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O programa de comemor"ções dos festejos do
1 o c,entenário deste município. está aprovado por
todas as comissões depois de uma reunião. levada a

efeito: recentemente. A' única coisa', pendente é a

data do desfile de escolares, cuja data oficial será da
da ainda a conhecer, E que alguns são' de opinião
de que o desfile deva ser antes do início efetivo da
programação, 24 de julho. e outros sustentam que
o desfíle deva ser mesmo dia 25. No que este pe
queno impasse seja sanado. daremos a conhecer o

programa oficial a ser cumprido no período de 24
de julho ö!l 1.., de .Agosto.

x x x

Atenção senhores ernpreeanoe.
Ainda restam alguns stands para se

rem vendidos pela comissão organi
zadora da. EXPO-1oo. Os interessados
poderão procurar 9 Sr. Pacheco na

sede da Associação Comercial ou

deixar recado atravée otorie 72-0224.
x x x

,

De outra parte prosseguem em ritmo dos mail

acelerados, as obras de aterro jU"lto ao local que
abrigará a EXPO-lOO, a mostra des produtos [ara
guaenses. Além destes serviços, intensifica-se os tra
balhos de ímplaneaçêo da sede-admíntsnaríva c:;1a co
missão orgapizadora no 'mesmo local. _.

' .

Já os Balões In;jJ�ve�� ;ue abrigarão a mostra' I,
em' apreço, deverão nodecorrer das próximas horas

I'I estarem aqui ,em Jaraguá do Sul conforme despachos
.

anteriores da secretaria da Indústria e Comércio

I
Picou realmente�u;to bonito. o' folheto tlus- I'.

trado desta cídade todo colorido. mandado confecci "

nar pela Comissão de Divulgação e Imprensa .e que
será dístnbuído. em todo o país. difundindo nestes I
I dias que antecede os festejos. uma cidade q'àc cres- I

, I
ceu em busca de seu pro�resso. .

i
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CORREIO DO POVO
Recebe Cumprimentos

De Itajai - SC.' -:,
Ilustre Amigo Schmöckel.
Pela sua inusitada gentileza. há vários' anos que todas

as segundas-feiras. com o interesse de um autêntico jara
guaense. leio de ponta a ponta o "Correio do Povo"

Sorvo. com prazer, a ciência do Professor Napoleão
feixeira. divirto,me com os despachos do, Prefeito ·de

dtaocara, vibro quando o Juventus ganha ou empata fora
e casa. colho ensinametos com o meu velho amigoPaulo Moretti, enfim devoro e digiro o seu jornal.

'

.. . Logo. neste 10 de maio. também estou cantando o

5�arabéns prá você" e batendo palmas no 'assoprar das
velinhas. que com tanta honra. independência. ética

Ar:berania'. -foram reunidas. aco a anG. dêsde o saudoso

b� Müller, até você meu çaro Schmõckel. homens quesou era e sabem dignificar a imprensa nacioJial.
d ..

A' Você. aos funcionários. operários e colàboradores'

e

o CORREIO DO POVO�' os cumprimentos por maiS!

hsta jlornada vencida e o respeito sincero do seu mais
,tuni de leitor.

'

Atenciosamente .

D ,Gil G. Na�cimento. Governador.
istrito L-lO.

Lionl Internacional.
-

Sociedade Cultura Artistica·
ASSEMBLÉIA GÊRA� ORDINÁRlA, ,

eOD
A SCAR de Jaragttá do Sul. tem a grata satfsfaç40' de

que':,: seus a�,oéiados, para a A8.embléia Ge�l OrdiJ;a'rla
lIlerctJ reaUzar no 'dià 13.06.78. no Sal10 da As.ociaçlo Co-

'COnv
e Industrial de Jaragui do Sul. à8 20h em prfQ1elra

IIl1n 00_910 e .e neoe.sino. em .egunda convo�olo. às �Oh30
"brecora qualquer número de aS80clados, para deUberarem

a seguinte. ORDEM DO DIA.'" "

1.: - Prestaçlo 'de ContaI de Atual Diretoria.
d, 11I.:a. - Eletçlo da Nova Diretoria com mandato at6 junho

DIlo d!·;978.Blefçlo do C�nselho Filoal. �o� m�ndato até Ju
'.• - ASlUntol diveHo, de intereel' dáSociedade.

.Taragai do Sul, to de, Junho d. 1978
SOCiedade Cultura Artíetica "

Dietrich H. W. Hufenu••l.r. �esldent.

Sábado 12 de Junho de 1976

do e Empregador. Através
.

de seus cursos ... ele se tor·
. na cada vez mais conhecido 'e cada vez Ittais alinhado
aos interesses e necessídades da tecnologia at,ual apli
cada ao desénvolvímento.

EDITORIAL .

SENA! .,: Uma Escola Pellvalente e uma Oficina de Trabalho
É comum ouvír-se a pergunta: "Que é o SENAI7"

Seria mais 'uma sigla perdida no turbilhão de outras

tantas que complicam 'sua decifração por parte de alu
nos e interessados? Seria mais um item no quadro de
contribuições obrigatórias do INPS? Ou seria uma es

cola polivalente e uma oficina de trabalho?
SENAI - Serviço Nacional da Indústría.,

.

Cum·
príndo suas obrigações. desempenhando sua missão co
mo integrante de um serviço que concorre para o bem-
,comum e para o desenvolvimento da indústria, o SE·
NAI, é mister que se escreva. é preciso que se diga.
representa o trabalho somado e multiplicado daqueles
que têm sob sua responsabrlídade o desempenho de
encargos, funções e serviços que contribuem para (:)

esforço coletivo que nessas indústrias despendem em

prol do seu crescímeneo ordenado e integrado à tec

nologia atual.

O SENAI representa o estímulo indispensável
àqueles que trabalham segundo uma filolofia preconi-' Tudo isso justifica plenamente ps fins para queo
zàda pelas Relações Humanas, Para as indústrias. o SE- SENAI fOI criado. tudo concorrendo para o cumpri
NAI deve ser sinônimo de estudo. de aperfeiçoamento. mento de suas finalidades, restando aos seul cursistas
de investimento e não de despesa. Atra.vés de seus a capacitação para o desempenho de funções que jus

1

professcres, ele leva às empresas o alto sentido que tifiquem ser o SENAI um misto de escola polivalente
representam os assuntos relacionados ao Capital e ao e de oficina de trabalho a serviço de nossas índústrías
Trabalho, a fim de harmonizar sempre mais Emprega: e em prol do seu desenvolvímente

Já dizia Napoleão que, para se conhecer GI ho
mens é preciso viver com eles, dormir com eles. comer
com eles Portanto, nada como faeos concretos para se

.

demonstrar o que vem realizando .a Escola do SENAI
em nossa cidade. Sabemos e compreendemos quão di
ficil é, pára uma empresa. dispensar um grupo de seus

colaboradores para, em hora de expedíenee, fazerem
cursos de àperfeíçoamento, Todavia, o proveito com

pensa plenamente o sacrifício. se comparado 'com os

frutos' advindos de tais cursoa, além de tornai e homem
mais acessível ao bom entendimento. menos propício
a atritos. concorrendo para o bom relacionamento que
deve ser a tônica predominante no ambíente de era

balho,

EXPRESSAS.
-

"

,"'ii"
,,,

.' I "

Presrdente da Câmara de Vereadores José Alber
to Klltzke, ne qualidade de inle:granre do Conselho
FiscaJ da À&sociação' Ceterlnense de Câmaras Muni
cipais, parlicipa (lIé esre sábado Da cidade gaúcha de
Caxias do Sul do CQngl'esso Brasileiro de Vereadore•.
Muitas reses estão sendo abordadas por ccnterenctstas
desde o ühtmo dia 9.

-----

. Prosseguem em rilmo normal de rrebalho, os

serviços de aterre no local que abiigará fi EXPO'100.
ii mosrra dos produros' de Joraguá do .5ul, qUI.do da
festa de nossos 100 anos. Os balões infláveis deve
rão esrar no decorrer das próximas horas neara cida·
de .. sewundo informações recebidas. A mos'". indus
rl'ial ser. na Av MíJ)recbal DE:odGro denfi-onte ao Fer
ro Velho' Marechal Ainda resram" ,fands para as -em
"rbal interessadal em expôr Ii�US produros.

Loi'o. 1010 oí mo�oristaa poderio trafblar Sg

bre !It npta ponte entre OI monioípiol de Jar8gui
do Sol e Séhroeder. � que a cabe(jeií8 na lado de
nOISIi oidade fllt' 8f10do implantada pela mUJlicipaU',
dada., e eegundo o Prefeito Eugênio Strebe OI tra
balhai poderão estar concluídos dentr. do orono

grBBlá de tfdbalhol. Uma obra importante e' que u
fazia nece.sAria já a algum tempo, pois quando d.
oheias é comum tarifioar se coll.lpso no trAflolgo de
,pículos lobre a antiga pe,nte n88 proxim'ida_es da
Textil Jari'8.

Ja. Condr�tor. Auto. aqofi!le mesma que ioiciou
OI \rab81hos de impl"ntação da Iil.ção entre Jara
106 e Goaramirim oom 8 13R 101, .pro.segue impI.an
'&ndo a canslizsção da rodofia ligando Blumeoau a

Pomefodi pua- posterior' 8sfal'amento. Uma pena
Qua eilt. nO\Íeia nio, póna ser dada de maneira di
ferente, ou seja, o ufLlltameoto aerA de Blomenau 8

Jara«u6 do Sul. oom ,o qoe DOSI. relião' do Vale
do hBPOCO e�"arla Iii'ada oom outro grande oentro
atrnés da rede asfáhica.

rauça de tr âusi'o e 08 lIenl:10f9S j� pen'8arem- Se um

acidenta ,h:Jr a acontecer, como ficarA. a im�ge_m da e..
p'rês�. S�liS'n,ou' Zeca.:.,Kli.tz.ke;çafiH.iid'ato a re�lei'ção 11ft,
CAmara, que sabe das linhas que tem 'apresentado
Istal 8nomaliu a se preciso. �ôr denunciar! nemes.

Sen5dor Otaie Becket continua mantendo uma

série de eoatetcs com 9illtas a .inda do famoso ma'.

estro IS88c Kerabtehewski, parQ reger UUla das or

questraa sinfônicas goe se apresentarai em Jaralul
do Sol qaanco dos festd,ol!l do ANO 10p.

-,----

Os leitos du pontss, Àbdon Batiste a 88 prp-,
ximidades do VailaUi não mais rAcaberão camada
asfAhic8. como era .desejo da administreção- do Pra'
feho Euglnio Strebe. Não 8'9 Babe de quem partiu.
proibiq'io. pois este jornal h,a'ia iafol'mlldo da pos
sibilidade da. própria BeUa qua realiza os trabalhos
asfllticó8 da SO 301, realizat- lal opereção. ConElo!
temol dias atrh o prefeito municipal li informou que'
urne outra fórmula tert que' ser tentada para a saIu"
Oão do problema, uma 'êz que buracos ,já eOlDeoam
a lurgir no leito das dUBS pontes.

'

au Cu bat'ã O

pavimentado
Em .ro que conrou com .. presença d9 Secrelá·

rio dos Trans.porles Nicolau Fttrn.ódo Malburg. do Di
'retor do Di;3R/SC, Eag.· Civil Anlônio Gulas Werner
além de ouhas autoridades, o V.ice .Governador do Bs�
tido, presidiu D. uIrima sexra feira uo Pa,lácio do Go�
verno a 6Ssi'DélIUUJ dOI conrraros para a plvimenlaçãé
li patalelepfpedos no rrecho JoioviUe - Aeroporro de
CubQtio.

.

" Selundo eltamo8 informadol. nll- ,noite de 88-'

lunlia feira nl Â8Booiação ComerCial e Industria-I I: - O primeiro cQm ii finDa JOÃO ADERBAL
foram debatidos aspeotos r·elaoionsdos Gom 8.11 obru AGOSTINHO D� �JLVA parll a execução das obrol
de 81faUamlilnto da rodovia SC 301 entre Jafagui e do sub-ft�c'ho que vai da êalaca 106 'a 2õO DUmft área
a BR lOt. i,to 1108 trechos sinda não benêfieiad08 aprOXimada de 20300812. Corn um prezo de execução
oom a camada 88fihioa. Oi empres6,riQ, disoutiram 'de 210 din.
o problema com 8nlflnbelrol da BeUa� 'empresa fU- .

ponsbel pejos traba',lho8.
------

o Pres'!dente da Oâmara de Vereadol1es.' infor
moo que Da reunião dê iiJegundfi ftJiql. hbofdoo nll

tribuna da'quela OaBa. ai problemal que ,em oaoí_n"
do a08 .usuário' dI 'IlDlprêaq d. Viatão .canarinho,
r8BpoDshel' p.-Ia exploreQb dOI lieniQos d. cole&j,••
dlillta oidade. Em al"un8 cuos, dlllDunciou o ,ardi,
um coletivo Chel'8 8 lrâó8J;)orbr mai'í de .120. pe••o
.. , _ que contenhamo. ff'rt! qualquer DormI d'e a"i'lJ-,

..

< '

2.·- A aeluad.a com a PAVIMENTADORA BRÓE
RING LTDA, ·par. a exec.ução das obrai no, sub.;.,re
eho que, vai da tSlllca 260 ii 396 DO, lore Qma IÍreà apro..;
Xinlld. de $OA40m2, com '0 prazo de conclusão de 20Q

,

dillS.,r
..

,\
'

'",'

,,-'.

o vilor co:nll'atual do empreendill1ento é da ordem
de Cr$ ã.03T1.cS.OO.

' ,

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



"CORRflO 00· POVO"
Fundação: ffrtul' Muller - 1919

COCMF 8'-481.691/0001·1.
• 1976-
Diretor

fueênio Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
Anual • . . . CrS 8,0,00
Semeltrl • . . Cri 85,00
Avulso • • • • CrS 1,50
Número atrasado CrI 2,00

fNDERêçp:
Caixa POltai, 19

.Rua 2, n.. 130 - Fone: 72-0091
Jaraguá do Sul - S. Catari.a

I·Sociais ,I
Aniversârios
-Eazem: anos }aoie:

.,... A sre. Kerlm Heeke
Boehm, em Ioínvllle:

I
-,. sre. Áurea. Luíza

Müller Grubba;
- o jovem Roberlo

Breifh�upl;
- iS srl. lob .scheuer;
- .0 sr. PnlDciaco Llier;

, -'. jovem Mlrcos, fi
lho do sr. Ernesto' e Etel
Vi,oil, SllvlI;
- o meDiDo Aleir Mao

nMch.
.

Fazem anos'amanhã:
- A sra. Marta Schmö

'

ekel Warhafliri em Curiri
ba;
- a sflli. Hilda Silva;
- a sra. Veryuy Mas

carenhds, em Säo Poulo,
espõs. do teneole·· Pedro
Malcarenhas.

Dia 14 fun.
- O sr. Roberto FUD'ke

Filho;
.- li1 sra. Carmen Piaze·

ta Breirb,upl; .

- o ar. Andy Corrêa;
- 8 sra. Mágulda Pfeif·

fer KaraD, em Florianó-
polia;

.

.:__ II .rta. �da)j Lipioski.
Dia 15
- A sra. Márcia Tlva�

rea de Souza e Mello. DO

eatado do Rio;
-

-.. srÍl. HIUa Fuck
Seidel, em Corupá;
- o ar.loio Llmke, em

Rio da Luz; _

- Dr. Maopel Kar.o ri
lho, em Curitiba;
- a sra. Adélia Zapella

Leon�;
. - ß sra. laW�urr Glf
fert SprunQg;
- fi sr., 10ieburg Ma·

Ihias Ditll";
- o jovem JQsé SC,hmitz.

Diq, 16
- A jovem RO.IDe Bea

triz, filha do sr. Eugênio
e Don. Brunhilde Schmö
ekel;

_:_ o sr. Santos Toma
selli;
- ti sra. ROliÍlhi Lorn

ceUi Niéolioi;
_.:. o sr. Pedro Corril,

em Rolândia -PR':"';
.

- Marie'do Carmo Sil
vestre;
- Iria Schwlrtz, em Ja

raguazioho. ,

.

Dia 17
- VVI. Sra. AmeDda, da

Costa;' .

.

- Iria Maria' Pelri;
- lIea Weiller;
- o ar. Félix HeQo Nelo.

Dia 18
- O er. Polfbio Braga;'
'_ o ar. AIUoo 8ar.allo,

.

Im Nereu' Ramol.
f<Aos' ilniverslriloles, OI

cumprimentos deste sema

oário", .

Registro Civil
Aurea M11lle. Grubba, Oficial
do "Reglatro CiVil do I.'Dil
,trUo

-

da Uomarea de Ja�aguá
do Sul, Eatado de Santa

Catarina, Sra.n.
F.. Saber que oompareoe
ram 80 cart6rio exibindo OI
documentol

'

exigtdol pela lei
aI1m d. I. babWtarem para

oa'&1'-:le '

Edltel n, 9,�89 de 02/06/76
Juarez Lourfvel Rosa' I .

. �arli Gaspar
.Cõpíe. recehida do car

tório de Lages, neste Es·
tado

Ele, brasileiro, solteiro,
servente, naturel de Jar.·
guá- do Sul, domlctllede e

residente oeSla'- cidade... fi
lhe de Anlonio Rosa e

r'ridll Zipp R••••
"

EI., brasileira, soltetre,
do lar, oltural de Papé1o- .

duva, nesre ESlado. domi
ciliada e restdeare em La
ies, nu:e Estado, filha de
)060 Mdria.Gaspar e de
Claudio, Ro�rigues Gas
par.

Edital a. 9.390 de 6/617'6
Osvaldo Kuea!er e

Adélia Tisst
Ele, brasileiro, solteiro,

tr.tori8tll, oaturol de Jlra _

. iuá do Sul, domiciliado'. e
residenle em Nereu Ramos,
Desre distrito, filbo de Bru
no Kuester c de Joana
Borthers Kuester.

Bla, brasileira, aolleir.,
industr,i'ária. natural 'de Ja

. raruá do 5ul, domiciliada
e resi(Jente em Nereu Ra
mos, ocstl distrilo; (ilha

-

de OtGviano Tissi e de
em� Schiochet Tillsl ..
Edital n. 9.391 de 4/6/76

Johni Richler e

Elisabelh Orubba
'

ele, 'brasileiro, aolteiro,
eDieohelro,:nalural de Joio
ville, nrste Ealldo, domi
ciU.do e residenle em Join·
ville, neste Estado, filho
de Carlos Eugeoio Rich
�er e de Brie. Richler.

, 't

< El�, braaileira, solleira,
médica. nafurl,ll de Jarllruá
do �ul, domiciliada e rl

lidenle '08 Rua Epilacio
Pessoa, nellta cidade, fi-
'Iha de Hary' Grubbe. e de
Hildegard Gefferr Grubbll.

Edital o. 9.ã92 de 01/06/76
,Vilmar Chiodin.i fi

SUeI( Tere.ioha de Souza

Ele, brasileiro, solteiro,
iodustriário. natur.l de Ja
raruá do Sul, domiciliado
e rlsideate na Rua João
JanutÍrio Airoso, aesla ci
dlld"e, Wh,,· de, VergfJio
Chlodinl e de Olioda Pr.
di Chiodi�i.· •

Ela, brasileira, aoheira,
iodu,sfriátli!l, n.turel de Ja·
raguá do 3ul, domiciliada
e .residenle nl Rua Wal'ttr
Marquardl, neSl1 cidade,
filha de Amaro João de
Souza e de Mari. Vasll
de Souza.

AntOoio Torezilni e

Arléla Vicenfin
ele, brdsileiro, lolteiro,

operário. natural de Lufz
Alves, neste Esrado. do·
miciliado' e residente na

Rua JOIDville" neara cida
de, filho de AlberJo Tore.
zlllDi It de ,Eugenia Tori
zaDi•.

�SABADO t2-08-78 c:

. Estado de Santa Catarlnl

"Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul

Deoreto N.o 391/76
, Conéede Aposentadoria ao Funeíonérlo Alce

bis".8 Abelardo Verbineon.
EugeniO Strebe, Prefeito Muoioipaf de J.aI'Bgu'

do Sul, Est.ado de Santa Oetaríne, no U80 e exerci
cio de lIual atribuições, com base no disposto' no

Uem I do artigo 107. combinado com 8 letra "c" do
artigo 108, mai. o artigo 109, ambos da Lei N,o 344,
de. 30/3/72, e cO·BsiàersDdo hayer o requerente atra
vés de laudos médicos, feito prova de Bua do
enç8; DBCRETA:

Art. 1.·) -.- 1t coocedida 8 apoaeetadorle ao
funcionária público municipal Alcebiades Abelardo
Verbinenra, com direito a provento. íategraís.

Art. 2.°) - Este Decrete �ntrar' em vigor 8a
dilta d, iua publicação, revogadal aa clisposiçõel
em contrário.

'

Palaeío da Prefeitura Municipal. de Jaraguá
do Sul, a08 8 dia. do mês de junho de 1976.

EUGBNIO STREBE, Prefeito Municipal.
O presente Decrete foi registrado e publicado

Desta Direteria d. Bxpedíente, Bdueaeãe e Assistên
cia Social aOI 8 dias do mes d. junho de 1�76..

Astrit K. Schm8uch. Diretora.

.........

,l' .

DECRETO N. 392/76 . )

Prefeitura Municlpllt de Jaröguá do 5ul, aOI 8dias do mês de junho de 1,976.
Eugenle Strebe, Prefeito MunicipalO presente Decreto, foi registrado e Publicado

nesre Dírerorte de Expedteme, Educação e ASlislêociiÍôoctal, eos 8 diAS do mês de junho de 1976. '

.

Astri I K. .5chm�uC:h, Diretora
DECRETO N. 393/76

" .s) .

A bre Orédito Suplementar.
Val'or de Cr$ 200000,00;
Eugenio Strebe, Prefeito Municipal de J'araglll

,do
. Su�. _lhtado .de Santa Cr.ta.rinn, usando de alai

Btrlba'Q0811·legall� 8 bce 80 dIsposto no artigo ii
hem II da lei n.O 595/75 de .30 de dezembro de 1975'

, DECRETA: :
Art. 1.0) - Fioa aberto no 0300 - Dtlpart•.

Blento de Ädministr8Qão - 0303 - Dhisäo de Ser
"i1)08 cG�rai8, u� crédito DO �alol' de' Gr$ 10.000,00
(Dez mil eruzeíros);

,

, .: F,lca aberto no 0400 Depsrtamento Edu089ão,Ouhn,ra e AS8ist'nois Social - 0401 - Divisão d�
Educa,ão, um crédito ne ,alor de Cr$10.000,OO (Dez
mil 'cruzeiros);

.

Fica aberto DO 0600 - Departamento de Obrll
e Viação - 0601 -- Di'ido d. Obras, um crédito
.98lor de :Cr$ 8C.OOO.OO (Oitenta· l,Ilill eruseíros), 8
0603 - Di'ittio dê Seniçol Urbanos•.um crédito Do
nlor de Cr$ 10Q.000.,00 (Cem mil' cruzeires]; 8upl•.
mentar ao Programa e verbit abaixo discriminados
oOQltante8 dQ8 quadros InflXOS a lei N. 595/75 dll30
de dezembro da 1975', II 88ber;

ANEXO I - QUADRO A
0303.03070202.007 - ManutenQIo dOI
Serviços d. Di'isão de 88r,i908 Gilrais 10.000.00
0401.08421881.003 - ConBtruçõel, Reeo-
persçõsl, Eqi)ipRmentos s Mobilillmen-·
tos de Escolal!! 10.600,00
0601:13764481.005 - CRIQamentQ e SK-
neamento básico de RO..

8S· 80000,00
0603.10605751.008 - Impl�nbQão de
Jardin8 e Aumento de Iluminação PÓ'
blie8

. I .�

35.000,00
OS03�1691i751.009 .:.._ Obrá. de' bue no

'-

lIetor urbano e aquillÍ9ão de Im6',eis 65000.00
SOMAS O) $ 200.000,00

. ANEXO II - QUADRO A
•

t

.6ã03,4140 02»070202007 - M12ter.ia'l Permauente 10000,00
0401.414008421881,003 - Material Permaoenle 10.000,00
0601.411013764481,,005 .... Obras Públicas' 80.006,00
0603.411010606751.008 .- Obras Públicea 30'000.00
0603.4140 1060f>751.008 - Maletial PermaßenIe 5.000,00
0603.4110 169161�1.009 - Obras Públicas 66.000,QO

, 50MAS Cr$ 200.000,00
Arl. 2.°) - Os créditos abertos pelo preseote De·

ereto será coberto com recursos de real economia,
configurados no arligo seiuinte;

.'

Arr. D••) - Ficam aDulados, na importância de
CrS 200.000.00 (Duzeotos mil cruzeiros), o PrOerllml
e verba 'obaixo discriminados, CODstantes dos qUldrol
tlOexOl' à· lei D.o· 69ól76 de ãO de dezembro de 1975.

ANEXO I - QUADRO A
0501.99999992.019 - Prevê II' Reserva de Confiog'neia, ..
200.000,00

_

'

ANeXO II -- QUADRO A
'0601.126099999992.19 - Fund� de Reserva Orç.lIIeD·.

tária. 200.000,00
,

.

Arf. 4.0)' - Este Decreto entrall. em viior n. da
··til de SUll publicação, revogldas IS diaposições em

contrário. "

Pref.�itura Municipal de JaragulÍ do Sul, aos 08
dias, do mea de junho d� 1916.

_ ,
.

Eugeoio �trebe, Preftile Municipal
O preseore

.

Decreto fel reri.lrado e pDbliclI�O
, aesta Direrori, d� Expedlente� 'B1Iucação e AsaisliDeli
Social, lOS 08 dillS d. mis de junho de 1916.

Astrit K. Schm••ch, Diretora,

Edilal o. 9.394 de 8/6116
OldrmÍlr Voelz e

Edital n. 9.393 de 08/06/76" Eve!ina Würies
Ela, brosiléiro,

.

solleiro,
. mecânico, natural de . jl
raguá do Sul, domiciliado
e re,idente na Rua Anlonio
Carlos FerreirCl, nelta cida
de, filho de Gerhard Voelz
e IrDllerd 'Koch Voelz.
Ela, braaileir., ,oltelra,

·

iadustrilÍrl'_, natural de Lufa
",:Alves, oeale Estado, do·

· 'mlciliado' e residente aa

Rua Anlonio Carlof'l Fer-
Bla, brasileira, aoltaira, reirG, nesta cidade, filhl

iJldustriária, natural de Blu- de �eba8Iiã" Wörres e de
menau. nesle E.lldo, do- - Nilda Ma�hado.
miciliada e ré8.:�ente I D�< � �dital o. 9.396 de 9(6/76Rua Herman Schu!z, nesta
cidade, filhil de Amelio
Viceotin e de Vitoria Vi
ceolio.

'.

Ab" Crédito Suplementar. .

V810r de Cr$ 37 000;00.
.

. Eug@nio Strebe, Prefeito Municipal de Jaragoá
do Sul, Bstado de ,Santa Catarina,' USflBdo de 8U88
atribuições 'legais e face 80 disposto .no artigo 6.·
Item II da lei n.O 696/75 de 30 de de2iQmbro de 1970.

" DECRETA:
Art. 1.0) - Fioa aberto no 0300 - Departa

mento de Administraoio - 0301 - DivisA0 de Pes·
aoal. um crédito no valor de Cr$ 7.800,00 (Sate mil
.ruseirol);

.

,
Fica aberto no 0400 - Departamento dê Edu

caça0 'Cultura e Assistência Social - 04:03 - Di
yisão de Assistência Social, um crédito . no valor
de Cr$ 18000,00 (Dezpito mil cruzeiros);

Fica. aberto no 0500 -- Departamento da' Fa
zenda - 060t - DivisA0 de Cont.bilidade, um cré
'dito. DO valot d9 Cr$ 2.000,00 (Dois mil cruz�ir08);.

Fioa aberto no '0709 l)eP!irtamento Agrope�
,.oário - 0701 - Divisão de Agricultura, uill cré
-dito no valor de Or$ lO.OOO,Op (Dez mil cruzeiros),
Buphtmentar ao Programa ., verba abaixo discrimi
nados, eonstaatel dOll quadros anexos a lei N.o
69ó/76, ti� 30' �e, dez�mbro de 19!5, a· Baber;

ANEXO I - QUADRO A
. I

0801,03070212.004 - Manu.tenção das
Atividad@. da Bivilio :de Pessoal
0403.13764:282.01.& - Gastos com 8 Saú'
de e Assistência Médica Sanitária
0501.0i0803�2.016 - Manutenção dos
Servifo8 inerentes a DivisA0 de Oonta-

·

bilidade
.

0701.04U0762,020 -' ManDt.noio. dOI
Serviçol inerentes a Divisa0 de Agri.
oult1lra

7.000.00

18:000,00

2.000,00

10.000.00
. SOMAS Cr$ 37.000,00

ANEXO II -'QUADRO A
011.313003070212.004 - Serviços de Terceiros 1.000,00
0433130 lã764282.014 - Material de Consumo ã.OOO.OO
04lt 313013764282.014 -.Encargos Diversos 16.000.00
061.3130 03Q80322 01.6 � Matlrial de Consumo 2.000100
071.6130 04 f4070:!.028 - Serviços de Terc:eiro6 10.000.00

, 50�AS Cr$ 37.000,0
Art. 2.0} - ,.o Crédito aberto pelo presente. De

,ereto, ser. cohertO com recursos do Excesso de Ar
recadação verificld. lIté o m8e IInterior' no ·correole
ixercfcio, efe. demonatratlVo aneXo.

Art. 6 O) - Este Decrelo �ntrar. em vigor o.a da
1,1I de 5ua publiCAÇão, revoilld,aa �. dispo.i�ões em

conr'rário.

Otávio Demlrchi e

Doracf Léla Mabo

desenhista, nalural de Ja
raguá do Sul, do�ieililldo
I reside.le em Barra do
Rio Cerro, nestl diltrifo,
filho de Viremo DemiIrchi
e .Clara �iewert Oemarchi.

Ela, braeileira, lolleira,
profes8ôra. nltUral de Ja
rliuá do' Sul. domiciliada
I rtaillenle Oll Rua José
'Emmendörfer, oestl cida

. de, mhZ! di Waldemar Ma
ba e de Kaethe Viebrllo:tz
Maba.
B 'pará que ch..gue ao 00:

nhec1mento de todol .mandel
paslar

.

o prelente edital que
lerá pubHoado p.la Impren"
e .m eart6rio onde leri afixa
do durante 15 dia•. Se alguém
louber de algum Impedimento
acu••-o para OI fina legali.
AUREA MÜLLER GRUBBA

DR. AlBE'RTO DALMARCO
ADVOGADO

Ele, brasileiro, lolteiro. Oficial,

A"I. MaL Deodoro; 1.08'6 - Fone:· 72-0695

Expediente: dll 14,00 às 11,00 h.

.

Jaraguâ do Sul Santa Catarina

',.

�==============================,======�
.

.Se o seu problema é caixilhos, porta."
jan�las, etc ... , procure a Fábrica de EsqUI";
drias de

O D E L O N S" C H Ü T Z E!
. I

•

"l �.

e conheça à -i>erfe'ição . de seus produtos ;
Rua Ano Bom, 1355 - CORupA - SC -�
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Para o "Dia dos Namorados",
Amor, sublime Amor!

"Querendo amar, tens que sofrer"
DiZ o ditado, mas eu prefiro .

Amar�le sempre, Glé morrer!

eslando longe, aialO saudades,
B, então, em nouee de luar,
Não durmo e mtah'elme vôa,
Até de li se aproximar!

AI.im, sonhando, me aproximo,
Para em meus braços te Iulger
e der-re provas dum amor sincero.
Ao beijar-te, sem cessar!

'

E, quando volto, teu sorrtso,
e bálsamo 80 coração,
Que bare mels eeelerado
Quando aperto tua' mão!

Eó quando os olhos meus se encontram,
Com teu sincero e belo olhar,
Eu ouse crer, que correapondea
Ao meu amor sem vectlarl

Bem sei, que nada posso dar-re,
Além de meu sincero amor,
Porque separa-DOS O mundo,
Com preconceilos sem velor!

Mas Deus, que nos -criou humanos,
O emor criou no coração;
B sempre há de ccmpreeuder-nos
B dar- nos _'UA prereçãol

ôe também o mesmo sentes,
Em teu coração por mim,
Diga o com Jeu ,aorriso,
Dande às dúvidas um fim!

Para sempre então serei feliz.
B nio me importo de sofrer
Por só poder em belos sonhos,
Te possuir! - Te perlencerl

"Querendo amar, lens que sofrer"
Diz o ditado, mas eu prefiro
AMAR-TE SEMPRE - ATÊ MORRER!.

Mu Méldola

Joinville

Rotaract _ tem sede
, .

propna
Cumprindo mais uma etapa para lua afirmação

oomo força atuante dentr8 da saciedade joinvilense,
o ROTARACT CLUB DE JOINVILLE esteve DO dia
5 do corrente inaugurando 8ua 88de própria, a qual
localiza-se na FURJ (Fundação Universitária da Re
gião 8e JOlnville).

A sede é uma ula de dimensões modesta, gen,
tUmente cediJa pelo Dr. Hamilton dt1 Cervalho, mas
Berá uma grande aala, pois estará sem'pre cheia de
entusiasmo e boa vontade.

À solenidade foram cODvidadas personalidades
representativa9 da sociedade joinvilense, incluidos
rotarianos, professores e autoridades civis EI militares.

* * *

(reda,ão:' José Booifâ"io Torres Feitosa)
JUe; 1· de junho de �Q76.

==================-====,==========,==========

Novena. Poderosa ao

Menino Jesus· de Praga
Ohl .leBUs que disseste: pecH e reoebereis, proourai

e acharei; batei e a porta ser-vos aberta; por intermédio
de Maria, Voslla Sagrada )(Ae,l.u bato proouro e vos rogo
que minha prece lIeja atendida (Menetona-Ie o pedi<1o)

Ohl Jelus que disseste: tudo o que peditdel ao
Pal em Meu nome, Ele atender' por intermédio de Maria,
Vona Sagrada Mlle, .u humßdemente rogo ao VOIISO
Pai em VOSRO nom., que mtnha oraçlo seja ouvida,
(Menciona-se o pedido) Ohl Jesus que dissestes: O céu
e a terra palsarAo mas a minha palavra nAo passará.
Por intermédio de Maria, Vossa Sagrada Mie eU confio
que minna oraçAo seja ou.vlda (Yenelona-s� o pedidO)
Rezar três Ave Maria e Salve Rainha.

Em caso urgente, essa novena deverá Ber leita em
9 horaB e mandada publicar por ter alcançado uma graça.

.

O.D.R.

Funda,ão
órgão.

Catarinense tem
informativ'o

Circulou em abril de 1976 o J)rimeiro número
do órgão Informativo da FUNDAÇÃO CATARINEN
SE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, publicação bimestral
co� 250 exemplst88 de circulação dirigida, cujo �

obJetivo maior é a integração I divulgaçio da Edu
cação Especial no Estado

A séde dn importa.Dte órgio informativo é a
Rua Silva Jardim, 77, na Gapital do Estado, tendo

komo Presidente do Conselho Diretor Ingeburg Dek

J er�,Diretor Executivo Enyo Alves Pessoa, Editor
,UClmara V. de Castl·o. diversos redatores.

_

Elte semanário cumprimenta o lurgimento do
.

órgaO informativo, oom os TotOI de que alcance os
Beue reais objetivol na complexa área da educação
no Bstado de Santa Catarina.

Figueirense tem nova dire�ão Otatr
o Pigueirensl P.C., <Ia Capital do Eslado, aten- Posto

dendó GS delermlnações eSlatulárias, procedeu à reno

vação de eeus quadro. direcionais.
Após marchas e eontre-marchas sairou·se vence

dora a chapa de renovação, que deverá couduztr �
presidência do Conselho Dellberatlve o deeporttsta e

grande beofeitor do Figueirense - F.raando Brüg
imano Viegas, rendo. oa vice-presidência o sócio be
nemérito Nivaldo 'Machado.

Na prestdêncte do clube esteré o sr, Nilton ôpo
,aniu, auxiliado por nume-osoe elementos de diretoria
que ludo f.irão "ara que li vereraaa agremiação volle
a ler posição de destaque ne cenário deapcrilvo na

cional. quando do desenrolar da Copa Brasil de 1916.
A eleição do sr, Pernaado 8.rürgmll1n Viegal,

do er. Nivaldo Machado dea-se DO dia 29 de maio de
1916 e II posee está mareada para o dia de hoje.

"Correio do Povo" cumprlmente a neva dlreçãe
do Pigueireuse, com os votes de uma profícua gestão.

Pela primeira vez no Brasil, 08 pratioantes de
skate terão opc.rtunidade de partieip'ar d. um, tor
neio com todas a8 exigênoi8s de uma eompetição
esportiva. por meio do I Festival Nacional de Ska·
te.

' -

Depois de algum tempo s8ndo considerado um

lazer, o skate passa agora, a ser encarado CGm u

riedade, assumindo o caröter de ama competição
codificada, com regulamento, solenidades EI entrega
de prêmios:-

Esta iniciativa partiu de A GAZETA ESPORTI
VA que, juntamente com TorlRy, eltá revolucionan
do o meio jovem, ansioso por colocar oficialmente
em prática o seU conhecimento sobre 8k�te.

Assim, pars 8ste .torneio que será realizado em

13 de junho próximo, a partir das 8 horas, a A GA
ZETA ESPORTIVA já está -recebendo OI interes8a..

dos em sua redllção, à alamêda Bario de Limeira,
(01, 'lJ.o andar, para que a8 inscrições sejam efetiTa
das.

O I Festival de Skate será dividido . em dual
etapas: a competição de velocidade e 'a de estilo.
Os interessados poderio participar nas duas provai,
em 8uas rflspectiv8s categorias: Mirim-Dascidos de
64 (inelusive) em diante; lofbntil-nascidos de' 60 (in
clusive) até 63; Geral-nascidos antes "la 69 (inclusi-
ve). As D.as feiral!l

Neste torneio, que já 118 preouncia· como o das 8.00 às 18.00 horas e

maiur em toda a América do Sul, a A GAZETA ES- aOI sóbllldos das 8.00 às .12.00 horalii
PORTIVA está d�posit&ßdo todo o seu "Know- �venida GetuliO Vargas, a80.
how" adquirido e-m realizaçõel de Tulto como a,

I ISão'Silvestre, Travessia de SAo Paulo à Nado, Ope- Corupá -' ßanta Catarina
ração Juventude e outras. =========================

Festa do Espirito Santo
Como acontece lodos OI Inoa, a fesla do Bspí

rilo Sanlo leve um brllhanre desenrolar por parle do
Clube Atlérico ßaependl. Modificado por força do in
dustrialização do município, a Iradicional busco do Rei
do Tiro e do. Bolão, no .ábad9 passado. foi procedido
de uma semana de disputas naa canches do bolão do
clube e nos ,.e,ood's de tiro, por onde selrem as neves

majesllides do aoo 1916/1971.
À tarde de sábado passado, a despeito do tempe

chuvoso, reuniram-se OS essoeledoe do C.A. aaepeodi.
jnerchende em seguida pare a nove sede do clube, às
margens do rio ltepocu, onde as meleerades jli agullr
davam es associados, realizando·se, em seguida, su
culento churraaeo regado a um, caprichado chopp, len
do no entremeie um ',arrasla pé dos mais animados.

No entardecer os assoctados marcharam pela Mal.
Deodoro, para assinalar a presença do clube oos fes
fejos do cenlé-oário e a noile realjzou concorrido baile
com é! procldmaçâo oficial doa vencedores, que sao os

seiuintes: Tiro de Rei - Neri Buchmaon; Tiro de RLli
aha - M,Irla Krause; Rei do Bolão Arno Henschel e

Rainha do 80lão - Bricil Buchmann.
/"

Apesar dt se Iraf'lJr de uma festa IradicioAal . nll
região e de, teali·zdr-se no ano do cenrenlÍrio� quaodo
devia ser mais pre3tigiadil, pripci.piillmenre. porque na

cidade se enconlravam muiros forasteiros, em especial
es profesàores e'estudantes da Escola de Teologia de
�ão Leopoldó-RS, nolou-se o total ausência das per
sonalidades de deslaque dlJ cid6de, o que é de se la
mentllr, ludo JevAndo la crer' que os. homens respoDsiiÍ
veis pela comunidade - aUloridades, �J11pr2SiÍrios e

liberais -- não sc inlegraram aindil no espirito f�slivo
ao tão proclamado "(lO 100 do município, o que já de
via ler aCQo'tecido há muUo.

Atenção jovens da classe de 1958
O prazo para o· alistamento ilGm multa,

termina no dia 30 de Junho. Apreaente S8 na

Junla do Serviço Militar de seu munioípio,oom
Certidão de Nasoimento 8 uma fOlografia 3x( e
aliste-se, pois 8ssim 90cA edarli ingrel!Jl8Ddo no

Rol dos Construtores da Plitria.

5.a Delegàcia do Serviço Militar

Becker reivindica
da

-

FENAME
O Senador Otair Becker acaba de receber do

Diretor Executivo da Fundação Nacional' de Material
Escolar ofício em que comunica lO representeme ce
tertnense no 5enador Federal, haver sido aprovado a

insraloção de um Poslo de Dtstrlbuiçêo da PENAME:
em Jaraguá do 5ul, segundo se infere do eííeto abaixo
transcrito:

"Informamos, pelo preseate, que foi deferido pelo
Exmo. Senhor Ministro de Educação _ Cultura pedido
apresentado por V.S.a com vislas � in,lalação de Pos
los de Dterrtbutção da FBNAME Dai cidades de Jar.
guá do Sul e Rio Negrinho, ambas no ESlodo de Sau-
Ia Catarina. .

Àssim sende, solicitamos II v.�.a ii gentileza de _

nos informar os nomes e endereços das pessoas a

quem devemos nos dirigi� Itaqueias cidades, par. Inl
cíer as provldêneles neeeseénes.

Com etenctosoe eumprímenrea, apresentamos a

V.S.a nossos prolesros de elevede consideraçio.
Prof. Augusto Luiz Duarte Lopes Sampaio

Diretor Executivo da Pundaçãe
Nacional de Malerial Escolar"

Casp de racismo em Alagoas
A JUlti,a do Istado de Alagoas deverá apurar

respoueabllídaâes no tltimo C8S0 de racismo oeor
rido ao nordeste brasileiro. Segunda .e apurou, a
bela mulata Gisete Maria da Silva, de 20 anos, foi
impedida d. concorrer ao titulo miss AIMgoas-76,
por eeusa de sua cor. As demais eoneorrentes aseí
naram ínslusíve um manifesto no qual prQmetiam se
retirar do eeacurso, caso Glsete viesse a participar.
Canda Palmeira, erontsta soeíal daquele estado, de-'
clarou em público que era racista, e, aomo mem·
bro da comissto organizadora, Dão aceitaria a par
tieipaçio da mulata.

wo WARST DU?
Wo Warsl du, als der Ruf erscholl
Und mahnfe uns zur P,f1icht?
Von 5treilern war die �lras8e voU,
Dich aber lah ich nichl.

Und als bei irossem Peuerbrand
Das Horn uns rief herbei, .l

Der Eimer ring von Hand zu Hand,
Du warsl nichl in der Reih'.

Gel>ro'chen war im Stu�m der Deich,
Es wogte wild das Meer,

.
'

Zur Hilfe eilten wir aogleich.
Dein Platz jedoch' blieb leer.

Wohl hörlesl du den Glockenscha'lI:
Kommt schoell, 's isl Not am Mann,
Du hasr redöchl, es ist egé!l,
Auf Einen kommt'. nichl an.

Doch grad lIuf dich, da kam es on,
Wir hallen keine Kraft.
Es fehlte uns ein einz'ger Mann,
Dann hällen wir', geschllffr.

Sag nichl: das Schicksal höl'S gewoHI
Und NiemaDd kann diSfijr,
Du warsl's, der feige 8'ch gelrollt,
Nun Iieil die Schuld auf dir.

Als iUler Bürger und als Chrisl
Sei's dir nicht einerlei,
Stel!' dich. weDD Hilfe nötig iiI,
AI. Erster io die Reih'.

Rudolt Hirschfeld - São Paulo

I Dr. Álvaro Maia I
\ Henrique

h

II

Advog�do
CPF: 019174049

Ações
OAB/SC: 1737

II COBsultas, Pareceres e

InventárioB., Acidentes de TrAnsito, Seguros,
Usucapião, Cobranças, Inquilinato, Desquites,
Cancelamento de Protestos, Defesas Criminliis e

Fiscais, Trabalho .e Previdência Social, Aces·
loria Juridica às empresas em geral.

EX PED.IE·NT E
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Â

UM PATRIMONIO QUE CRESCE EM
BENEFicIO DATERRA DA GENTE:·'

FUNDOBESC

Junto com a notificação do Imposto de Renda
vem o seu Certificado de Compras de Ações ( CCA ),
referente ao ano base de 1975.

-

Mesmo que a sua notificação tenha chegado por outra
instituição bancária, lembre-se que voce pode aplicar
o seu CCA 1)0 Fundo 'DL 157 de sua preferencia.
O Fundo BESÇ DL 157 apresentou um crescimento
do seu patrimonio �a ordem de 77%, enquanto que a

valorização da cota atingiu mais de 16%; durante o ano

de 1975.
Isto representa mais recursos captados aqui para serem

. aplicados em beneficio da terra da zente .:

AO APLICAR SEU DL 157, FAÇA UM INVESTIMENTO
NO SEU ESTADO, OPTE PELO FUNDO BESC DL 157 E
GANHE UM SEGURO D� VIDA.

QUANDO FOR APLICAR SEU DL 157, PENSE NISTO
,

.

IX' BESC Financeira S.A.
.x. Crédito,Financiamento e In�stimentos

Providências
problemas das

para
secas

solucionar
.

_�.��
no Nordeste

Ao delpachar com o Prelideot. Geisel. a

MinÍetro Rangel R.iil, do Interior, explicou 81 pro'
9idênoia8 em execuQão paia soluoionar o problema
da leca no Nc>rdelte. apoDtando a Behia oomo o EI
tado onda a situação é maia complexa. por ocupar
uma irea maior. Segundo o Ministro do Interior, o

Obefe do Go,erno manifestou o deSl'j0 de obsertu
o problem:. e. por isso, visitou 8 região algodeira
de Paltol. dorant. SUB visita à Pardba, no último
dia _.

O Presidente também tomou cOriheoimpnlo do
"Projeto Sertanejo", qúe. com uma ,erba inioial, de
250 milhões de cruz9irol no corrente ano, propiciarA
a formll'Qão de pequenol 8çudes, oom I!l finalidade
de garantir água 8 grande número de fsundu Der
dllstioas. Com a 'execução desse pIaDO. o Governo
prata,nde atingir, em 1976. duas mil propriedade8
cem eietemas de água. Em seu nlat6rio. O Ministro
Rangel Reia afirmou que a seca comeQou- na Bahia,'
e8ten'd8ndo�8e. depoia, por todo o Nordeste, em àreas
8specífioBB A regiio, que possui um período chuvo
ao de dpzembro a abrU ou maio, apreaenta agora
"uma sitIJ89ão séria. sob todolos 88p80t08, prlnoi�
palmente a. faUa de água pOlhai e a puda de oe·

reail. que tanto na Paraiba. no Rio Grande do Nor'
te como no C.ará, foi de aproximadamente 60% da
produção",

,

fill�1 I limile �e ��- 0111 PBrl inarlill nl
ServiCI PÚ�IiEI federal

o Prellidente Geilei assinou pr0jeto de lei,
aprovado pelo Congres8o Nacional. que fixa em 60
anol a idade máxima para inscrição em concurso.

público destinado ao ingresso em empregol e car

gos do Serviço Público Federal. Essa limite nio
atinge A8 categorias funcionais integrantes dos gru
pOil Pol1cia Federal, Diplomacia, Tributaçio, Ar.re
eadaçio e Fiscalizaçio. Para ingresso Da Policia
Federal, OI limiteI!! s10 de 25 anoe para funções
de nivel médio e 35 para BI demais categorias fun
cionais, idade essa também limite para iogreuo nOIl

grupos T·ribut89ão, Arrecadaçio EI Fiecaliz8ção. Sio
mantidos 08 limites de idade fixado@ em lei e.pe
oifica para o ingresso no grupo Diplomacia.

Os
I

DllplChal da Dr. Preflita

I

o
.

mundo possui 2.653 problemas •••

O. priocipllis problemas - que figuram Da Iiafl! são:
guerras. fome, poluição, enfermidades, etc, elc. Conlu�
do. os 2.653 problemas subdividem-se em Qulros 13.574
"subproblemds", segundo o livro... que se limita li

eDUmerl!r �s queslões, t, segundo seus editores, Dão
preleode lI.ponlar soluções.

Entr. 81 prinoipai. pro'idAnoia. ii adotadas,
Ranlel Rei. citou o oréditQ de 100 milhõel conC6" Felizmente. pois fIT. caso contrário. cert�meote

. didol pelo Governo e a alocação dOI rao_raoa a car- aumentàri .... O número de problemas já existentes.•.
10 doa Bancol do Brasil e do NordIst.. (ABIM)

o Dr. CarIo. Moa.yr de Faria Souto, o D
CarIin·hoJ para o. intimo. continua a produzir e�:
celentea liseritol em ft.;rma de dee,pachol d. lU,
terr•.

Apelar de iDtenso frio que faz aqui ao Sul, Ul
timol em leU8 despachol e calor humano qua oiro
eula Jla8 veia-I do alcaide de Itaocara, COIDO meo.
legeiro oa paz. da c�ncórdia e

_

da cOf;Dpre8DII,.
entre 88 homen..

'

Por illO divulgamol mail doil despachol do
Prefeito Municipal de naocara:

"Req. 246 - Nadir P. Almeida. Pede psgameo.·
to de parcela r.ferente a terreno de8apropriado
Si ... Foi de.apropriado para obras de saneamento;
executada pelo DN08. A8 obrai nio S8 eompletaram
porém aI conalções de sobrevi'fência no local m.�
lhoraram. O homem. 'que descobre tantol!! meio. de
matar nio ccasegúe descobrir um meio de Mfaltar
a morte. Aplilnas, como DO C8f10, se 8sforça para qUI
a média nio caia. É que. talvez, nio valha a pena o
seu prolongamento. Apó.80 anol o homem está can
sano, fatigado e delilejo80 de saber o que .e eICOD
de por tráe da cortina do palco da 'fida; porque
de.ta nio há maia Megredo@! '

"QuaDdo tiverdes desvendado todos 08 mil!1t6-
rioB da vida, anliauil! pela morte, poil ela não é Ie
nlo outro miltéria da vida".

- Khalil Oibran -

x x X

Req. 220 - Álvaro AntOnio pede pagamento
de serviçol p:-utadol. Defiro. Defendeu os irdene
••s da Prflfeitura na Justiça. Se CHii homena foalem
perfeito•• nlo hu·,ria alquer necessidade da JU8ti.
,a, ou de Álvaro A.ntOnio. Em 1963 reclamei de Milter
Brannif plejuiz08 que tivera nos Bstados Unidos, e
lhe. afirmei que nie procuraria a justi�a, pois COB
fisva na eempreençãe dOI hemens de bem. Mr.
BranDif pagou-me tudo I reepondr u-me qu� se to
dOlos ho.en. pensassem anim. o Mundo seria ma
lhor. Mal OI homeDs nio penlam aelim. Por Iste te
mos que ter jUIUça. puníções, AI-5, ete, Não ••i s•
• culpada d. todol 08 maleM do Mundo foi Eva. Adio,
a Serpente ou a maçA. Hou'fe concorr'neia de culpa.
mal o fato é que I) muUo caltigo para desobediên·
eia tão pequena. Afinal Eva pedia eltar na 1&lt
"do de..Jo". Nlo é JUlte que milhõ.. ,e peIl8o"
...·atgiJreDi a .'xiltênoia por caasa do ".eseJe d.
Iva". Por 1110 Kh"yam dil.e:

"Quero 'fiaho
Di... que Ia a••'I(;)?
Nlo importa.
Tem o gOtto da vida".

Ob� man will eder nicbt!
Mn ilr gezwungeD wieder zur "tder zu rreiren
Um d�m Emll d.. 8art elazulelr..
Heekror Iit lia Miau. der vi,1 �p..a veretebt
Ablr welml doch erat Dl.1 ü!;)er die H.'scbnur gebl
EiD Wort will mier mehr .UI dem �iDDe i_h.

_

DeDU bau der emat Rlei•• Ohren sehoa mil rtsebo
0.88 er den Hecktor mil eiuem Vierbeiolr vergleicht
DalI stilllchweireDd hínnehmen iII. gewiss nicht letehr
Trotzdem Iahre _Ich nlchr ileich aus der Heur
leh wünschte nur Millhemsla wäre mdal ßrem
Míer schein', wenn man MUlht:m'aia der Hof mllchen lul
Oöss brin,l deo Emsi 11m meislen in Wu,'
Wie schöo isl der Helmulh im RahmlD ,_blieben
Und half ganz eanft über den HecklGT ielchribeo
Ich lue ihm hiermil GrÜIse schicken
Aber den E!msi muss man Doch e.was zwickeo
Meeine Frau Sari zwar, se sei mier rtchr
Warum machsl du Cluch deo Emai schlecht
Sie hall mich dreckii lusielacht .

Dass wier UDa hällen ftlsl verkracht
Ich wünsche drr iuamteó Leserschar
Viel Glück io diesem Deuen Jabr
Und lausend Grüsse hinterher.
Weil schreiben möcht ich nicht noch mehr
Der Emai. der sich jetzl wohl um eiDe Anfwort drückt
Sei Dur eín Vierlei Gruss geschickt.

.

HeckloT. Joinville

Cantor ganha liberdade
___ IlfII::.. ......__�"NM"•.

o mundo lern. exatamente. 2.653 problemn parft O conhecido 6antor e animador Wilson Simo-

resolver. Tal invenlário aparece em u_m livro. publicado nal, que ,fÔra cond�D8do a peoa de 6 aD08 e 4 me-

1m Bruxelos nê! BéJg-iClJ pela ."União de Associações' les. pelo Juiz da 21.8 Vllra CriminaJ. por Requt'stro
IDlerDacionlli�" e p�Jo "l�stiluto HUml!Didade 2000';. e sevicias no seu contador Rafa�l Viviani, ganhoU

"'definitivamente sua liberdade por decisão do JU�Z
da 3 .• Vara Criminal, que reduziu a pena para seIS
meses com direito a "Sunis" ,por 8E1r primáriO. EID
agosto do ano que pasl!lou. Simooal com auxUio de

quatro policiais sequestrou o coatador, com o fito d'

const'guir iA confisllão de autoria de desfalque elD

8ua Urma, mas nada provando. A esposa do eo�ta
dor, protest&ndoa aousação, coou,guiu provar a IDO
céoeia do marido condenaado o ()antor que. foi clr

..

cerado, saindo por força d. "habea8�corpu8", respoo
dendo a8sim o processo em liberdade.
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Bultados cont,a> p, Palm�lraB, 1',x 1;.1 X O frente ao Int41lr; a x,1
Ferroviário e 1 x O Jolnvllle. Esta derrota leria normal 8e
tlvesae acontecido no prlmeJro, turno, mas nio a eatas alttua.

.

do certame. Realmtpnte nlo 4' para entender. Além dllso,·qual-
'

q'Ul)r tentativa de r811\,lo da' equlpe�'fol làfr,tffera ao longo,
dos ,gO minuto. C0'l10 ocorreu no Infcio da segunda, faae, num

penalti sobre ,Nel(), foi p",..úpamente batido por Moa.cir e a
bola rolou' levemente para •• mAé)S do guarda metas atlveraA
rio colocando à cómer. Dai por' diaate houve deslnter88se to
tal, com oRenau ampliando o Diarcador. Wllfrld e Zeca es·

�Y!lm ein tarde lnfeHcflalma f!, qu�nto a r,ilt9 da partida dls- /. ,
. .' '

peQsa maiores contentArlo.. Rulnaade total embora futebol .l 'dlle.saia da Capitania ,dOI Portal, do Elta.;··
tellha destaa oolaa.. . ';. _,,' 'do de SRnt.a Catarina, em .Ftortauõpolla, irdormoa.

O Juventus ter' trêl partidas 'em casa: amanha' contra qu�,., partir de 1.°, de. 'lItem,bro do 'GOrreDte 8�0,o Palmitol, quárta ou quinta feira (a oonfirmar) 'contrA o Gua,
�a� e D.O ��mlnço o P&y,landu.

' ;" . eatario .ber&a·s lia inscrições para o ·concurlo d'
.

x X· x ldmil�io' à'a J:'licolas de. FormsQão da
'

Oficiai.· da
'- O Presidente Geisel alsinou na terça feir, o anteprojeto Marinha Meroante.

\
Maiaras eselareeimentoe a08 int•z

regulamentando a profilsio de atl�ta, Trata-Ie de uma grande ressado. poderão .,1' oJ)tidol uaquele 6rgão; à raa
conquista, embora COm cel!to atraso.." "'Anton'io 'Luz"I/n.,.

'

.. '"

jugar .,forçol Tilando a' ,xeauçlo do oontrole Ieí-
. teiró., regi!ltio ,eneal6gioo e: a'8istênoia Te,terioária
&OS r.ban,hoa cio Bitado. Nela. 'Iantido, aquela ,Pai..
ta oo,looará à d-il'posiç&o da "gunda entidade oa t6c ..

'

.

nhlo8 • 08 reCUrI.oI, financeirol! indiapenláveis. ,

,
� ,

.

.{ C_'P�}
'E"S",P Q''FJ ·TI'VA'S

. '
.

, .

.

,
.

Em OficiO Circular .dlrlgido a redacao deste semanário,
. FeDU - F.deraçlo Catarlnenae de Desporto.Universitários,•
z. nominata doa atletas eonvocedos Da. modalidades de

:ebol de salAo, atletismo, mascuUno e fe�mlnino, h"ndebol
P1a.eulino e feminino, voHbol feminino, basquetebel'. judÔ e

xadrez g'lle participarlo dos XXVII JOGOS UNWBRSI'l,'ÁRIOS
B�ASILEIROS, a i.r realizado de 17 a 28 d'. julho vindouro

. Di Belo Horizonte - Minas Geraia. De��re os ,convocadol

i_l.camo. Jo.é, A],lgusto Cagltone. E!aatlnC) Rita e IIol4e Oal
,

ann no atletismo meseuuno . e feminino, Nelson
<

KoriDann,
To_é ,Hobene FJ!utuoso, ,Armim Werninghaua e' �onald. Fru
tuoSO na nataçAo masculino, alunos da Fundaçlo Educacional
Regional Jaraguaenae FER.T. '

· Além destea, outroa filhol de .Taragui' ou que aqui de

seiDpenham lu&a funções foram convocadol, embora por ou

tr.8 faculdadel de ,nosso Estaclp. Sete atletall' conv9c�do"s) d!i
,gaJ, nio deixa de ser ótimo, p.ols comp.é PÚ:bHcor., ,notório.
co a faculdade ln1ç.ou aua_., atlviliades -e�úc'a'?lonais 'n��te âno: {,"

'

NOISOI ,parabélll aos jaraguaensea 'que éstAo ·IDtenslticàDdo os O presidente. do INPi, Reinhold Stephan88, OOD-
preparativos e treiaamentos para bem repre.eatar nosso Es-·

firmou que a distribuiç'ão de' lDedi�àmento. da OE,.
tado numll festividade. espc;u.�a ;�! ªm�ito naci,ona.. . 'MB aOi benefioiários mais oar"ntes ser! 8steíldi'f:l,a

Inicia amanhA em SAo Bento ,�o Sol, o Torneio Início, por' '(;tapas, a 'tôdö'ó� pais. Já em', julho; '·,emelsal
do certame da pllmei'ra divisa0' da Liga Corupa,nlle de Dea- lerlo enviadáe a Recife, d�.poi8 Rara Manaus, 'Fla-
JIOttos, com a presença do D. Pedro II, Baeumlé e· XV de .

6 1" '''B I fi
.

"'t '1 .,
'

Novembro da vlzlnha cidade, Ipir&nga e, Guar.ny de Rio 'Ne- rlllO po '18' e' e o Orl2:0 ... e. "i , ,

Irl!Ího um.a v�z que o Continental deSistiu. da competlçlo, e ,c,
, <

, ", <x X X ' f

EI C. SAo ·Bento da cidade qUe lhe empres1a o Deme. Com a U'. grupo de t,rabalhó institutdo na Se.retar.ia
r••UzaçAo do 'l,'ornelQ {nicio, o certame inielar', DO' domingo 'da Eduç8çlo dEF n0880', Estado vai exeoutar "_,' at,ivindouro com oa jógos Ipiranga x XV de Novembro, em Rio
Negrinho e SIO Be�to li: D. Pedro I�; em sao 'cBento' do.:,SUl. vidades do, convênio firmado' entre aquela Pasta •

Nesta rodada folgar' o Baenmle, devido à deltltincla do COD- O Serviço de Estat1stica· da - Bducaçlo e Cultur•.
tlnental.

I ,

E,se ajuste, como, Ie sabe, t�� por' objetiv08 a 00'

Neste mês cl; ':j-ú�icrj�ga�.�xa �t�pa' deelliva' da Copa. operaç.ão mútua entre os m�Dejon.tio8. 6rgios no

. Arizona de Futebol Amador, Q maior tOl'Deio eaportlvo do trabalho de obteo,çio das e��atf8ticalJ educ,õionais.
lDUDdo. Depoil de realizada uma fase estadual, onde foram ','.

y' >

• x X, X
.

"._
escolhidas as duas ,melhores,equipes de cada egrupo de 32

':' ,C(_?lD ex:pr�8I1iv, c9�p�reeíl.ll�nto ,de. repre,en-
equipes, estã sendo reaHzadá uma etapa em que participam t t d 6 g- 8 d imp nsa d. Santa Oatarina o
eatel doia ve.ncedores para a escolha dos oampeõel estaduail.

an e8 ,0S ,
r �9 .• re.· , '

.

,

Né.te momento j' Ie conhece os campeões de várlo_ Eltados; Comanpante da õ.a Região Militar, GeBeral Samuel
lendo que o representante de Santa CAtarina é o Artex.- En- Alves 'Correta. &00mpaohado do CoronelWaldir Ooe:..
ue,9. dias 17 e 20 deste mes, em. Sio ,PaUlo, e.tA. prevista lho. que também' e.x!llanóu 8obr,e o BS.euDlo, ifez
uma verdadeira. maratona. futebolfstiea, uDia vez ,que. a prl- uma pa.festfa. em forno 'de tiilmâ relaéionad:G oom
melra,rodada - com- 8 jogos ..... aerã realizada na próx1ma .' .

IM'
.'" .

.
.

quinta reira, dia de Corpus 'Cllriâtl. e;.a ,egup,da rodada no "InfiltraçãQ ��ub,eJ'stva n08 elOS' 'de Com'UnI.c89Iq
dla illbseqüGnte com" jogos. As s,mffinais letA no sábado, 'Social". S'egilirllm"ae proveUo801 débate8 sobre -. a

dia 19. e grande final estã programada para _ o ,domlngo,-. dia matéria. de que 'partioipoti, além do coofe.rencista e
20, _pell. manha.-,

.

dos J'ornalistalJ preeen'tes, o" Comandante do Grupà,."'x x X' >

L m

I A última"etapa de .Nataç!o da FASe, que d.nria ser' JDeoto Last. CatalineDse. Ge.neral
.

uiz .L'orres Ma,r,-
reíillzada no domingo que 'pallllOU em sao Bento do 811'1, nlo 'ques.

. loi realizada. devido o mau �empo. Nova data será marcada ,

posteriormente.
'

<
'

:

· . x x x". ,
·

Com rendá' d� 17 mll e 6iQ cruzeirol para i.733 pagantes,
o Juventul Ita pior eXlbiçlo néste' estadual de 7&.e Da prilpel,
ra gOleada lordeia em �do' .o_desenrolar' do , campeonat.o, ;� fC}1
Impiedosamente

.

abà"do .pot, quako gols, a zero pelo Carlos
RenlU de Brusqqe, Esta eqllip,e. para ,aque�e, que n40 preseD
eloa o confro'nto pod�rá parecer a primeira vista· uma

'

dai
melhores ' , ' .

,

i. Exátamente\.o contrário, um time como 'outro. qualquer e
que na vitória teTe lomente �s méritos de saber marcar os

gOlt através, dai oportunidades surgidaa. Já- o ")Joleque Tra
:ves_o" nAo foi o meimo das vezes anteriorel e a derrota che
gou a ser h,umllhante 'P�I!''' o time de�oll dos ex-celentes re-

� .

a"r ,I a .5.' _ ,_

x x X

,
O Depte de D.es,Eln,01.iDl8no Rural do Incra �

o Gr�po E.x6cliti,o d,e, EI,etrifiéiição 'Rural, aprõtóu •.
e�oa·minhoo à Coordenadoria Regional do Incra ena
n0280 ,Es'lido, aa' aotori,iaQõ�'I' para, ofuncionamsDta
de cinco DOYlilIL eoopef;Úi,as de eletrificação � furai
e\m SaiU. C'atarin3. �.nt(,B lias .. tá 8 CIRVlt - taupe-
(ralil. de ElelrUlc.Cio Rural lo VII. do Ilapot.. . co. sede e.
S••ramlrim; B Coopúra,IifB ,do Meio Oeste, cmp lede
em' Xanxerê: do Planalto Norie. em Canoinhas;" da,
Serra: em' Sio Joaquim!" e do Val. do Rio CBnou,
e� Clo1ritiba·nol. Conforme ànuncio�'.ó· ooorderudor

' ,

.reliould do Incra em, exeuíeia •. IUI cooperativas fi
oam agora em. eondiçõi61!1 legaí.·, para o' início, de

. ,s:,ali ati.idadl!!.
.

"
'

Bstã,o 'ablrt'liI até, o dia '15 di Jainho pr6ximo.
na., Delegacias Ihgio.nai.1il d� Polícia do' Es,tlidCt _.

inscrições p.ara o. ,QOrlO,S de Delegado" de Pólfoia,
,Filoal, Analista de Informa,õ••• OOllliSIArio' ef.,PoIfcia;
Escrivão de Polícia, Ag$n'e de Polícia. Oarcérairo 8

"Motorist... PoIiQial",
'

.

,
,

......

;A Marinha Bráslleira come�or�D ontem,; o.ri
mônias oí,icBiI pela passege.oi >de' mais" 'um' a.i,&r�á('
rÍ'o." dg Ba't.lha" Natal do Bfáohl'lelo. tra'vada Im \865-

x'
.

x X Fez' pß·rte da ,rc.>rr,uieção la entre•• da Med,alh. dó
O Bruil esteve �pre8ent. à Revista Na,val In- Mérito TàlÍlaD.dar' �a 17$ p8rsoneIldad,ei ci,ill e mili·

tel'Dacional em -NOYá, Iprque. ,dia 4 de, junho, como tares pelos s8l'fiçOI prestado! à p'ilria .' ,em I8pa-
pa'rte das cOlllemoraçõ88 :do BhJeBteoátio da" �nd8;", cial, i Armada.

' '

p.nd@neia;:rJtQ,�Q;Ós ,.pQjli9It<O",�tfP4Jl�,.,..M.J'.4.._" .'

"'��.�',-,,,,,,� '''' ,,(,�..,.,;.�....,", :',;".� �"' .t';"�I,(."::�Ji�.o",,:';'\i,,,.....
oha Brasileira;, Azevedo HtlJilD,iDg�c.tendendo ·coÍi·vi·

'

'x': x, 'x' ',.', ", ';' '" ".\ "i

. te da marinhà, nOÍ'�e aDlerl0aoa, estáve repreaenta
do pelo übe,f:e'da' Estadg;Maior' ds" Arll1adâ•..

,

.

,.,' X 'X3,x· " ..
'

.. '. '

A Seoretaria ·da Agrj,cult�ra'e' Abasteeimen\to
e a Associação

>

.catárhf�D"e de ·Gd.dons d� Bovi,:.
D08. através ,de recente cooTénio firmado, vão COD-

I
','.

I, j'

,

A Comissão Regional de Obras .• d'. EX�l;'ojto,
CfJm recursos do ,UNRURAL. OGDol,uià iJ·... Cl(JDI.rOoã9,
em Tabatinga,' na RfI,g'iã,o Amazôniaa, ,de onia an'

fearmaria com 23 lei'tG8, qae j:l' está, élla"flJDOionamen
,to; atendendo às nec8s·s-iciades da.�op.úlaçã'o '19C81. '

PR EsA,R.JO S�,·TU RIsr A s�,
.-

" ;,

,RUI Relnold.' Rli; '550· . fl.eI: 12-0154 Escrll6rlo 12-0301 Resldelcla
\. ':t'.' '+1· ."

Jlfaaol di Sul - Sllt. Cltarlnl ' ......
, ,

li VAJ;UG Bfmte-se honrada'pelo' que pode 'fazer. pelos seus

gÓCi08 e' .passeios. VARIG está p,resente- em toda parte
mundo" ,beneficie-se dos seus serviQosi

PeQa informac;ões à V�RI�,
Av. Mal. Deodoro da fÓDseca, 1221130 - fone 72-0091

lar_rua do Sul - �C

Viage VARJO VARIG VARIG

ne
do

Escritótio de Àdvocacia· ��: �:�":r����:
;. \ •

>
'. )Fiscal d� .Rendas Apolentado)

.'/ .,:,

.

A d v o 9 ad os

Def••a$ fillcail -de qualquer natureza - Cobran,•• - InventAriol • Desqui
tel - Altera_çõ,.. .de ,Firmas -, Ono,'l>stol!l - AcHientel de TrAnsito - Defesss
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Gàahe' O d��conlo,,: d� 'aaO,,"C9mpran�, O CARRO' ,DO' ,ANO, no 'seu' Concessionário Chevrolel de Jaraguá do SuL
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ANO LVIII "ARAGU! DO SUL (SANTA CATARINA) N.2.889Sábado 12 de Junho de 1976

arquivo pare
Em busca do infinito

Prol. Paulo Morettl
A máquina. O homem. O homem ti a máquiDa.
O infinito. O finito. O Criador infinito. À criatura
finit•.

Viagem eõsmíea. Eitrela8 que brilh�m. Aliltronau
ta! que lobem. Vertigem
A lua dos namorado!. A lua dos cosmODautas.
Bela. Encantado•.

·

A terra distante. Avisi<) deslumbraot•• Um ges-
to. Manifesto. .

.

A terra 8 8 lua. Cellquil!ltadal. Aproximadas. Iden-
tificadas.

.

A trajetória. Um 'Öe8file ,de emoções.: Oonotaçõe•.
Ambições. ..

.

A vida entre planetas. P8B.agem de !da e volta.
Subida. Descida. .

O horizonte resplandece. Surge a! tetra. O mar.
A cordilheira cresce.
Bailam paiMageni. .

Brilham .s águas. Brincam OI seres. Im8gens.
Jovenl aaônim9s.. Guitarras estridentes. O mila-
gre da amizade. Sinceridade. '

Começa a vida. O verde das selves. O ouro do
trigo, O azul do eêu. Tesouro.
Abrem-•• a8 portas da natureza. Entra o 801. Por
qualquer lado. Beleza:

..

E o mtlsgre acrisolad(). It a criança que chora.
� o adulto que explora.

.
.

� o marinbeiro que parte. É a 8smola que repar-

Do' meu

Corupá
ln�IlllS tem neva lI)nrecálo

,

g

o LIONS CLUBE DE CORUPÁ. a título de In
formação faz saber que no próximo ·di8 .18, em jan

.

tsr festivo, no .Restaurante Gruta Verde às 20 horas
Rerão empossados os DOVOS �Urigenti8 deste club�
de serviço para 8 'gestlo 76/77.

São es seguinte. GS nOV08 dírigentes:
Presidente: Lauro Blume
Ex-Pres. Imediato: Teodorio Werner
1.0 Vice.Presidente: Felipe Müller
2.o" "

: NilsoD Macanhao
3.8 " ." : Eno.8 Kiug
1.0 Secretário: Ortwin G. Herrmann

. 2.° : Oto Ernésto Weber
1.° Tesoureiro: DODato· Seidel
2.° : Artur Neuber
Diretor $ocial: Álvaro Ottomar Pett
Diretor Animador: OSCár Max Seidel
Vogais pIlaDo: Arnoldo Hisi .. Walde_iro
Hauek ....

Vogais pI 2 an08:, Bngelbert Oecbsler, Orlando
Zaneanella, Harmes D.· R.uluEtnz " Adeline
H8uftes

·ContamQs com a eolaborsç'Io cIe VV.S$. para
esta pequena divulgação do LioDS Club. de Corupá,
pelo que desde' já ag('adeeemos.
Mui ataniiosamente,

Donato Seidel-Seeretirio.

Ver fil tratar pessoalmente ou através do

II telefooe 72-0035 com o sr. "Enio, DO Posto Ru

�
bioi .

I' Em rolos de 250 e 500 "'I
=======

:....--_......__. -m-. Comissão de TMins

voaê

te. O amor. A arte.

A 'Yßnça o dia. Recua o 801. Adormece a terra.

Brame o màr. Ardentia.

Chega a Deite. O sol se vlIlllte de negro. O mar
do verde Ie despe.' .

A terra é um grande colchão eÓ. Dormem as aves.
Dormem os animais, Solidão.
E o homem? O homem 8. diverte. Descansa. Ama.
Sonha. Peca. B 8e converte.
� a mãe traída. A fiiha aenairada. A ooiva de
floraê1a. Calda.
Conflito de, gerações? Desmoronam-se creD98s.
Cavam-s8 abismos. Aflições. .

E a noite S8 vests de luto. E 08 homens se afas·
tam de Deu•. Açoite.
Dia. Noite. Sol Lua. Estrelas. Terra. Mar. Sonho.
·Realidade. Poesia.
N.;.ta profusão de antite8es. Nesta

. floração de
presopélss ..
Nesta lucesslo de elipses. Aonde Indarás tu?
Aonde? Ilusão ..

.

.

No mundo da Ius? No ealor do gel? No brilho
das �strelàs? Na tua?

.

Nas ondas do mar? Na esquine do pecado? No
olho da rua?

.

No sonho do amor? Na réalidade da vida? N8·
cata da solução?

.

Em busca do Infinito?

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

EDITAL"
'·Pelo presente edital de citação, pedimos aOI se.;nheree sbetxo relacionados, que compareçam' em lo .:

so c�rlório para rraterem de assuntos de seus intert'.e:;Arteflores Rooaldo A. Walter - R. Roberto Seidel :440
- Corupä. Berroldo A. Lindner - Rio Branco - AICCarlos Denker - Gueremírtm. José Jair da Silva ....

'

R. )oinville - Vila Leleu - Neste. Valdel.l1iro DieáVieira - elltr. Guamironga - Guaramirlni.
Valéria Tavares da tv10tla Rezende, oficial maior

Ai vem a Banda.
,Am 5. Juni, welch Behönes Glück
Hörten w!r wieder des Volkel!l Musik
Im Fernsehen una lO .18ng8 Tor@othalten

"

Wie freute sich die Jugend und erat die Alten
Bei 80 .Icböner Tanzmuilik.

' .

Denkt mtln an die Z@U zur'fick
Als mit Weibsen, Brust aa Brust
MaD den Saal durchmul!I ia Jug'-'Bdlust
Als begaoD die MU8ik�kapellé

.

Ach, wie schlug dai Herz so sehnelle
Ia den BeintIn hats gezuckt
�uf dém Stuhle hin und her geruckt
Doch weil die Frau grad nicht zugegen war
.laID zusammen Auch kein ·Paar
Die sehönea Weisen 8ind verklungen
Ohne dAalil m.as ist herum gàlprungen -

Conjusto Palmeiral brachte 'den .rstea Gru88
Weil Einer des Anfang machen musl

Gumz und Bsuer zu Reklamezwecken
Mussten ihr Geld in diese Saehe steeken
Ob immer in zuküoftigen Tagtla .

Schokolaâe-míleh und Kaffe síeh se gut vertra"I?
Ich meine nicht auf BssÍB von Geschäften
Mehr nach der Seite von des Magens Säfteo
Jedes fiir sieb, genie.sse eB zu deo bestimmtea
StuD'den

.

Wir daoken Arthur und den Victor
Auch dem andara Bruder: Alidor
Dass sie uns Alle 8' beschert
Mit dem, was unser Herze hat begehrt
Ihre Produkte soäen immer Absatz haben

.

Uns mit Volksmusi·k díe Zunge zu erlaben
Dass wir es Recht oft Doeg kömneu hören und
auch 8�hen· • .

Sei dem Programm ein langes Fcrtbestehes
,
im Juni 1976

I Hellmuth

Vende-se ITerreno
" Localizado a Estrada Rio da Luz. com

área de 81.500 m2, edificadQ com uma. cala

de madeira, ótimo para plantação de arroz.

psstsgem pare gado.

e Energia
Senho� .

Apraz�me Informar Voa.a Senhoria de-que acabo d. ser
eleito Vice-Presidente da Coml.slo de MInai e Energia, UDII
daI mai. Importantel[l da Câmara dos Deputadol.

Apresso-me em adiantar�lh. que entre OI mflUI mata
destac!ldos propósitos, .no. exercício deste mandato, estirá um

permanente trabalho no sentido do aperfeiçoa.eto da,legillaç&o
ieferente às atividades de mineraçlo.

À ocorrência de Ja�idas de carvlo mineral. ßuorita
quartzo, c'_uUm, argila. calcárl(l, bauxita, ferro-manganês e igu..
minerals enseja a Santa Catarina uma importâncl", maior nO

contexto de produ,lo mineral de nosso Pais. Daí entende que
e.taref correspondendo às expeétativas do povo "barriga-ver
de", que há multo espera volte-se a atençao da. autoridade.
governamentais para OI altos e legítimos Intere".8 de n0880
Estado. •

Enfatizo que no exercício do cargo re.eberei de bolD
grado tedas a. sugestõe. e qual.quer contribuições outras qUI
Vos.a Senhoria tenha a oferecer. .

.
Coloéando-m. em tudo a sua �Ílposiçlo. subscrITo-me,

,
- Atenciosamente· .

. Deputado WALMOR DE LUCA, Vice_Presidente

�"--------""------"----.�--�,_""I""""""--""""""""""."""."""--""""",,...........-,

C h e v· e t t e P a í. S T·r o p ,i c a.·1
o carro exc;lusivo, jovem, personalizado

C'H E V'Y-4
O '·PIC·I{·UP 4, cilIndros da CHEVROL·ET·
Conlieça os dois recentes lançamentos GM em IRMÃOS·EMMENDORFER S.A:

" , J , "'0.' • •
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