A Nossa Primeir•.Usina

Com ela e problema dos rduros atômtcee

Por José CastDho Pinto
Deverá' estar cpereado já em 1978, em An

grll dOi Reis, com elevada capacídede em mega·
watts, a primeira das 8 Usinas Nucleares brast
leiras ii serem cónstruidas em nosso País pela
Alemanha Ocídentel.

O empreendimento é oio sö auspicioso. co
mo alé digno de orgulho para nós brasileiros.
Auspicioso porque virá aumentar. grandemente,
o potencial energético de que necessuemos pard
um, maior desenvolvimento nes mats diversos
campos da atividade humana; digno de orgulho
porque aí eetamos formando ao 'Iado das demais
nações atomizadas do mundo, 80 mesmo tempo
que ingressando no Iechadtsaimo "Clube Atômi
co", ingresso que é obsessão para a maioria dos
Países, viSIO que isso sirnifica tecnologia aVID

çado, "restí�io e enorme some de poderes,
Mas em contrapartida, 0U como se fôra o.

preço desse empreendimento e progresso formi
dáveis, estaremos, li lonio prazo,' lutando com o
mesmo problema com que se defrontem atual
mente as nações atomizadas, isto é, o da - erma

zensgem segura, em depósitos especiais (g�ral
mente nas profundezas msrmmes), dos r�furos
atômicos carregados de mortal radloatlvldede.
Apenazmente 'ermezenegem, repelimos, porque ó

, desafivaç�9 de SUIIS proprlededee ('I�iplltiv:!.s _ t" ,

impossível, por enquanto.
'

O problema dos refugos arõmtcoe é de uma

complexidade lAI que não pode ser dtmeuslonedo
num pequeno artigo de lernal, e para que teaha
mos uma idéia das faCelGS que ele' engloba, va
mos dar aos leltores um pequeno exemplo que é
este: O eremento plutônio, depois de servir como
comllusl(vel nas Usinas Nucleares, transforma se
em refugo atômico de radioatividade perigosfssi
ma, podendo com essa letalidade não só causar

1I1eij6es e doenças monstruosas comô ainda ii
morre em massa de seres humanos, E o mais
extraordiodrlo e patélico, é que permanece nesse
estado letal por milharu de anos, e uma vez
liberado por escape ou outro mOf;vo,· de seus

depósitos especiais no fundo do mar, pode, co
mo já dissemos acima, gerar verdadeiuls ci.ãs
trofes. humanas, dar porque é considerado Dmd

grave am�açll ao nosso PhlDetlJ.
A questão dos refugos atômicos, bem como

da eveDlua.1 desmontagem de Usinas Nucleares
absoletas impregnadas de radioatividade mo�tal
(desmonte que só pode ser feito por meio de
Robôs ou mecanismo 8�melhantes) e outros as

pect9s ligados à Energia Nuclear, cODstitui pro
blema tão complexo, tão sério e 1ascinanle que
já deu ori�em a numerosos romances, filmes,
e novelas de ciência li ficção, como é o caso de
um Irabalho de nossa aUloria iniitulddo "b CéU
regömenfo Arômico", divulgado pela imprensa.
em 1974 e qu, veio formar entre os 20 contos
Iilerários que já publicamos.

I Pescado •

val ser

fiscalizado
FLORIANÓPOLIS - A

Superintendência do Desen
volvimento da Pesca, assi
nou em Brasília, convênio
com O· DIPOA (Departa
mento Nacional de Inspen
ção de Produtos de Origem
Animal) com vista a fiscali'
zação do. pescado, .em esta

belecimento sob inspeção
federal.

desde o recebimento da
matéria prima até a expedi
ção do produto final.

Assim, o pescado proce
dente da pesca predatória
ou capturado em desacordo
com a legislação da

.

pesca
vigente. será apreendido
pelo DIPOA desenvolven
do-se desta forma uma in

tegração. de esforços da Su
depe com os órgãos fede·
rais afins, buscando inclusi
ve evitar a dihlição de re

cursos.

o DIPOA dispõe de fis
. cais em· todos os setores
de descarga de pescado e

alcança todas as fases do
processamento industrial,

Cheque

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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�;C' Jlba, (!}�clal
ero Registro iVil do I. DlI-

Fundação: fJrtur Muller - 1919, trAto da .{lomarc� .Je J,araguá
• ,. , ", -" '" t , do. Süll' Estado, ,de .. Santa
di?OC�:, �1.��6.691/0001·3, ,.} L< .•

" ,d;;atarJn!,i(ª�asU; t ,.jll;
_ ,.1109'76<.' ;' Fn �aJl�,r� qUIiI,..,oomp!1l;'ece

ram no ca:Eilórfg'�ex1b1ndo (OI
bír�tCi�.J· ._ i.'"

, 'documento.'reXtgldol 1pela i, lei

furêiJio Vitor Schmöciket afim de sel1abllltarem para
,

' "�,,' \ ,-�
* _.

, ,casar-se

�-" A�$.I!JI�t�\:1�;,>""·.,t i: '''�\E'dftlH -.t.·9'�18 de'l0/0'5p6An,,.al. �,f. ',,'. mOrl:8QjOOI .�' I' , .f. J .,»1 .. ' t 1, ,

Sel!'eltre ,:,. -: .,Cr'as,OO, tI Adlma,r .!yaJz.�,� ",'
A,:ulso , ',", -; ..G�$ 1,50 QUiomar Olegilrlo .'

, Num��o atr.sado. çr' Z,OO "�', � Corrêa
li' 'I

,
fNDE��ÇO: Ele, trasileilfo" solteiro,

Caixa POltai, 19 �.i.� carpinteiro, natural de
�Ru.a�, n".130 - Fone: 'l�-0091 ...�assartUJduli»'a,' neste Es
Jaraguá ,dO\ISuJ t'l�r! Cata�ip.� t 'I l'a:dô"doDticili.do e"r��i,C'j:eDÍ'

11 Ri" ti ,[!f\� na JRp'1 10jn�Hle, J ",st)à
t, ,"

'
"

I
cidade, Iílhe de Victor

,:;' ,Qnll"\")lrQ'l-S" 1- U WtlilZ,l e-de, 5,elh "Walz .

•<I'�'��c.L ' , '" '.� \ \. �Jrlil, br.&sileir:a. t�IO'lIeirft,
" ' I

_ industríári,a, natural I de
r, 't Ouaramirim.'ne-Ste Estadoi

domi,ciliada e residente Da
•

'

, "
'

• " '.l ,Rua loinville. oeSfad cida-
Eazem'anos ,hoie: "de, ,filha,de Olegário,CBotr-'
. ' .... ', ,: '" , ,. :. r�a 'e, Vergjinia ':fi'lorinda
, i -. A. ,sra. Lrdia ,Stejn GO!1çalve.� . "

, l, i:';

Martins;: ,,>
f

.'" ",'
,

�,o e,l1' Jaim,'" 'Baech- �diJal, D" 9,.3Z9 d,e �O/ct�p6
lold Correia, em Curhi- Nillon Ricardo Schneider é
,l;l�;_PRJ; 'J. ,. ,).;, I Éllll Vol:kmmDo
., \ a sra. E,I�ir8 Brey, "EI b ''1'"'' ;';)

H�rll!�, ,m Jm,bit�ba; .,) �,r�sl eIrO� ��llelto,
(' ,--; o garôto Wilàulr < lay!8d�r, natu�al. ,d� .

)lua
Canoll'i, ,""qJ Três Rios do ru�' do, Sul" dO,mlclha�o e

N
' ," ,l, ",.' - reslden'te em RIO' Ctrro'II,

, ,o���, '.' ",' neate" distrito', filho de Max
'.Fa�em' arios ilmann.ã:·" SC'hó�ider' e' 'dé 'Cec'ilia

\
,

Wendör.ff Schbeidet:
,

-' A 8ra. Edil Sehrnö- v Ela brasileira solteira
.,1� I O' 'h

'
, , ,

e�e ,em' urltl· e;� "'" iadustridriiJ,IlÖi�'turãl de la.
"�.
- a 1f��·.Hfill.na Bardl" 'raguä do Sul. ,domiciliada

Dl BOlrteltDl, em ,!tapoou-. e resideiUe ém Ri'o Cerro
,zinho;' "<. ,.', , , II neste dislrito fHnll de I

- a ara. LUisotl Müller Hárotdb Vo'I'km�Dn e' de
Schmitt;,;' .,' "i' ", ElfiDa Giêlow; VolknHuln.

..;.. 9r.' .kr'oalde Sehulz "

.

':,' I' •
..' ; ",

(dentista);'. , , � , . " Edital, �. 9,ã80"d� 20/06/Z6
Evaldo Greebuski e

Maria Are.oira Sáotos

Aniversários

Dia 31 Maio �

� - Ã j0ge\m, SaUyj"fiIh�' Ele 'bràsileiro soheiro"
ö•. sr. Wi\'lyE e ·Irmgardil opefâho, 'ó:àturlll' de Vaca�

• aN'eltzel;',
L"
r

�
2 'i' ri:a'/'�io' Gràrfd� Ido Sul,

,I - a Ira,. ll'1dla B'oms- • domiCiliado Pê'" resi'denté
oh�i?; ,'b �' .•:. . ,: .. _ Ii� l_?uâ _' ,�xl1e�jcio"ário
-:-' o It. FrederICO Wltt, Antonio Carlos ferr,ira

em �ClJtniba;' '",' �;'"
.'" -,

aista"
,

eidãdê: rilllo' d'e�PraD:
Dia 01 fun ,ct�cô'Orêchusl(i 8 dê�WaD·

, ...' I" d�. �azey'�a qr,e;chlJ.ski.
Q sr" T e o d o -r o Ele brasileira soLr�I'r"

Ü· h'
", .. ,

nUlo l'll'g; ,''''" -; '_'.:': inc:ltrSI'tiâ'i'i'à ..; 'iiä'lur'âI ,_ ede
a �o,em Leonita Ro- Jaraguá do'Sul, ,domicilia

•• LawIID, em Nenu Ra- . (Ia e re!'lide'o!e n'a Rua An
mos; .' S .) .

�-.
t to'nio' Carlos 'Ferreira 'ne�

,.'....:. O,, er·, Gerbltrd -Sillil'nf "�tlJ' ci'cladé;' filhá
..

de '16se
-, ...-.�. �ra.:r Irma <faedk.e. SaQlos ,,� �e' B:�Dta'-Milrée
em RIQ ,Cerro;',. lino Ros"" Sa'otos. ,J, i. c

- a Jarota Jane Simo-,
ne:" filha'de' Adólaf e OcH,
lia MoraUi, '

,,,

Dia 02 ,-

A.'"

Ed.itlil, Q. ,'.��1 qé 2 t /05/76
,'_ Osyaldii Winter 8
,,\ :Asmeria Lémke�

j

Eh�, br8s!leiro', 'soltei,ro;
m'ocânieo, natUral de 'Ja�
ràgu� do 'Sul, 'dotniciliÚ�
do .e', residente na' Rua
�ey�Francó, nesta' cida�
de, filho ,de ,Francis,co
Winttlr 8 'Marta Voltó'lioi
Wiater. �,�

',.,"i,'

� O 8'1'. Jogo KHh:Iie;
, - a,sra. Wand'a Nico:':
luzzi,;

, .,.> ,

��':""'::' ,8 sra. Iréne'HãDl8Dn,
em Uc,>upavs' Sêca-Bl'tJme
nau; .', �,'

.

1, ,

,

..;_ 'Virgílio Níécilini, em
Ha pocuzil1lhe; ,., I

,

- a SUo Irene ,Vciigt
Schroeder, 8111 Mafra.

Dia ,03'

..

,

-

,I':Ua;braBiléira, 801teiraj
industr.iá-riil,' natural ,da
Pomerod'8" neBte, �Estadoj
domicUiáda 8 r'esideot,

- O sr, Luiz' CarIo. na Raa Ney Franco,rDes ..
. Rllbini; ta cidade, filha de�Rudo}'fo

,
'." -:-; • iov.em Rose Mary Lemke e Emília Schmidt
L�ng�; !2" I .'? L,em,�fl.'.. . � fl

I:l � �<�����:\lt� 'e'�� Edital ':0. Q!S82 de :24105t16'
em napoeu:�inhõ;, " _ Joio, Eggert Q
� .

...;;. 8.,., sr.a, , Ln,g e r ti ,""li � ,fy1.�,rJjse -" .Btrte1. , _

Mabnke Hara,Uo; ", ,J ': Ele" 1)r�Ri18iro. liIoU.eiro;
, � 'O.jO't!Dl, Gilson G,QP> b.9r>��c,heiro, nat,ural, de
zaga dos 88nt08 (�epe Guar.smirim, neste IE8ta�
L.egal)" fÚncioD.ário de do, doinioiUado.e residen
Çonfeeçõea ."Âonib!ll·'., .. te. em G-uaramirilD, neste
Dia '04 -,' Estad:o, filn.o . de Ervio.o

, ,. - � ,�, � '\ Eggêrt�e. MaFia ' sillrsna
- Arlete, filha de Da.. Ribeiro. . _ ,"'-

niel Ham'811n, "�.m� BI_,;.m6� � l - '_ - f.......
Dau;' , ,Ela, bra.Ueira, solteira,

'

.. ,!"'"" ,8. na. Silds Pi8zßra,." a.uxili�r,de.(�.sCJ�it�rj9. di·
Karan, em Oor:itiba;", . go" alm,oxarifado,j n,atural
,�':"'j'oll' ,sra. • Y/, a U·,l; IU��, d!". Jar,�g,�� �9. �,!1:,,,dolÍli'1
Ha�rbl ,Zrnnk.e;n .. .' "" rHo.,;·" Clbad�,�I�.')fJ'�')ld,ente,"A�Q1
- o sr. Âma'ndia�Klein.,., Itapo�uzinliQ, ne�ttl_ dis·
"Nossas felioitaQões a08 trito, filha, de,,' � Bertoldo

�nivel(.a'l'iantell da, lema,-, ,�8}!,tAl,e:. �àrj� ,• .KOj_ehler
na", 'Jl�':,'.' , GIJH'.Ba,rte:l .. "", J1t, ';.,1 :o'.?I'

29-0&-78 'Jf t_ �, ',C\ tlPa.DIN"LJ{2
��=&=='='=�==��============&="=-�========�Ä$
I Dr..! Á,va,r� " l1f�iiqp'e��.

�' ",'
_ .

':, 1',Palpi.tãß:�r,
,i '�" ;úE$portiJa:1' :' da CEF

'

.
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� �!' _�� ,3" de . maio,:pelo pre.sidente. à,a Bepüblí-
,

."." ,_". ".' ' ,1
.' oa. ,o, , . , ..., '. ," ,. �"n, Inventäeíos, ACidentes "de TrAns�to, Segprol

As apostae serão abertas ao diA1",01- ..ou 02 ..

-. . Usncaplão, çop".,�ça8,,1�q'!JiJ.t!l,a,tºq P�lJ!q.uJt.s;
_ de agoilt� 4iI.lle�ão J;ecebid�s até dia 27 do m_A8-

,

I G�no�lamento dei,P;.I1,()te.�oB:.D�fe8a8fGr�tpimd8 �
I, mó mas, eu' 'sela, \48 horas antes da. primeira FI�pa.s, Trabalb;o e Previdencia Socíal, AceB.
-"'-r:oClatill 'do (/8mpeóóato Brasileiro qoe será:re, ,

'Ioria Joriliica; às empresas em geral.'
,",lIz�d'ff', n'0' 'd� !é2-9, 'Pêlo preço �fixo ,de 'dez eru-:

'
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.selr08, ,c,da torcedor poderá apostar nes cinco,
'
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� 1,::'
100 lDilhões de ·cruzeiros. ,.',.1;' aO,1 sábados das 8.00 às 12,00 1h�'rat;
.,

O C!lsquema de' fUDc1ionamento da loteria l ;' ".' Av�n'i9,a .,g��qllo�Y8�g/iS'T��Q:,\ ";',, ,

do CampeoDato Brasilehll é o seguinte:, cada 'I" C1 b
' '",

' o,fupá ,I' ,) fJ ,"'·'-�(,�,._S ...'.J::ta' Catarl'n"a, � o 5 par-tiei!)ante receb�rá um\ número.: de 1, c "1"
.'�U -

,

a 44: o apos,tador 'esc,olh,erá I�US cinco"fl),ori- I :i:;;==F===::::;;:;4;:::===;;;T=::::=,:;=;::;::#;:::;:::==;::;::r=::::lF=i'Fi;::;:'::;:�=F==d
�:r�s�� ap�:�t.iirá no YO�lin.te, pel,o� ,/<,II'U8, �nú,' f ,�f: "',',,::;',,) :;;". F''��fB',.,,;I' ',.'5,: �'; ":,', "�I; Ij•.. ., EÖl prhicipio p'e'nS8-S8 ',em,
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átribujr,�. cln, 00. ' ',> ,,_.,' ,,',
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I pontos ao clube melhor r colocado, ,quaVo ao " "o,,� �'"'" I <Í'o ,t>,. ,;1''''0 r "

: '. """17' " t,f, (
I segundo, três .ao terceiro, dois ao quarto e um

80 quinto; perfazendo, u. tgtal.,de 15 ,po,ntQs.
i QUem fizer os 15,pontos, rec,ey@rá cu ,di:v.fqir�

(> bblo.' Se ninguém ''"chegar '. a ' 68se • total, p. ,

, pi.íêmio· sérá at�ibuido a lquem fi�'er 14,,13, .

etc.
I Está fói a -idéia' apre8entada pela Ca�xa Eco
nÔmica' e qÚ8 está :recebendo �PO�9 da, GBDt i
, •. ,

Há: poré'm, tHn detl;llh,e mujtr,; imp,ortant��
Pará ê8ÍiJà'l'óteca�' 08 'cin'co, ,pr�meir�s qploca·
dos Dão serão, necessariamente'nos. ciJlco ,.clu
bes 'primà-iros colocados! d,o, Ö�lpp�ona.tP., EIS: "

reeooheoerá os pontos 5anhos de c,ada ;�')uba, I

tenham ou gão l8é classific�do •. Isto porqp�. P, I

Câmpeonato é dividido em' chaves e poderá
, classificar qoatro eqdip�,lil com diferentes,; nú
meros de pontos 'ganhol. Poderá· Gcorrer., pc,"

êx,,-�plo, que, o eamp�ãó da cha��, �"c)legu•
ao. fIDsi com ,50 pontos e o segundo com 48;

,

o. eampeio'da'cháve B, com 47. () segundo
com 45 pontos; o ,campeio, da chave C com

I 46 p�ntos e ,o da eha:v,t? D com 44 pan,tos"Nas
,'te '0'&'8"0,' o' calIfpéão 'da; C.hate n: em'borâ ....

tUs
, pute BS finais·, e P9SS8' até 8�r < campeãQ bra-

1Ji1�ir�" nAo "erá >c,o.��i�erado )��tre os einco
primeIros ,Ii.r� efel�o de' lote,pB.

'
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�< 'Hav�l�: a,ois c9-ncdrso�' oe p.rog:nósticol,
um p'af,8 � lase de ,élsssifica,9ão ,e
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o Fundo de Gà!"âôti� 'do' 'Té'{ópo"'de : 'Se�'V\çQ

iá 'pàgou res8sfcimei;fto_S:'iiô' t!itál d'e� 'Cr$ r21�tiilMe.
6·72 milhõ'ss, segiiiul(j' :irffor�du- 'o lfli'i:i�àf;"CE!Dtr81
com base em dad'bs 'lévâú,lidbs át�'Jlhil'9'O' ��.fl/.�
!'" O. montante, das contas 'do ;fuoäo d�,

.

garantial
'.oní tóBti":O pafs,"âtil'lg'el Cr'$'c,291 bHhßf),s'886 'milhõ.�
"_' 50 por c8ntô 'i!cima"ôo jfàldJ�de"nfniJII&sliÍ'rá8i
'Q t?,'têf 'ife· saqueS 'n'º-"prim,�,rÓ' sém�$t�e fôfö'de 'Cr$
2, l)'Ilbõei 13 mnhãsil�fie;'à' arr�C8'd'ff�'ãd aléanç'óü::ä�r�
6 bil'.líõe'iS 435 lIiifhõé's;-'" burvà"'de !sít.'qU'es vem '30öm;
p8óhâÍldO' a d8S árrec'à'däç'õ'e's:'Oii'f�s8arçi.lneiifoll' d'
P;lI�Í'ço 8óÍIlaram Cr$"618"ínilhtr€é,,' aL" âVrelfluJ"ç1io\
�o mesmo mês, chegoU a Cr$ 2\bilhões 192 m11bõel!
" . '.1 ... "1"1 - • •

�

Cumprimentos do "Correio do, Poyo".

'''.,Escritório

A': ,:C,OM·E,�R.GJ�AL
.....�� i , t>( '.... �

ADYlCACIA - COllABILlOAD� --, SEBUROS
António .José ·Gonçi:tI've,S'

Bel. em Admiuisl,ra�,ãg de 'EmpreslIs
Yvonne Alice Schmöckel Gonçalves
Técnica 'e·rn' <I00tabilidade ÇRG(SÇ) 7 6õ8 ' r

,

CPF 095090989-'63

, O veterano clube de bolão AZ DR OURO.
liHãdo �âõ "Ölúbe"Ãlféílco-'S'ieperiô{ qtie�óír'cor.

�' FenJ�,"{i99; c�mJ;l18t�'! � t�,9.o•., de �r�ficilà·!�xl.�l'
tênois; .dig'ilfilcando; o� ,esporte {[Ol lboião. .oa

pentenárili, Jaraguá do Sul, em anima.da chur-
"

��::::!.:' :!;��: dd!à�!I�'d:�:�r�:i::����a :�Iê
'

cientl1J presidêneit) ;0 desportista RbÍner Whille,l
'. A esc'Q,)há fo.i�das lIla.s, "felizes. � pois. ri,:
oaiu '" no' .veteJ'ano� ,bo,}Cl)o,illta .Heins .. Rodolfo
Kohlbach; indust.ri,a.l �: cOlDenda.dor- da Ordém,
do Albatroz, componente da':velba, "guarda "do,
grupo. , .,' -

'I r', 1!A, p'liesi'dêneÍ'a estrolheu \ delitr.,9« 08 seul!

companb'eir'ol' 0S d'emsfs 8u�Hi'8re8'le que' sic':
Netl!lo..r,'fgrOllWs1d, com:o 's6cntá:Ji.io; ':Carl ED'J
derie, "c'o'mE) >1e's0ureiro " L0re,IlQ1 Ma!caUor 0:0·
mo ,or'lrdo'i'i,' ;'r.�, til.!".: t. J".l í. ,) "\':, (':,i! ,lI'!

Rua I (Mal. I;>eodOrO) 122/130'
Fone ,?Z·OO�l,.;_ ex. Postal, 19 �

J!I-.raguá do Sul', ?,' ,Santa Ca�rtna
Recursol filcais • admtnlstrativol - Contabil1da

, Serviço de marca." e �atentes .:... fotocópias de
Legtslaçio trabalh(àta ii INPS - Segurol em geral

,

,. Serviços a6raos Varig .

DeI4e'� 194•• Berviço d� 'progrelJso de Jaraguá do 8ul
11" • If

. �

Terreno
L

,

LQcalizado a B·trpda Rio da Luz, COD)
área _de 81-,500 m2, edificado com uma caS3

de madeira. 6timo p�ra plantação de arroz e

pastagem para gado,
Ver a tratar pes80almeilte, ou atr,flVés I'd�

telefone 72�0035 com o sr., Bnio, no Posto Ru·

yilii;"
.

,
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������;.1. Bdital n. 9 383 de 25/05/76 Sol�n\ge Ma'ria Borge;
Ro1Bnd Walter JanSStlD e, Ele, brasileh:o,' solteiro.

'

.. � �:r:� _R,ein,old�_,l\Icu�a".r. -

ílDagmar ROllangela, operá,rio, oatural de Ja:."

II II
'

Hrpscb](i.\ ' 'j�, '; ral{�á"d{� Su;I" diQ�i�ili�: "

';"
ADT.6A

..�,;0 , 'I,'. '

Ele. brasileiro, solteiro, 'do e ul8H1ente em .RI�el, I· • •• "

tecnico em GontabiIidad'8' rão ..Molhflr neste distrIto,
natur�l d_e, Jar�guá d�, _}ilh� .

de· EvaFi!lt� Aldro·

Sul,. d9mi�;\Ua�� .e: resl1 í]v�ndl e de E�llla Bassa,. L ' J�RA,G:,UÁ, DO "SUL' ,,' ,

diln(e na Kv. Gêtu1iôVar�' 01 Aldrovaudl.
.

'

ga8 •.�n88ta cidade, filho �''_''���'''-J" ,�

48 Rõl,.,nlJ:'L.'6poldo -Ger�
. 'Ela, b,r��ile;ilt!l, 1t9J��i,a, .-

mano Jan8s6n, fit Lagoy indostriária. na�"r�-dte '

,

Branca Meneghin Jane- Jaraguá do Sol; 'demici; O'·R. A' 'L'BE,RTO,', 'O"ALMARCOUada 8 residente,..na Rua
sen. ' "

�i Ela. brasileira, solteira,
José,.,&m,mel),d)0rfer. nest�

.. tend�Dte, soc.ial, "n8tur�1 cidade, filhe' de
.

Abei

'Öe"JarBgua dotSul� doini!. ,;Bor.ges e de:Aila' BO-rgi8S;
ciliada,,:e reside,nt." na ,E, para que,chegue 'aow"o!..

\ Rua Dr. Waldémiio' Ma- nh�cimeI\to de todos Pmafidel
zurech�o, nesta cidade. passar o pl'�ltentt�f:edJ�",IJ,�uEl,
filha de Fidelis Carlos seri publicailo pela Imprens'!

e em cartório onde será afixa
Hruschka e de Ingeruth do durante 15 di_s. Se algué�Kli:tzke: !HrUs:cblta:JJ: ,,,..;; �ri :soliber, dfiJàlgum hbpedlmentQ

acule-o para
.

OI flnl legall,�
ßdital n, 9,384 de �&IU5176 AUREA.,>MO�R, PRUBB�

Ivo Aldrovandi'" Oficial' li

ADV-ü"GADO
,

'
J :} r �

� � •.\lJ �

I

Av. Mal. Deodoro, 1.086 ,- Fone: 72-0695 '

" ' (11

,", ---Expediente" das 14;Oe ,às 171g0,�h#·., ',' I

lo, ..
, (,' .#-� "-...: ...�t'
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Járaguá '\io Sul: Santa 'Cäta�in� i

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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"Íoínvílle" conlui l.'
viagem com êxito

O "Joinville", de UH mil toneladas de capaci
dade .que divide com o "Docepolo" a "ondiçAo de
maior n8Yio produzido DO Braetl, acaba de concluir
lua prim,eira viagem "redonda" (ida e volta ao Orí
ente Né!tio) ti já ínleteu lua segunda viagem. Segun
Cio a Petrabráll, proprietária da embarcação, a prí
meira Tiagem Ie deaenvolveu a eoatento, com mar

gens de oper_çlo (Teloeidade e performance do ns
\ io) Reime da uxpectatiT8.

Uma fonte da Petrobrás dillse que 08 nsvlce
produzidos no Brasil não têm diferença, em téent
ca, dos importades do Japio, Holanda e outros pai-
888. Res.aUffu que, pela proximidade, o armador
ainda con88lu. obter um flavio com o máximo de
adequação ãtl sUa, necessidades, o que Dão ocorre
Gom navios feitos no exterior.

.

O "Jeínvílle" é o �t>guDdo de uma série de eín
.

eo oaTios preduzidos pela Ishikawajima para Pstre
brá. e Decloave, O primeiro a ler IBnç,ado foi o

"Doeepole", da Déceaeve.
A partir de novembro deita ano a Ishikawaji

ma e6m�ca a produzir o primeiro!upernavio de 277
Astrit K. Ichmneh, Diretora. mil tonelada. da capaeidade, da série de quatro en-

"",_----------......-------.------------------------ eomeDdad08 pela Petrobrás.

IC anrcva as Ctmta§ �o Governo �o lE§ta�o
O Globo destaca SaDta Catarina

rererenes atO 2LlDlO �al§s'at��

Estailo de Sinta Catarina

Prefeitura Municipal de
, Jaraguá do Sul

Decreto N. 388/76
Cria Ponto de AUTOMÓVEIS DR ALUGUEL

na Roa 7 - Walter Marqaar'dt. defronte Parque
,Agropecohio "Ministro JGäo CIQo�h8l9."

Eoganio Strebs, Prefeito Municipal de Jaragoá
do Sol. Eiltado d. Sant. Catarina, no DIBO i exsreí

cio da aDIU a'r�bDiçõea a de conformidAde com o que
dí"põa o Dsocete Federal n.O 62.906 da 28 de Junhe
de 1968:

.

CGßsidet'8n,do a DeCGlSlilidsde de leeomceão das

p�81J081!1 qlJe freqlJ8nl.m u depl"ndênoias da SESI.
SENAI. PARQUE AGROPECUÁRIO 8 a inexistên
cia da qualquer ponto tie TÁXIS na localidade;

Considerando a instalação da P'ÁCULDADR
DE E8TUDOS SOCrA8 que é freq04ilDtacto por quas,
100 alunos em horärie nstnrno, DECRETA:

O Tribunal de Contas do BSlado, aprovou per
unl)nimidad� lIS contas do governo KOßd�r R�is re

Ierentes ao exercício di 1915. que foram encaminha
das para apreciação daquela Corte DO BIUmo dia iI
de março. O doeumeate, comendo 489 pígiou e 61
quadros contábeis, foi aprecíede pela Dírercrla de Fis
calização r'ioltncelra e teve como rel.tor o conselhei
ro Carlos AUfUSIO Caminha .•.

. Em seu parecer, • conselheiro Caries Caminha
destaca que as despesas realizadas com àdmloislração
superior e planejamento flobal demonstram, com bu
laOle clareza, "o intuito do flovlrno em obter uma

admioi8lrl�io plaoejadll, para Ilceoçar cóm segurança
os objetivos definidos em 8e� plano de i'overno".

. R�reriDdo-s� ao· programa de TraDsportes cio
(loverno Konder Reis, o conselheiro Cario. Aurus.lo
Camioha lembl'ou'�qUe"ee plaßo· 'é"' "aror- decisivo DO dt·
lIeovolvimento ecanômico, "0 que' pOalibilil. melhor e·

mais rápido fluxo de distribuição .te riquuoa", e que
o governo de Sa11l. Cararhul .plicou valor superiGr cl

um quarIO das despesas realiZidu iii. exerdCi.<t, "Dil
cerleza de que "Governar é Encur'lr Distâncias".

De.pois de uUe.dír que a Bduclçie "é f.�or qae

Escritório de Advocacia

a.-SADO 29-0&-76·
Art. 1.°) - Fica criado um (1) PONTO DE

AUTOMÓVEIS DK ALUGUEL, para traniporl8IJ d.
passageiros 8 Ur looalizildo na RUI 7 - Walter

Marquardt, dAfronte ao Parqu� Agropecu4rio "MI·
NISTRO JOÃO.CLEOPHAS"'.

Art. 2.°) - O número' total de utom691ia é
fix.ado em três.'

Art. 3.°) - Oll illtereS8ado8 dQverão at_ódar OB

rsquisitoa oontidos no Decreto n.O 346/75 de 16 de
setambro ds 1975.

Art, 4 o) Eate Decreto entrará em vigor Dill d.·
ta da lua publioaçãe, rnogadllll 8S disposições em

eentrãrío.

Paláoio da Prefeitura Munioipal de Janguá do
Sill, .os 20 diu do mel de m�io de 1976.

EUGENIO STREBE, Pref.ito Monipal

O presenta Desrate foi registrada 8 publioado
n�sta 1)irateria de Expediwnte, Edllo.tio 8 Allli'�.D
ois '�oci.l, lOS 20 dia. do mls msio de 1976.

PAGINA

Florianópolis'
Ont�a boa r:.pçl.o para quem 88tá em Camboriú

é Ti8Uar Flcilfilnópolil. No eamínho, paua-se por
PGrto Bel. (7.293 habítantea), o'nd. há .um grande
lago marítimo, a baia de Zimbro•• Ai, as praia.s sl.o
agultea e em algumas exlste coStÕ9S de areia mo

nazltica. Outra cidade ne tr8j�tG é Bíguaçu (15.360
.

habitaates), GOlD um aqueduto aonstrtddo 'pelos por
tuguese,.

�ocalizada qu:aa8 que inteiramente Da Ilha de
Santa Gatarioa, Florianópolis, 00d1138 656 habitaotes,
tem 52 praias, entre aa de mar grolso " mar Dlan8o,
deitaoalldo-ae ali de Itaguaçu, _Praia da Saudade,
do Me.i'o, SambAqui, Tapera, Joaquinha, Jurarê, Cana
vÍtllirall, ArmaQAo, Ponta de Cana. e Campecha._ A
Lag6a d. CODoelçio, ligada ao Dlar, é um paueio
i.dispensáT.l para quem quer oonhecer a beleza
da região.

,:;: � ,"';.t}-;.=.._ _ �,___" -".... -: .;_ I. ,;...�-,..
�

• i. "",- _..... '.

NI. oidad'" o turiata daTe vi.itar o Morro da
Cruz, os lBu.eUI (d. arte, do indio, do Homem do
8ambaqui), a e,atedral metropolitaaa "O Convento
410s Jesuitas. ,

Outra atra<,lo d. FIClriaBópoli. lie 88 rendeiras,
qUase todas "eBc'Jul,atel de portuguesIJs' da Ilha d().
Af·re••

considere de 8tgur�iO'ça nacionll". o r�IIIGr observa
que Q governo nâo de.cufoU deste falor, cerlo de que
e aprtrnoramentc cultural leva ao caminho do desen
volvtmento Ferem aplicado. recursos superlores II 462
milhões de eruzelros, o que represeqti:l mals de 18%
da despesa realizada, "0 que me enleva e 'me Iran

quiliza, conslatar que o g'ov�rno de SIRI. Clldriol
esrã par.efluindo, fnciilDsavelmente, 08 obielivoa di
L�i 5 692, ou s�ja. proporcioDlir ao educando a for-
,mação necessária 110 desenvolvimenlo· de SU.8 poreo'"
ci�lidadcs como elemenlo de aUlorealiza�io, qualifi.
cação parl! o rré!balho e preparo pari o exercício
cooscierJle do cidadÀnia".

.

\

Ae final, o relator Carlos Auguslo Caminha re

vela que, anlilizliDdo ti cOf11posição da. dUPUIIS, ve·

r.ifica se que em _ çommt�8 bmmJ. aplicado.s ,.Cr.$
1.44!.b24.144 .31, enquaDto que as de cllpital somarem
Cr$ l.!' 6881.668,49.' represenlilodo um percenhH'II de
45.14%, "allamente ailloifíclllivo, o que jiJ foí· demaIS
trado em porle "el� ,aumenlO substaDcial. do pllrl'imõ
'n;o do �81I1do, e ainda pélas luas apliclçõCI DO pro·
grama de trolA.pórte.".

'

. I

E M P R E S Á R lOS, Y U R I S IA S,
a VARJG sonte-BQ honrada pelo que' pode flz8'r pelos· .Q8US ne

gócios e pasleios. V..lRIG está presente em toda parte do
. mundo, beneficiew8e dOI seUB slrviQo8 .

I

Peça informações à VARIG
Av. MIl. Deodero .t. fOIlItC., lU/tiO - rODI 11·0091

Jeraruá do �ul - �C··

Viage VARIG VARIG VARIG

lIul Bellal�1I RII, 551

Jlflaul d, SII
files: 72-0754 EscrilArl. - 72-0301 Resl�elcll

SI.I. Cllarll.

Dr. Ed g a r Out r a
Dr; Os mar Outra
)Flscal de .(lendas Aposentado)

Advoga�os
Def8'S&s fisaai. da q...lqf,ler natureza - Cobra.,.e - IRTellt'ri.... DOlqui

.

t(}1 - Altu_çõtti de Fir.a. - Cel.tratel � A.id.llt•• de Transito • D,f••as
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Av. Mal. Deodoro da Fonseca. 557
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S.A.
Fones 72-0060 -. 72-07.69 e 72-0969
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CORREIO DO PO,VO

Senador Otair Hecker quer
divulgação de Jaráguá do 'Sul

.0 efieiente Senador por Santa Catarina
Otair Becker, eleito o Oougreesista do ADO 9,

consequentemente integrante du mBieres par
sonalidades eatarinenses de 1975 (O Egtado,
17-3-76) oficiou 8 Agência Nacionel. eelieitando
a divulgação de JUBgui' do Sul. Eis, a seguir
a so lio i taQão:

.

"Com meus oordtaís cumprimento� estou
enviando Boletins já divalgad@8 pela Oomillllão
de Dieulg sção e Imprensa encarregada da difu
do des hst"jos em comemoração do centenário
d3 oidade ch" JARAGUÃ DO SUL, no Estado de
Santa' Oatarina.

Tratando-se de data tão importante para
o Município, gostaria de merecer de V. Sa. a

gentileu dlil dar o maier destaque pela AGEN
CIA NAClONAL. para a imporrâneia desta "fe-.
méride, em virtude de .]ARAGUÄ DO SUL
SER UMA DAS MAIS PROGRESSISTAS
CIDADES DO ESTADO DE SANTA CATAR!-'
NA. Para maiores esclareeimenetos V. Sa. po
derA utilizar o tel!\forie 720667 em Jaraguá 1)0'
Sul (Sucursal d' liA Notícia). .

A AGENCIA NACIONAL é O nono ms

lhor meio de difuBio atrnés todo o país, pois
S9US potentes transmtsseres, atingem tooa\) as

parres de nOBIlO terrítõ.to e 8Stl1 lIempl"8 pren
ta 8 patrocinar a dtfasio dos aeontecímentos
da atualidade. \

Antecipo 08 maus agradecim.ntos e o de
meus c09s1adllanoil, pela atenção' que der 8 8S

ta 8olicitação EI aproveito 8 oportunidade para
renour proteltos de distinta consideração.

A.t8ncio81l11 saudaQõi'li,
SeDador Otaír Becker".

Juizo de.Díreíto da Comarca de Iaraguä do Sul

E�ital da Primeira e Segunda Praea
Em resumo (art 687 do CPC). faz saber o

seguinte: Processo: Aç�o de execução No 5 025.
Exeqüente BaDco Ball!lerindu8 do Brasil 8/A.
Executados: Azevedo' Paulo Will e Nareizo No·
gaez. 'Imóvel 8-'!ier -Pllao8ado:" ho) 'Ym,'·1l'err,.n-o,
llIituado noi fundoll da Raa Joã8 .Tozini, muni-

.

eipio de Cor'up6, delta 'Comarca:fazemdo fren
te oom uma Rua Particular, com t6 ms traveR

s�o dos, fundos com uma Rna Projetada,. com
16 mfl. extremando de um lado com terrss de
JOllé Lenart e Catarina Martins e de outro la
do com terras de Aldo Oliari, oontando uma

área total de 1 034 ms2., sem benfeitoria•• De
vidamente registrado nesta Comare., sob Q. 43.
471, do livro ã-w, às fI8.45, avaliado em Or$
12.000,00. Depósito: Oom o próprio ex@cutlldo:
Primeira Praça: No dia 14 de junho de 1.976,
à� t 1,30 horas. Segunda Pr8'8: No dia 28 de'
junlio de 1976. às ·11,36 horlili, caso <) bem pe- .

nhorado não fór arremt'\tado Ra primeira praça
pela ,valor da avaliação ou preço éluperior. Lo
esl: Edifício do Forum. Nos 8UtOB nAo !lODllta
haver contra referido bem qualqu&J' ônus •

nem reCUrRO pendente de julgsmento. Dado •

,paslado nesta oidade de Jarlllguá do Sul, aOI .e
t. dias !'.to mes!!e maio tio ano de mil novecen·
tos e setenta e 8ais. Bu (a) Adolp,bo Mahfud,
e.crivio, o lubscreTi.

Alvaro Wand.m Filho, Juiz de Direito.
A pruente cópia confere com o original;'

dou fé.
.

I

Jaraguá do Sul, 07 de Meio de 1.97fS.
Adolpho "ahfud, EBcrivão.

Governo
distingue·

do Pará,
nosso' jorna'l

. Do Núcl.a de Promoçio GuItural e de
Turismo do Estado do Pará na Rio de Janeiro,
recebemos o Relatório de 1975 do Governo do
Estado do Pará e a publicação do discurso fú
nebre ao ex-Governador do Pará, EDg' Fernan
do José de Leio Guilbon, acompanhado de
um _cartio vazado nos seguites termos: "Rio, 14
de maio 1976. Dr. Eugênio Victor Schmöckel
Noss0 prezado amigo Prof. José Rainha teve·a
gentileza de n08 indicar o seu nome ..para figurar
na lista das perlonalidades que recebem: 88 pu

, blicações deste NúCLEO. Atendo, com satida
çjio. 8sse pedido e envio a V. Exs. 'o nOI1RO
Relt.tório de Hl75 e discurlo que proferi n08
funerais do ex-Gov8r:nador do Par�, Eng.• Fer
nando José de Lell)' Gui)hoo, Cordialmente,
Augusto Oorr&a Pinto."

.

Somos agradecidos 80 ilustre Chtlfe do Nú-

Icleo pela remessa dOI oportunol documentos
que eltlo merecendo a nosla melhor atençio..

==

.
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Os rastens 'IEX�IrCll§talS
,

Arnoldo ALEXANDRE
,

A imprensa nacional tem se ocupado com

assiduidade sobre a tal religião que I fomenta o de
sespero pars tirar proveito material.

Para nós essa modalidade de "religiio" nada
diz.

Fazem simplesmente dez (10) anos que aCU8R-
mos eSS8 aberração religiosa: .'

Preelsamente na edição de 24 de março de
1,966, em, "A NOTICIA", no espaço reservado as

"NoticÍf_ls de �ão Francisco do 8u1", publicamos o
.

seguinte:
"NÄO SABEMOS bem S8 é religião ou sebow

o que a C.N.K promove em nossa cidade nos 1S8-

Iões do Clube Republicano (Sordego). A função de,
domingo que tivemos oportunidade de assistir por
curiosidade mais nes representou um espetáculo de
vedetismo. Levantam ,8 mio, Batam palmas. Viva,,!
A direita escolhe o hino. A esquerde escolhe ou

tro. Quem ,aga o espetáculo de hoje? Um ...
Dois ..• Não! JeliuB preclsa maia. Vem o Divino e

faz milagres. Vem o povo e descarrega dinheiro.
Nesta terra não há policia mesmo. Não há autori
dade, nem eclesiástica. Fazer religião é uma coisa.
entendemos. Explorar o pobre EI surrado povo ·é
bem diferente. Gostamos, sim, do espetáculo, Para
o moço se tornar vedete só faltou mostrar o umbigo.".

.
,

Há dez anos muita gente n08 virou o respeí
tável rosto. E hoje? Voltamos a dizer: podemos ser

violento e Ineísívc, porém verdadeiro.
f

Escrevemos, com absoluta c6ugem, sobre
aquilo que julgl'lIDo8 eêrto por ser aquilo que é.
Dôa em quem doer.

Ai está mail um dos nOl80S acertos, graças •

Deus.

Juízo de Direito da Comarca de Jaraguä do Sul

Edital de Primeiro I Segundo Leilão
I

E'm resumo'·(ut. 687 de OPC), faz saber o
sego·jnte: Prooesso: Ação.de Execução. 0.°; 5.378.
Exeqüente: Gerd Edgar Baúmer. Executado:
Amauri Gonçaltes. Bem a B8r leiloado. 1.°) Um
Ford, Galaxie, ano '1967, cor 'ermelho • preto.
8 !oilindrop; com 198, ·HP., auliado em Cr$
5.000,03. Depósito. Auto Renovadora. Primeiro
Leilão: No· dia 24 d, Maio de 1.976, às 16,00
horaR. Segundo Leilão: No dis 07 de junho de

,

1.976, às 11,00 horu. caso o bem penhorado não
for arrelD�tndo no p;ime!ro. leilão pelo valor da

.

ualisQão ou prflQo superior. Local: o .do Depó
sito, Auto Reno,adora. Nos 8ut08 não consta
hater Qcntra referido bem qualquer ônul enfim
recuno p�endeDte de julgameoto. Dado e passa
do BestR cidade de Jaraguá do Sul, 80S ,inte
e três dia.e do lIleB de abril do ano de mil no·
"centoll e setenta e leis. Eu. (a) Adolpßo Mahfud,
ncrifio, o 8Ubserevi.

Alfaro Watldelli Filho, Juiz de Direito'

Ã presente cópia oonfere com o original;

dou fé.

Adolpho JrlBhfud, Eseritio

EIN E H R E N.M A N N
Wie schön, wenn man' von Jemand sageo kann:
Ich tralie ihm, er ist ein Ehrenmann,
Denn heut sind Treue, Redlichkeit und Ehr'
Längst keille Selbstverständlichkeiten mehr.

•
I'

Vor Zeiten galt ein Handschlag wie eiD lid,
Unredlichkeit war eine Seltenheit,
Jedoch die alten Zeiten, die sind tot,
Betrug ist heut alltäglicb wie das Brot.
Drum freut's mich doppelt; wenn ioh sagen kann:
Mein Nachbar ist ein wahrer Ehrenmann.

Wislt ihr, warum die Welt in Sünden lebt?
Weil jedenDann an seinem Reichtum klebt.
Wer viel hat, gibt Dicht gerne etwas her,
Im Gegenteil, er will nur immer mehr.

.

Doch wer im Andern seinen Bruder sieht,
Wem Nachstenli�be mehr gilt als Pro·fit,
Wer jm Besitz 8uch an die Armut denkt,
Von seinem ReichtulIl g .... rn etwas verschenkt,
Der ilt ein Mensch, von dem man ssgen kann:.....
Das ist wahrhaftig no04 ein Ehrenmann.

RudoU Hir.chfeld, São Paulo

C o,r r e i o d o P o v o

recebe cumprimentos
j

Nosso semenérlo recebeu ainda as segulntes
mensagena de cumprtmemoa pela passegem do
ö7.· eno de fundação:

Prol. Jasé Rainha da Cosia - Rio - "Meus pa
rabéns pelo 'â7.o aniversário do CORREIO DO
POVO. Abeaçoe da Neae. JOSé Rainhe di Cosia. "

Deparllmenlo de fslradas de ROdagem da $lC. - Fpolis
"Congratulamo nos pela passagem ge mais um
-entversérto desse cenceuuado órg60 de divulga
çäo, Selar de Ollulgaçio DER-SC. "

. Senador Leoolr Vargas Ferreira - rpolis -

I Quei
ra eeeuar meus cumprimentos 'ö7 o aniversário
fundação esse jornal que faz tradição na tmpren.
so cetennense, LeIDIr Yargls ferreira. Presi4enle Direlório
Reglonll di Areoa."

Inicio M. YOllolini - RII do sul-se - "Com
Iodo o paruculer eprêçe observei o conteúdo do
idealisla semanário "Correio do Povo" de 08 do
andeute, sob cuja direção V.S. bem tlustra os ele
vados ideais de um laborioso povo que orgu
lhosamente pode oatenter sua 'ctdsde como capi
tal euí-amerlcena do chapéu e do molar. Pela pas
sagem dos 'ö7 anos de extsrêaete parsbentzo a

Direção e Celeberedores, e a JlIraguá do Sul
pelo marco expreaslvo do primeiro cemenérto. No
senttdo de prestar ·minha parca coleboreção e

objetivando acompanhar parelelemente 08 aven

çadoe pa&80S daquela progresatste cidade, soBci.
ro a fineza de enviar-me uma esstnarure do brr-
.Ihente semeaérte que dirige."

Rolary Clu� Lesll e loroesle - fpolis - Brilhan
tes rotarianos da Cepiral do Estado, preereram
expresaívs homenegem 110 "Correio do Povo",
'ão loro temerem conhecimento do evento. O
mesmo aconteceu DO ROlary Club Plorianópolis,
alravés o Cempanhelre Lisboa, Oll reuntão do di.
20 do eorrenre, DO Lira Tênia Clube.

5.a . Deiegacia do Serviço Militar
Atenção jovens da classe de 1958

..

"'-'''-0 'pr'á·rt"o"pa'ra o ilistiimento 8tol 'wllha,
terminá no dia 30 de Junho. Âpre�ente I' na

Junta do SeuiQo Militar de seu município, eom
Certidão de NlIscimento I uma fOlografia 3d e

aliste-se, pois 8Ssim voo, eliltará inlreS88]Jdo no

Rol dOI Coustrulores da Pátria.

do Dr. PrefeitaOI Despachol
Noss.o qu�rido dr. Carlos. Moacyr d� PAria SO�IO,

Prefeilo Municipal de haocara, no ESlado do Rio de

Janeiro, conlinua nolS remelendo regularmeDle o seu
BIOPI - Bolelim loformalivo Oficiill da Prefeirura de
llaocara. De Parla Alegre. recénlemente, tivemos oca·
sião de lembrar I sua pe880él, suà esposa e seus de
dicados iluxiliarea, mandando li lodos o calor e o abra
ço da lerra gaúcha, lá dI!! Rua Uruguai, onde se silU!!
a maia' Dova Agência do Banco de Ealado de SáDl1I
Calaria&! S.A.

.

De volla aal pagolS da lerra barriia-verde, en-

coolremos mais um exemplar do BIOPI, do quai de.
tatamos dois excel�nfe8' despachos que divulgamo.
com muito prazer, para (jeleile de nosses,leitores:

"Agropen - Pede pagamenlo de máquinas 'PI�I
corlar irama. Aulorizo. e, aliá., o. único vegelal CUJ�
'corle admito. Quando assumi II prefeitura proibi terml-
nanlemenle a poda de árvore8, 'Como vinha sendo feil',
Árvorê8 redondas. quadradas, pODI,udal... horrfveis.
Não discuto o. jardiDs de Veraalhea com árvores em

cones, io. parb, simétricas; .. prefiro OIS jardins de
Burle-Max. A aalureza é inlocável. Por isso, praibi,
também, que se quebrassem a pedras do rio, São qua·
se humanas. São, nossas pedras. Poi Lin-Yulêlng que
afirmou: "Vamos dar lerras ao homem, para que el�
tenha árvores suas, e FO'chas lambém suas... e el.
Cuidará para que höja rãs t, de preferência, algUDS
Jllglrl08 e .ranha's." (1931) A�.sim faço. Na minha ca

SIJ lenho camaleões -às dezenas, aranhas, galoS, cãe".
poucas cobra., abelhas. pássaros, mosquitos, muila'
pedras e, mulher, minha ade,rada esposa. iudo islo é,
,para mim, um hsüan, ..

x x x

Omair C. pede seja reslllurada luz do pOlS'e que
fica em frenle ii N. S. dI Conceição de ESlrada Nova"
Sim embora stja �ul?erfJua, lanlill luz se irradia de seU'

semblimre, que brilha mais que a esrrela da .

noile d'

que fala Shakespeare, descrevendo CéSil:
.

II
••• firme como li eSlrelô da noite Cuja Ifmpld'

fixadez e permanênCia Não lern igual em Iodo firma
menlo. Os céus estão coberlOs de inúmerae ceotelhll"

Todas são fogo • cada qual rebrilha,
MlIS, uma aomenle, lnlre IodiIS, seu lugar ,ulr-

aou."
.

Defirindo, recomende que a"lâlllpada seja fr.ca,
pálida homeneiem para que �antll lao pura e milag�fJ'
8a não tome como "cinl•. "

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



"OB".IO

SI?ITO.�IAL; lJ �;
,

o Mundo
É inegável - e chega a ser até,"

tétrica -, a d,evaatação universal

que envolve O' corpo ,e, alma, que
corrompe o individuo e a socíede

de, que embrutece as famflia6 e aa

nações. � espantola a evolução por
que passa o ��.odo �tU8,�' m�8 não
MeDOS .spanlOss é a lbvoluçao que
arrasta os home'DI ao' fOS80 comum·
da d8grtida9�0, da materializa9110..
Tudo é f'eito 'com prof'lIidis�ma
inteligêocia, mas oom pouquísatmo
amor; MuitoB se alheiam para reu

nir vantagens, poucos 18, unem

para que a' pessö� :hum�na sofra
meDOS, para qu� a ,verd.adJ'.o lte� •

e 8 justiça cresçam malS•.

Oi testemunhos diário., neste

sentido. explodem, em' manchetes,

'I encerrando tão. vasta ,matéria,
atingindo t�o éle:vad? número de
casol geull

.

e,· partlcularcelJ.jo que,
n08 Impedem, d� medir o. alc�ice
de SU8S conseqü6a·cias Dl,ediatas,
ou imediatas, ou 'de ,!Bal,is,ar-Ihe a,
extensão e profundidade, tal a am
plitude de lua,," eonotaçÕfil!il..

pir�8Ól algun�: é UJBa gu��tio ,

de. adaptaç�o.. C'llp'''8nbaQlOS que.
liIilÓ. Contu,do; �al adaptaçiQ "ão
pressupõe deliVio do re.to oaminho
do equilfbrio, par,. QU8 dela D,ão
advenha n�nbuEQ' D,lsL ,É pr�ci�o
cautela 'para que Dio .sejam,os'
••ealh.de. pela maUcia. nlm ab,or-.
r.iaos pe'la iniqqid�de. Ela deve ç9r
r.elilpoD�er a., ten�'ência8 salut�res e

ni9 fi impeto8 desenfread,08 ..
Er,am aqueles qU6l, sem mandato e

/ sem qualificação, arvoram-s.' em
reformadores dtt conceitos e lori.
e�tador�s deopin,iõ8�. Não

. ba8t�
alegar necessidade �8 atend;er a

suposto imperativos de ord�in na-
.

� I[ �

de· :Hojei

tural,. é p'rechlo premunir-se con
tra a onda aval8aladora de tenta
oões que, nOI rod,eiam, tais . como:

a) A tentação' do conformismo
- Deixe estar, para ver como· é
que Jica.

.

b) A tents,lo da Ilovidade -
Deixe de seT quadrado, atualíze-ee,

.' c) A tentação inadaptação .:..:

Deixe para lá, minha geração é
outra,' . ,.

d) A tenta,IG' da illeficioia -

Deixe de;tentar. que lião vai' aar'.'!. ,

oerto. "

e) A tentlAOlo dà'·extem�oÍ'.nei
dade - peixlit de ser teimolo,
,adapte-se.

'

De par com elsas tentaçõss,
Burgem OI t,mores: a impaciência
da rotina,' o asedume da erítiee, a in I8inu8010', d.e, ,critérfios, o resultado

,
. -d,o -imobilIBlJlo, ,o 0.8'0 da lneom
preensão ..S�o temorel( que eonse

guem, muitas vezes, 8ub-retioia
mente, 8ubítituir o espírito do mun�
do pelo t\spírito do individuo.

"

I ., '"
"

.

E aS8im, entre, temores e tenta
.ÇÕ8S, oaminha a humanidade e ea
Ólinham 08 homens. Uns capengas,
outro8 desenvoltos, UD8 voltados
palia DlSus, outres revoltados contra
08 homen8, uns abastliidos, outros'
abastardados, un8 acamados, outros

, 'acompdados�i uni felizl'!s, ou.tro� del
graça�ol. M�8 lodoi camlDblim ...
Para ,�Ddti? Psn morte. E qUlJ.odo
el. chegar, tod08 se nivelam tod08
S8 igualam. Acab�m'8e as preo'ou
psç,õe& dOll ricos e dos pobre�..

,
D08 rico�. pelo dinheiro que tive

_
ram: DOI pobres, por nio te lo ti
'dlo. Oontrash,s... , Confrontos. . . É
o mU:Ddo de hoje.

Peos,ão: para
m'em bt,os d é,

,

f
"

'coogregaç.:õQs� 'i _

I
.: 4

Iel'ig lesas
(F1,orillnópolis) --. o

Di'ário 0fic:illl do ,'Batado
publicou, no úlrimo dia 19,
o! Lei 0'.° 621-1, de'·'1:, de
maio de J 976, sllncionad�
pelot. goveruador KODder
Reis,· que dispõe sobre ii

. concessão de pluão PII
�I os "membros de conrre-
r�çÕêS r�i�ios.!.

'

. ( ,
. ,

Os membros de congre,1
gação religiosas que ih ...
lern presredo servtçe em

estabelecimentos I'IQspifa
Ilres do caf9do, alravés

. do contraIo firmlIdo com

a respecliva congregação;
poderão requerer pensão
mensal no valor corres

. pond,enle ao ealário mfni..:
mo estabeleCido .

para li

Capital. no prazo de t 80
dial, a C()nlar da dala dé
publicaçã,o d� referiel. Let
As habililações Ipr�senlil
dlls depois do prazo 8t�
rãc,» indeferida. de ,laDO.
A pensão só se,rá con.

cedida por invalidez per
manenfe, comprovada me

dianle inspeção" médicó
ofici.l. 110870 anoa de ida
de e al1ós ã5 iJDOS de servi
ço preslados .8 ESlado
para homens e 30 ino,
parê mulheres.

I �-.... .� f. l ;
�

....

,D'ETRAN i.

_ aler·ta· mo-toristas'
:eom licenciamento 'em 'atraso

I

iI _.

\,

: J,1'lorianópolis - o Depal'tament!) Bsta�ual _

de
Trânsito está solicitaodo aos(\propri9tários, de vet
�U�ó8"cóm terminaçõelii 1,2,' .. 3; qu� ti'etuem

�

o
' li,.

'cenoiamento de .SeU8 'carr08, caso não o tenhaó:rrei-

Ito 'àté 'à phseóte datá. "r
"

I

I ,

i: • f Os proprietários, de vefculos ,eom. as referidas
,terminações perderão o direito de utilização das'
atuais pI86al3,,' easo nio ,prov'idenciarem com urgêo,,:,'
eia a lua reDovaçio 6Q a comonicaçio dos motivos
öa Dlo regularização, sendo esta'lii plac�s redi8lribui
a Oll,tros motorista8.

Se o seu problema é oãixilhes, portas,

,jan�las, etc ... , procure a Fábrica de Esqua':'
drias de

ODELON ,soe HrÜ T"Z E
e conheça a, perfeição de seus produtos

Rua Ano Bom, 1355 ..;.... CORupA _·sc -

I,

fI��lm � Iteo,les lerDo' reloiDo
,

Ilanha
, =Â .·AsflQci·a.·9ão",Nacioolil d08 Veteranos da F.E.B

�Fo�ça�Expedicionária .Brasileira), Secão Regionsl
Ie Jaraguá do . Sul. formada por ex·eombatent@s.,
,traVés da Circular Especial n.o. 01/76, convida·nol• �artieipar de reuniã,,; dia, 3U de maio de 1976'(ama.
�haJ, às 9 hora8, nó Pavi'lhão "Artur Müller", Par
Il�e Agropecuário, onde estarão presentes, os 8S80-

, �lados e componentes da Diretoria Provi8ória, que 81Q
,88embléia Geral Ordinária de 1" de maio do ano
elll curso, assim constituiu se:'

,

; PreSidente: Bruno ScheibeI; Vice·presldenle Guilher-
1Il� Humberto Emmendörfer: Direlor Secrelario FjdéIis

�rD�hen; Diretor- Tesoureiro' Estefano �aier;.�irelor de 'a
r mORIO RUdi Ilornbur'g; olrelor Promoçoes SOCiaiS e Recrel
�'BS JQão ßudolf.o Hauch; olrelor EdUCação Cillca e

. Cullural
, �8é.Nunbs Filho; Birelar Relações Public"s Henrique J8�O�., Dlrelor Assistenle Social Heroflio Spézia; Gonselhelros
eScala Bruno -Boddenberg Paulo Santos e Daniel
IlIIpigoUi.

'.

Máqufaas 'de' calcular . ELETRÔNICAS
18 modelos com e sem fita, de escrever,

, somadoras e duplicadores.
'

Revendedor exclusivo para a .região

§oco Gráfica Ave'nida ltdlao
Fones( 720592 ou 720972

Planos especiais de financiamento
,

, Garantia de 1 ao<) - Assistência Permanente
.

'

Enlace 'Eberhardt - Marcarini
;

/

Logo mais às 17 h e 30 min, na Igre
ja Matriz São Sebastião de Jaragu� do Sul,
Salete Eberhardt e Wilson Marcarini,recebe..
rão 'as bençãos divinas para uma união re-

"pleta de" ämor, de paz e de cQQlpreen�,o,
, mútua..
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O ato religioso será presendado pelos

o') •
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• I f· $ 1:' f �� } ...

pais, irmãos e am.igQs dos ,n()jvos� 'e após'l:
haverá 'recepção Das depel)dênoias do Restau;,'r .

J 't"" ( ;,' !'. i"" \ l'

I rante Marabá. ,';i ," 'i' ',.1 "'
,
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I � de elevada importAneia a oonstituição desta

��O�'l dirfttoJ!,ia� aqui -na c:t8nten4�.iP,
'

. J,ii�a,g\1á do Su� .

018 fo(!sm muitolil' 08 filh08 des,ta I terra, _ que' nOli'
alllp08 da Itália''lna luta, contribuiraQl para a lib.er-
,adedo mundo ." '.

,
' ,

O endereço é·AI. Mlrechal Deodor. 'dl Fanslcl, 310 CEr 89250.
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I' J '·",Esté semanário cumprimenta' ao' :joyem
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, 'casal, augurando·lhes felioidades. L , ' , - •
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�i No' Palácio d.08 . D�sPiiche8, o govern_ador d�
Estado, assíeou 0011"ê0108 que representam Ulq
investimento superior a 6 milhões de cruzeiros n�
alfabétizaçi.o d�, S�Dt.a .Ö"t,rina e no ensino de 2.?
grau. O documento- firmado oom o Mobral, prevê a

aplicação de Cr,$ 1.010.400,00, na implantação d�
Proßrama d, Ed!!çaç.ãÓ Integrada, 8"p088Iibílitará •
continui,fade do ,pr';ndizacjo aqs: alunoB alfabetiza;j.
dos. Else programa atingirá 6.219 a!unol • enyo�ye
ri á 'pãrticipação de 115 profe88or�I.' Além d_88tel,
foi alsinado também convênio'lcom outres conjuntos
educacionais' d. 2.0_ ,rau do IS,tado. �

� �h�i i� e.- '��'I!' x':!..A5 X ' x! '1"::�'"

A 'Secr.taria da,' Fazenda informou que tem re-
I

,

o.,be,ndo a. deelar.'çi6f8' de' movimento econômico,
destinadas'.a lervi'r ,de base na' fixação dOi indioal
de partieip8.çio dos munleíplos no produto dOI 20%
da arrec'adação do IC�'. O prazo deentrega para OI

munioipios expirou ne último dia 17, ,..qusate qUf
para as associações municipais, a. data d. entrega
linal .e dará Q,o' dia' 15 de junho.

,

X'x· X
In'ciaial, é 'a mais nova oidade eatarinense a

contar com o serviço do Banco do Brasil. Na.tarde
de' qúinta feira, dia 20, o diretor da 6.· Região do
Banco do Brasil, com jurisdição nOI eitados do
Paraná .. Saota Catarina, Valter Peraebi Barc.lol,
presidiu 'a inauguração 'da agência naquela cidade.

• :li:' x x .. , I

,O MBC e EBCT,. institui,r8m o concurso' "Selb
Comemorativo ao Natal de 1976", dirIgido aOI alu
DOI do 1.° grau de todo () Est�do barrira-verd�. De
acordo' com o regulamentot já, nas escplu b4aicas"
haverá quatro prêmios d. via'gem pelo Brasil., Se
rão observados no julgamento lten8 com'o a eriati,
vidade,.a originalidade, o poder de comunicação 8
a harmonia dt!' oore ...

x x x
O mini61ro do Planejamenlo Reis Veloso, parti:..

�ipou em Florianópolis, dI) Encoolr. Regionlll de Ex
porladores de 5aD':iI Catarina e Parapd, promovido
pela Associação de Exporladores ßrasileirol, em reu
nião que conlou. com' 200 exporladoris dos Esladol
parlicipanles. E. 5UII alocução, aSlegurou 803 'empre
sários que o �(,Ytrao cO.Btinuará li gar.Dtir incéntivol
às eX'porlações e q�e por iat,o oa investidores poderão'
assumir comproml•••• a médi,o e longo prazo.

x x x

" �foAfe� d'hSeçre,fariarO.clo...BdalCIJ,çãQ i;PJ.lo,lDJo,IL...JIUe..,..
'a nova eslrulu,ra precooizldl!J pela L�i b.2ß6, visando
à implanlação do Bslaluro do Magistério em Sanla
CararinlJ, e�tá sendo colocada em' ilç'ão em ,todo' o

E8IlJ�O, com o trabalho que vem sendo dese:nvolvidc,»
pelos tr.êa ,rup08, que ,dislribuem mais' de, 20 mil for
muláriOS eil serem preenchido. pelos pr,ofe.sores ·efetir
vos de SaDIa CiràriolJ.

.

,

, x x. x

A Universidade para o DeseDvolvimenlo do. Es.
flldo de Sanla Caf'llrio8, lançou mais uma obra c' Ii-Ie�,
rdria, baseada ,em estudos formulados pelo, médico
Antônio Sanlaella, TraIa se de "Pslquialria Social da
Vida M'o.d,eroa" -;, um livro que, seguodo .seu' própFio
àÔlor, procur� "moslrar os âog'ulos da élnsiedade, cdau
do, cer'a. ênfaSe tio capf!uJo qLJe tflHa d� a.gres8�vidade
dá 'júvenlud� a,luaí é do problema dOI ,óxicos".·

.

,

, x x ,x \ , ,

O delegado regional do' Minislér.io do Trabalho,
falo_� nf!. seqüência da Primeira Sema.oa COlar.inense
de Jornalismo, rellizada de t 7 II 21 d,e maio, anunci-
8Qdo.a am'pliação dll� atividades dos insp�lores dó
r�i!lbal,ho ,no. cumprimentq. da: legislação que r�gula
menróu �,proliss,ãQ d� jôrnalis'éI, em Iodo, lefril.Óri,o
nacjonal' e qu� vem séndo ignorad.� por muitas, em'::
presas Cilarflienses Anu�ciou qUfit" traha,lbo' podeJá
ler_ agera desenvolvido,leom Rli,lior efiCiência, c_om o

au,mento dos púm�rol de )nSptIOres. A Delegacia' cPQ;
,

rav� com ipeoas t ímsl_?e.lor do Ir�b�lliIo e ;ögora alull
rá no Eslado com 49 funcionários e8pecJl!lltzªdO�.
Préslou, �inda, .inform'ações 89bre as eondiç9�s em

que os f�ornlllislélS cala,rinenses poderão obler o sald,;
rio profissional, a assinalura de acordos colelivos lIie
l.rabtllho para melhoria dos padrões salariais, 'illém de
aspectos. relacionados' com o rewrstro e ÍJ regulamen
lação, da calegQria..

"

. '

Lelite -em· p.ó�.'�êontra ·�tGs·-25?
Em vôos sobre a Europa Ocidental, a grand.8'

altitude e vero'oidade supér.8ônica, aviões Mig-25 es
, Ião &60'&0. utiliz�dos pelol soviéticos para' d6.tectar
o.S. sins,is de radar, 'as. c9munic,ações radiofÔoicas e

teatat 8. reação, .qa. NÄTO.
'

'," ,

,
,

., "Em WashiQgt!J,D. r-evelou-I� que ii Rús8iia con';.
tiDua 8�nd� o pai8 q,ue m�i8 gasta eom armamentos,
em todo o mundo: 93 bilhões de dólares, apenas
em 1974. Os 'dad08' ao. ano passado são eertamenté
Buperiores. a ,I .

'

Enquanto os vermelhos. aumentam seu poderio
'lÍlilit8�, o que faz a Europa?
•• i O, Merca'do Comum· Europeu .(MeB) acabll dtt
vender ao regime de M08cou 20' 'mil toneladas' de.
l'ttlte 8pl pós e oferecer outras 580 . mil toneladH8,
O"preço não pOderia ser' melhor:.: Q MCE paga 604
dÓ'laresl (inr: ·t'boela-da e :Vende aOIil· tussos' por ape,
nas 320-dólares..' . r,.' , ,

i
I ;- ,.

::,':' r� "Estar�a� .'0'11 eU,Í'ö.p)�9& pensaódo erm'. cOID'bater
com leite em pó ostjato's rU8SOi (ABIM).

,
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Correio do Povo
ANO LVIII JARAGuA DO SUL (SANTA CATARINA) Sábado 29 de Maio de 1976 ·N.2.887

{ C.P.}
ES P O'R·.T IDAS

Uma reunião le'ada a efeito na noite de quae
ta feira da Bemana passada, contando com It presen
9a de diretores do Depto, da Futebol e a .aioria
dos jogadores do clube, deo palavra fiDàl •• clube
azurra não deteri paralisar saas ati,idades esporti
'88 (futebol) como anteriormente asta98 prni.to. A
paralização era quase que inevithel pois com um

plantel com gastos elefados para a partioipaQão em

torneios de menor importânoia o que oon'enhamos
não era uma política acerlada. Assim sendo foi fei
la ums reanião e todos acabara .. por concordar 'eID
nio paralizar a equipa de futebol, Mas seri feita
uma lista de displilDs81 pelo técnioo Zeoa Lansnaster,
8 OB jogadoru que permanecerem DO clube tel io
'toda assistência como ""'por exemplo, empregos lhe
serio conseguidos para que o elubs quando das dia-
putas da Copa Governader telllha alguma infra es

trutura para partir firme para as disputas. O Bas
pendi também não esconde a possibilidade de ,ir a

diAputar o estadual de 77. '

x x x

O selecionado de Natação ch Jaraguá do Sul.
continuando sua brilhante partiCipação ItO� cerhm�
IIstadual da FAse, conq�istou no último domingo
em Blumenau úm tetal ae ii medalhas de Ouro. 5
de Prata e 3 de Bronze, nas 23 pr0981 realizadas.

As medalhas correspondem Q, feliz performance
dos n06SOil atletas qua sob o comando de Arizinho
demonAtraram mais uma dz pela fase, com que se

InElOntram 08 selecionado,s. Já para a última etapa
em São Bento d,o Sul, espera-Sê que o seleoionado
feminino de natação do Beira Rio/OME, 'enha a

abiscoitar o títulQ de ,ice campeão estadual de na

t8Qão femlDinB.
Nas prO'8S de domingo nas pisoinaB do OIÍm-/

pico em Blumen8u, conseguimos ,n,1111 manter na vice
pOlllição para as meninas e 3.· t:ara Oi rap'u9I. A
última etapa será dia ,6 de Junho em Sãó Bento do

, Sul.
x x x

Com o congresso técnico sendo aberto na noite
de ontem DO SESI. ti'eram inicio 08 JOGOS ABER
TOS DE JA:RAGUA DO 8UL - H.os. JAJAS, 01&

timenhndo a juventude jaragusense. Para hoje DO

campo do Baependi as 13 h 30 min. o desfile dé
de gbertura mo estádio do Baependi que será palco
após de disputas do atletimo' que continDa!'ão no

domingo. Para segunda feira, início das competiçÕes
salonÍsticas no Agropeouãrio. Prestigie focê também
esta promoQão da OME e Pre(eilora Municipal em

homenagem ao ANO 100.

Dois ótimos resultados do Juventus
Na tarde' de 'domingo DO Estádio Mgx Wilhelm,

o G.E. JUgentu8, na abertura do returno do Cam
peonato Catarinenlile de Futebol, enfrentando o Pal
maírilS de Blumenau, conseguiu ótimo resultado ao

empatar em 1 gol. Logo 808 2 minuto8 numa bola
chutada ,per Nela., batendo Dum zagueiro palmiiun
se deslocou O goleiro inaugurando o placar. Ainda
no 1.° tempo o quadro blumenBu8ns9 'sio dar cifras
definitivas ao marcador, estabelecendo o 1 x 1 até.
fins) de encontro.
Quarta feira em Lages

Jogaodo Dum esquema bem montado pelo téc
nico Hélio Rosa, o Moleque Truesse desta cidade
oOilseguiu um brilhante feito ao 'encer o Interna
cional em Lages no estádio municipal por 1 x O,
gol do 81tr8ian�8 Moacir aOI 42 minutos da fase
oomplementar. O Inter com 'jogadores mais habilHa
dos tecnioamente, teve maior volume de jogo duran
te os' 90 minuios, mas isso nio foi o bastante para

que, o time jaraKuaenl8 eonseguiase uma ,itória ex
traordinãria para &lU88 côres. O resultado negativo
pau • quadro de Lauro Búrigo, treinador, do Fi
gdeirenae no Nacional 75. deixou em má situIQão fi

IimeaQado de não classifioar·se CSlO ,enha a acon
tecer non derrosa em seu próximo encontro.

O Inter apesar de ser superior ao Júv8ntu8,
eneontrava 601 Wilfrid a maior difíeuldade, e, fendo
o tempo passar. desesperado partie, para cima do
Juventus, que desfaloado de trh titulares, B� beco,
Nelo e Gerson, ssm Aldinho que não atuou e com II

saída de Ginho quo desde o início não es'a'a em

condíeõee de atuar', entrando em seu lugar o ma88a

gista Caetano, que já foi jo,adol' de futebol profi&l
sional, pression8fa e o Ju.entus defendia galharda·
mente, até que aOB 42 minutos d. fue final. iria
acontecer o inesper ado. Um chute centra a meta do
quadro lageano, foi m,l defendido pelo goleiro Lufs
Fernando que chocou se oontra Paatorrl, tendo Edilte
atrasado oara Russinho que arrumou o bolão de cou
ro para Moacir, e mesmo atrapalhada pelos adver
"'rios. com lete toque per cobertura da zaga mar

car o gol da vitória do time jaraguense. Quando da
marcação deste surpreendente gol. os componentes,
da delegação ju,enti�8 correram para abraçar e

autor do gol e a todos os jogadores. E I fellta pros
I.guiu após no hohl, durante a ,iagem de retorno
e no Shalon. onde a diretoria javeutin;. com fogue
tes, marcou indelevelmente o regresso dos vitorio
808. Wilfrid, PSJ:anaguÁ, Ginho (Caetano), Pimentel
e Chicão Que 8àiu expulso apó8 o g,ol, por fll zer
eira técnioa; Juoa e Nilo; Moacir, RU8siDho, Vargas
e P8lil�oril, formaram o time jU\lentino, O mediador
do encontre foi Pedro Realcy Zimmer, auxiliado
per Edson Vieira e Al,inho dos 8anto8. Renda fl'a-
ca de 12,500 cruzeiros.

'

Uma vitória de rSQ8 do JU'9ntus, que mereoe

leu apoio na tarde de amanhã, quando uceberemo8
'a 'isita do FERROVIÁRIO de Tubarão.

Paulo VI elevou Dom Angelo Russi ao·posto de
Camerlengo - cardeal que preside a Câmara'
Apostólica e substitue o Papa na )alta deste.

.....�
nidad�. �' r;;'�
O C�rdebjl!Ross, rece

beu o chapéu cardinalício
em 1965, quando era ar

cebispo de São Paulo.
Ultimamente ocupava o

cargo de Prefeito da Sa·
inda Congregoção para
a Evaogel,ização d o IS

Povos.

O Papa Paulo VI desig
nou o ,cardeal brasileiro,
Agnelo Roasi para o car

go de Camarlengo do Sa
grado Colégio Cardinalí·
cio - cardeal que preside
li Câmara Aposlólicél. e

substitui o Papa na fIlIla
deste.
Paulo VI revelou Isla

nomeação, dur,ante o quin
to consistório de seu pon
tificado, quönào entregou
G chapéu cardioalfcio a 9.0
novos dignatários eclesiás
ficos elevados ii! esta Idig_

,

O cargo de Camerlengo
do Sagrado Colégio era

anteriormente exercido pe
lo cardeal iugo&lavo Fran
jo Seper.

Serra Clube de
elegeu nova

FlorianópoUs
Diret,oria

O Serra Clube de Florianópolis. agregallo II
Serra lnternetloual por certe n." ã94 de 19 .de jUlho d'
1912. em sua última reunião procedeu a eleição de SU:
nova diretoria com mandato pllr. o período 1916/1917

O Clube que tem como integraDtes os ers. Admar
'

Gonzaga, Antônio Obed Koerlch, Álvaro de Cirvlllho
Arlindo Francisco Phlltppt, Arnoldo Silveira, Cllrmel�
Mário

. �l!IrlCO, Claudionor Cândido, Cleret Olimpio
Beduachl, Clodoaldo A. Althoff. Demerval Vieira Blsoa
Goedert, Eduludo ôguéríe doa Reia, Eugênio' Victor
ôchmõckel, r'erDandó BrIga Moreira, Francisco Ahhoff
f'ranciaco José Schramm, Heiror Billencourt, Jairo Li.�
boa, Hélio Freilas, José Gällotri Peixoto, José Lelllol

, �obrinho, Julio Vieira. Lúcio Freitas
I

da :5i1VlJ, LUiz
Gonzöga Leal, Marcos X. Faroco. Nelson Amrm, Os.
mar Nascimento, Pascoal Simone Netto, PlItrfcio Sen
tona Borbe, Plínio F'ranzoni iúntor, ôebesuêo Severino
da Luz. Telmo Ribeiro VIeira, Thomaz Cheves Cabrlll
W�ldir Albany, Luiz �dolfo Olsen da Veiga e José d�
Mirando Remos, reUDlU-SI aume das dependênctss do
Restaurante Llndacep, onde se reune de 14 em- 14 dias
e elegeu ii neve diretoria pera o perfodo de -lulho d.
1916 ii Iunhe de 1 �77. que é ii seguinte: Presidente_
Arnoldo Silveira; Vlee-Presídente Interno - Antonio
Koerich; Vice Alividades Vocaetonats - Francisco
ôehramm; yice Novos ôõctos - Pescheel Simone
Neuo; Secretário - Elson Goederr; 1.0 ôecretérlo Jairo
Llsboe; Tesoureiro '- Prencrsco Allhoff; 1.0 Tesoureiro
- Claudionor Cândido; Ex-Prestdenre - C4Irmelo
Faraco; Assiltente E,clesiástico - Pe. Francisco Biao
chini e Vogais - Mons. Valentin; dr. Telmo Ribeiro
Osmir Nascimento e Arlindo Philippi.

I

No curso do mes de junho terá lugar a cerimô.
nia festivlI de Iransmissão doa clJrgos, em que o Pre·
aiaeDle Carmelo Mário Faraco, illiás presidente reeleilo
passará a presidência ao sr. Arnoldo Silveira.

'''Correio do Povo", IiIpreseotii à nova diretoria oa
atus cumprimentos,\ com votos de proHcuéI geslão.

Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias do Vestuário

de Jaraguá do ,Sul
Edital de Convooação,

Assembléia Geral Ordinária.
Pelo preseate Edital, O SINDICATO DOS

TRABALHADORES NAS INDúSTRIAS DO VES·
TUÁRIO DE JARAGUÁ DO SUL, convoca seul
associados em phmo gozo de seus direitos Bin
di,cais para 8� reunirem em Assembléia Geral
Ordinária. dia 05 de junho do corrente 800. &8
15,30 horas em primeira convocação ou às 16,00
huras em segunda convocsçio, em SU8 sede so

cial à rua Presidente Epitáeio Pessoa, 345, nes
ta cidade de Jaraguá do Sul. para deliberarp-m
sobre a seguinte ordem do dia:

,

1.,) Leitura, discussão • votação por es

crutínio secreto do Relatório da Diretor,ia. Ba
lan"o Financeiro e Demonstração da aplicação
da Contribuição Sindical. tu do referente ao exer
cicio de 11:)75. juotamente com o respectivo pa·
recer do Conl!!elho Fiscal

20.) Discussão e votação por escrutiDio
secreto da Prllposta Orçamentária para @ ex.,r·
cfcio d. 1977 .� o respectivo parecer do OOD
solho Fiscal,

88,) Assuntos de interesseB da classe.'

Jaraguá do Sul. 27 de maio de 1.976.

Renildá Farias. Presid&nte.

r- _ ...

C h"e V ett e P a,i s
.

o carro exclusi,vo. jovem •. personalizado

o PICK-UP 4 cilindros da CHEVROLET
Conheça os dois recentes lançamentos· GM em IRMÃOS EMM.ENDORFER S.A·
Av. Mal. Deodoro da Fonsêc'a, 557 - Fones 72-0060 � 72-0769 e 72-0969

, '

Jarag�á do.Sul Santa Catarina
............................_ 1 , ..-
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