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Fazenda Distribui Parcelas
.

do aos .. municípios
Fpolls - A Secretaria

da FazHnda di!'1tr!buiu 80S

municípios do E",tado a

Impor râecie de CrS
20.500 000.00 - a maior
díetr íbuína até agora
correspondente 80S 20%

das parcelas dó Imposto
de Circulação de Merca
dorias d cujo depósíto
fúi feito no úlrimo diö 1(').

Os municípios que aufe
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! Jaraguá do Sul· ,ANO 100 !
! Comissão de Dívulgaçãoe . Imprensa I
i I
! Boletím N.o 22, 1

! A participação de [oínvílle n08 feseejos do cen- I, tenárto . de nosso município será através da apre-
1 sentação em Jaraguá do Sul em data /" ser confir-·l
i lmada do Grupo Folclórico '·SILBE'RFLUSS. Neste 1
! sentido ofício do Prefeito �edro Ivo Figueire.�? de i
! Campos, confirma ao prefeito local o patrocínio da 1
, municipalidade da Manehester :

Catarinense. a vinda 1� sem qualquer ônus para nossa cidade do conhecido ':!
, grupo. ,

l x x x !
i O senador Otaír Becker continua desenv�írv;;;d� 1
1 entendimentos com o Ministério da Indústria e !
! Comércio n9 sentido de uma a'jucla financeira da- l
1 quela pastá. A reivindicação gira em torno de CR$ i
! 217.720.00, exatamente o déficit em torno da pro- "1
, qramaçäo da: EXPO -100, a mostra dos produtos;l jal'aguaenses "

t Jr' X X'., t
1 Chamamos a atenção dos dirigentes empresa- i,
I 'riais para o término das inscrições da Campanha !
1 de escolha do Operário Padrão de Jaraguá do Sul.: 1
1
Este al�rta' refere-se .ao faeo da ímportáncía para a

!
! Pfomoça�i .��a,tameOlt,e: nE �no.,�m que

. comemo- !
, ra-se o ano 100 -do mullicípio. "'Espera-se> que mais "',
t de 10 empre.sas indiquem· seus representantes/em!
! s'e tratando de· uma escolha importante. As inscri- r
1 ções terminam dia 30 próximo. i
i x x x i
1 .

Já, está composta a Comissão Julgadora que i
1 deverá escolher a melhor suge�tão para o Monu- i
1 mento em homenagem aos 100·anos do Município. !
uma promoção conjunta da Sociedade de Cultura ,

i Artistica e Prefeitura local A comissão éJcomposta t
i de Eugênio Strebe, JOSé Alberto KlitzKe engenheiros i
! Volney Buzzi e Márcio Mauro Marcatto além do !
1 Professor João ßeckhauser Esta comissão durante !
i os festejos do ANO ] 00 dará a conhecer o traba- .,

2 lho vencedor que receberá prêmio de 3 mil cruzei �, ros ,

! .

x x x 'I
'!. Uma boa notíçla. relaciona se com as obras i
1 de implant",ção do Palácio de Esportes. Segundo 1·
i a emprêsa re�ponsável. até ô final desta semana !
! estarão coneluidos os trabalhos de concretagem dás 2

i ArqUibancadas do Palácio de Esportes. As obras '

!
estão em ritmo' bastante favorável e se p�evê que !em julho possil a obra -abrigar as promoções dos ,

I festejos. �, ,NI\ reunião da edilidade, de segu,nda f:eira, o Pre-

I , x x x ; sidenle do legislativo José AI'berto Khtike, 'informou
, que o Código de Posturas, projelQ de .lei cle SUl GU

I As moças que deverão recepcionar aos turistas i· loria, será apreciadQ na casa de leia dentro· em breve,
1 quando dos festejos do ANO 100, receberam nesta 1

. pois agora cO'meçaràm a chegar sugeslões, sendo a

I Cidade orientações a respeito do mais perfeito., I mais Imporl,ante, a da ACIJS.
! atendimento ao público,. por parte da TURESC ,

Mas as instrutoras que aqui vieram mostraram"se i Tão logo a. Câmara 'de Vereadores aprgve -ii Per! satisfeitas pelo conhecimento das nossas reêepcionis-1. mula de um terr�no eDlre a Prdútura e um particular
; tas" que atenderão aos visitantes nos 3 quiosques i na rua Jorge Czeroiewicz. a m.unicipalidade iniciará
, que serão implantados nas entradas da cidade. i as obras de aterro exislenle no local. .0 alerro se faz
t x x x , necessário desde que se implantou a camada as.fállica
l Funcionários da DICESC (Companhia de Di � Da rodovia SC .301. O declive existenle é um perigo

t Viii -

C cl
' para os condutores de veículo.. Com o alerro a mu-

I cO�;���i: doo��:;�i��ã�ug:ni�a��:eb:a;��:!rer:: . � olc'pa-lidade evilará que maiores acic;lenles venham a

t
os quadrantes do município colhendo cenas para' ocorrer.

os filmes de TV que serão inseridos nas programa- !
I Ções dos canais de nosso estado, isto· t.ambém sem i O ESlrêlla de Nereu Ramos, deverá promover no

t qualquer ônus para nossas comissões, pois o patro. 1 próximo di� 10 ce ,julho com a Band.él Lyra da Auro·

I cinio é do governo do estado. Os elementos da., ra desta cidade, o seu 3 o Baile do Chopp. Os dirigen
t DICESC ficaram; maravilhados com as bélezas . na- � tes conlam com a sua participação ..
, turais de nossa centenária cidade e podem estar �

-.----

�. certos os leitores de que o filme será dQ agrado �
O Clube dos Diretores Lojistas deSfI!! cidade "S-

I geral..
.

..
,

..

,
colheu seus novos dirigentes para o biênio 16/71, cuja

i diretoria deverá lJssumir os desfinos do j:lube de ser-
. I

x x x ,1 viço no
.

prÓ.Jimo meso F.oram eleitos em reunião al-
.

i ,Çon7�ier:tiz?se; Es�amos sO'men-
: 1 meçg no Jraj:ara, Ronaldo KQenlOpp como Presidenfe,

,te a �.8 dias, d.os fe"st�J6s do nosso i A'lCir Billencourt como Vice, RU(ino Schulz como Te
I ANO 10 1 ioureir:o, Hilário Bruch como Diretor de Relações PÚ
I" .

Q. Dei>,<e sua· ca�a mais agra, blicllS" Orillndo Holz 'como Dirélot Social, Bruno
I dáV�I, dê I,ugar as fiöres e sorria. Afi· 1 Breithaupl na qualidade de· Direlor dQ SPC, d�retor
I n�1 100 anos é algo muito importante, 1! sem Pasta Adolar Berfoli. "CORREIO DO POVO"

I nao é mesmo?
! al",.Ttja feliz e profícua ,geslão.

I ,---

.......... . 1 C' Sßerá .nl� n�loleh ...doe �oje, em S60 tBe_!JIOddOcSUI'1 ndo- .... __� .........__......_... IDe rasl as·",· u mIO, G apresen' açao . o ora ö
, ,

ICM
foram Jolüville, com Cri
2.529.00000;

,

Blumenau,
com Cr$ 1,846.000-00; La
gell. com CrS 1.008.00000;
Florianópolis, com Gr$
566.000.00; Ih jai, com Cr$ .

578.000,00; Chepecõ. com

Cr$ 528.400.00; Concõr
dia, com Cr$ M1000,QO;
Jar8guti do Sul com CrS 4&0.800,00;·
B r U 8 qua, cem Cr$
366.300,00 e Criciúma,

r

com Cr$ 388.000,00.

negatíva do 'centenário
EDITORIAL

Armazém da R.F.F.S.A -. Uma' imagem
Hesitamos tnlctelmenre em abordar o essunro.

Enrrerems, uos ernmemcs a Iezê-Io com bese ne

própria ergumenreção do Prestsenre G ••sel que, em
improviso feiro em 22 de outubro de 19í5, assim se

expressou:
"Qualquer ação lern que ter por base li ínfor

mação, que rern que ser real, tem que ser vertdlce,
seja bottl seja má. pere que se possa trabalhar em

consonêoc.a com ele".
E, com bese 'FIas informações reais e verídicas

de que lemos ciência. não têm sido poucas. nem
.

menos Incessentes e mststentes f1S dtl.gênctes da
lIgênciö loca,J' da R.f,t-.S_A. e da, Prefei'lUUI Municipal
visando a eneonrrer uma solução definifiv.a. ao ve

lho e arrastado pmbrema do nãO' RTerroS' vel:fro; e'

ebandonedo armazém da Avenida Gerútre Vargi:ls.
A exerarnenre um mês des celebrações do

Centenéno dá Cidade. o referido armazém se cons
tuul eerno ,um desafio. um deplorável canão de vi

" ,;",<$�:.qllt\�'?E���.Q;l�>,4�,�.s ' priillc�p·é!.if ,aJtérra8� dL,q05,-_
, aa·JaMiua. '.

I\'ão sabemos se a lenta burocr( cia dos órgãos
oficiais é o principal óbice a que uma sólução de
flOLtiva seja encontrada, 'ou se outras circunsiâocifls

. existem que imp�dem que o cilada tlrmazém ou

. seja pOSIO abaixo peia pouca ulilidllde que represe"

'.
Ia ou mereça uma urgente reformö p. lo IiIspeclo de

EXP'RESSAS
I Deputado Abel Àvalla dos Sanlos da bancada fe

deral da .ARENA, informando a Jiberaç.ão de verbas de:
sua dotação pessoal para inslifuições de!lla cidade.
Cinco mIl cruzeiros foi o quanto o dfpulado .de;stinou
para nOS80 mun·icípio sendo, 2 mil cruzeiros pena a

Ação Soda I, e os restantes Õ mil· cruzeiros em parce
las (Ie mIl cr'uzeirôs para o Clubl>· de Beneficiários do
SESI, CoI. São Lu{s e Comunidlide Evangélica Lu
therana A cOlllunic, ção do deputado foi feita na útli
ma reunião ,da Câmara de Vereadores.

,-----

abandono que o cerca.

Em boe hore ficou deterrníuado que os desfi
les; programadas inicialmente p�ra a Av. Ge.úlre
Vargas, serão realizados ne Merechel Deodoro .. Ne- .

rurelmeme porque o cenário do velho armazém, €xa
lamente no pomo eenrrel do destile, compromeierla
ti própria imagem de Jaraguá em lermos de divul
gdção cenrenérts,

_

ôe o problema extste e se: lIS soluções foram
encaminhadas, por que não atendê ·16s· de molde él

.
não provocar um contreste flegrenre de aspectos
urbanos, tendo de um lado o esmero de pernculares
e dc.: Governo Municipal em embelezar o especto
da c:l,dade e de outre um próprfo- federal iJ espera
de uma determtf!aç_ão que eäo vem.

, ôe, de um lado e cenformee Presi.denle Gel
sel, qualquer ação tem que ler por base a tnterme
ção e, de outro, se tal informação já, foi dada e em '

'maia de uma oponuntdede, é rernpo de a R.F.F S.A.
Irabil!har em consonância ,CQm e-lá, para que a fala
do -nosso f1uslre.e digne PreslQ'erJle não se pe:'ca .�

no vazio de palavras ao venlo

Oxalá, q,ue neSles 30 dias que n08 8eparàm
dos festt>jos do 'Cenlenário. ainda haja lempo para
se fazer algo. a' firn de que não sejft má a iofor
mação que, qUélndo da efeméride, deva ser dada a

fespeito do feio armazém da R.F.f.S.A

SOCiedade de Cultura Art{stica desla cidade. E aten
Ção. A SCAR lembra aos elenhores pais de flue eSlá

, áceilando inscrições para sua Escola de Músici1. Dor
apenas 70 cruzeiros :nensais você poderá aprende.r ii

lociU' qualquer Instrumento musical. Agora existe tam

bém· a opção para você tornar-se associado da S,CAR.·
Pögamento mensal de tão somente 10 cruzeiros.

No � último,final de semaná foram concluídos 08

Irabalhos de alerro. da cabeceira da ponte eolre os mu
nicípios de Jaraguá do Sul e Schroede, sobre o Rio
Itapocuzinho. na localidade do mesmo nome. Desde
segunda feira já se é possfvel passar com seu veículo
a.obre G pODle de 68 metros de comprimento. O Pre�
feito EugêniO Streb� ao prestar a _informação de$lacou·
� GltlJ importânci'a da obr,a para o 'escoa,menlo da pro
dução dos doi. municfpios.

-----

MISS CeNTENÁRIO, ;Dia 11 de jUlbll nos salões
do Júveolus e com' recado múslcal do melhor conjunto
para baÍJes de Sta. Cafariná, "Os Incandescenles" de
Ilajé!{� será feita a escolha da Miss Centenário de Ja
raguá do Sul. Promoção do conheCido joroalislêl Ge
raldo. José e de Be o Gonçalves, a escolha tem rudo
·pilra se conslituir num aUlêntico sucesso. Já estão ins-
critos- vários clubes, associações de firmas num latal
de quasi. 10 candidatas o que prova 'desde já um su

cesso para a promoção. Stérá formada mesa julgadora
e poderão haver muitas surpresas para qUfm for pres
ligiar A venda de mesas é li rözão de 160 cruzeiros
com os promotores do acoi:Jfecímenlo.

Segundo noticiário da DICESC, o vice prefeito
de Guaramirim Sr. Salim José Dequech, esteve receo

temenle com o secretário, Hélio Ortiz da Saúde, rei.
vindicando a implantação de um Equipo Odonlológico
em Guamiraoga, 110 ioterior do vizinho munidpio.

AguardG-le um· pronunciamento diS au loridades
do seror de segurança do, estado qUilo',o a vinda fu
rura de elemeo,tos da milícia para reforço do· aluaI
àparllto policial local, pois do contrário ser. em Deus
DOI lIcudil quando dQs fealejos do Centenário•. e de
se louvar os e�forços dos homenl da polfcÍiI loeal que
se

.

d�sdobram para mGnfer a ordem .. Mas sem reforço
policiad, a coiSiJ estará difícil DOS dias dos fealejos

. pols a população flutuanle será das maiores e o frân
silo necessildrá de mão firme para dirisri lo. Mas aguar- ,

dll-!e um proDunciamenlo' favorável e que o pedido
seja arendido.

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

E.,Snlo,Vitor Schmöcke)" :
._,", L".:

1

ASSINrATURA:
,

Anual ..,. . CrS 80,00, ,

Seme.tre' Cri 35,00'
Avulsa • . • '. CrS' 1,60
Número' atraiado CrI 2,00

ENDERtÇO:
Caixa Postal, 19

Rua 2, n" 130 ... Fone: 72-0091
Jaraguã do Sul. _S. Catarina

.1=--S_O._C_iQ_l_�S--=
Aniversários
Fazem anos hoie:

Dia 28 fun.
- VVlJ. sra. A d'e Le

Henschel" '

t-- Professor sr. M6rio_
Mello, em Joinville;
I
- o sr. Germano ßeh-

reps JUDior; ,

- o sr. Gustavo Lange,
em llapocuzinho.
.Dia 29

EdUal a. 9.406',�e 16/06/76
',OUvio Vice'otft:,"

Bernard8te -Frsncener

ii. l

-, 'f\/ s·�·: e-
·zr

_ _ _ �f ?::....:.:s..

Ele, brasileiro, solrefro,
eletrecista, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e

residente na Rua João Dou
bröwa, nesta cidade, filho

, de Henrique Fugei e de
Sebasliaod da Cunha fu·
gel.

,

E para que chegue ao 00-,
nhecimento de todo. mandel
passar o presente edital que
seri pubUcado pela imprensll'
e ' m cartório onde será afixa
Ido 'durante 15 dias. Se alguém
S,Ol ber de algum impedimento \

!lCI 8e-o para os fins legais.
AUREA MüLLER, C)'RUBBA

"C',ßRftf10 "'10"',' �-ipD1IO�', l".i�,��i�tr9 {;��ivil. ii�����t2:�t��II�' �:iI����':� 111,r;;:iri��f:rei�,�!��,�:rei,:� Banana' br,aS)leirª' tem boa chanc.e,
,

'li; UV ,Aurea MtUlel' "Gru6öa, Oficial Äilegre� nesla eidade;filha ApiuDl!, ntts'lii E'atado, d�., lã, Iora, ,mas, tem ,;,que estar sadIa,do Registro Civil do I. Dís- de Osmar Coa•• e de EI. miciliadlJ, e re:�idente D8
'

,;
"

' !, '.
\

'_ '�, ':\. ;\'".� "._., ',,' )r.to8� C�:t!��a d:. J���t! vi,ra CostlJ. I

'"�I ,';, 1, '"Jlpa, .JoiioDc;);ubrawa� Qesla ,,'rof, Dr. Selim Simao -' ,. -,' c

Catarina, BrasO. �õ*'". fi'..'l>," ,- x'

"

�� ;'" cidlJCte� , f;lha de Jos�' ffli blrelar d. Esc SIP �e Agrlcallura '

,
,

Fa. Saber que ,oompa..ece- �&lI�. 9.411 de 22/6/76 "delil.,_e .. Juràei .G.rignGDi «laiz,de Qaelrez», P".CIC�_.-sr<Nm'ao cartório ex1bIDdo.s' M r h f' t D d I'
"

,

documeBtoí exigidos pela lei �r.'B o
,

to,a c", ,

I! e I��;", ,

.'

'" .".
,

O Brasil' podéJlÍI ler I. m,íár ' pr.dálai mundial di _aDlnasaltm �. :s':,��tar""em para
LUCIa Urbaaskl

. Editar'D. 9,4';11 dé 221f>/76 Mas, D'� .e{ca�" Q!ull�, ,�I�,,�;I.�.• , leQte 8, p'rDd�ll.�e melh.,
, I!le, 'brlJsilei�o. 'solfelrE)� • ARd' ré' "41teng"'r' It ,

qualidade. "

_,operáriO, natural de Jara, <J... .:

g:uá do Sul, domiciHoc:lo e Gertrudes Msrktewlcz 8e dependesse IIÓ da qu,a-Dtidade, o Brasil e.
r�8idénre eR) Alto Garibal- Ele, brasileiro. solretro,
de, nesre distrtto, frlho de comerciérto, aeturel de
EatefaDo FinJa luhlor e laraguá do Sul, domlct
Águeda Vogel Finta, líedo (I restdenre ne Rua
Ela, brasileiro, solteira, Reinoldo Rau. nesta bda-

deméstlce, n'alural de de, Iilho de Paulo ôtenger
'

Jaraguá do Sul, domleflta- e Elsa ßreínek ôrenger.
da e residente na Qua, Ela, brasileira; solteira,
Marechal'Deodoro, nestlÍ do lar, natural de leregus
cidade, filha de Leopoldo do Sul, domiciliada e re ..

Urbanski e Josefa Gern- sidente em Ilha da Figuei.
bowski. re, neste dlsmto, filha de

/ 5ilveslre Matkiewicz e
Edital n. 9.412 de 22/6/76 Ml1Iria Madalena Mar'

Adillberto fugel e. kiewicz,
.

Marlene Fjdelis

Ele, br:aiileiro, solteiro
motorista, nascido em Ja
raguádo Sul, d()miciliadó'
e residente em Ilha da Fi
gueiras, neste distrito, fi
lho de Manoel Vicente e

Maria Vícente.
Ela, brasilelre. solteira,

industriária, natural de
Guaramirim, asste Esta
do, domiciliada ., resi.
dente em Ilha da Figuei
ra, neste distrito, filba de
Adelino Franceoer 8

AÍJastacia Rodem Fran-
- O jovem Ewaldo Ber- ceDer.

nardo 5chmöckel Junior,'
em Curitiba; Edital, D. 9.407 de 16/06/76
- o sr.'Ludrero Tepas Irio MaDske e '

se, Prefeito de Schroeder; Maria Tonon
, - o, sr... Frederico .F. Ele, brasi'leiro, solteiro,Moellpr; lavrador, 'natural, de Ja.
- o Ir; Alwino Hadlich; reguá do Sul, domicilia':
- o sr. Albano Picolli, do e residente em Trê8

em Rio Cêrro; Rios do Norte, neste dis-
- li sr'a. Idia Kressio, trito, filho' de Helmuth

em Rio da Luz Vitória;
, Manske e Anita WaUow

_, o jovem Brun'o Geor- Manske.
'

ge, filho do sr. Herber. e Ela, brasileira; solteira,Relinde Marschall; doméstica, natural de Rio
.;_ ii sra. Wandd Meier, dó Su), ne"h� E�tBdo, do

na BGFra do Rio Cêrro. miciliada e re8i'd�Dte lÍa

lJ'azem anos amanhã: Rua Epitacio PesB.o8, Des-
" ta cidade, filha de Rosa-
"' -' A ara. Maria di) Grã:' lino TODon e Li:dia Aba
ça, espôsa' do sr. Joio

;

linO' Te,non.' '. \'
'

,

ferrazza, no Paraná; ,

,

_ Irene Lúcia Bortolini, Edital n. 9.408 de 18/06/16
em�'Làpa -Plt-.:r' ,,',

'

Ar'í'Spe'izia e"

,

- o sr. Antônio José LeonHa Wiflkowski
Oonçll'VeSj,

"

ele, t>rasil�iro, soHeiro,
- a sra. Ursulil Rahn .orneiro, ' ôlltural de Doutor

�rl1lun8burg, em Curit,iba Pedrinho, neste Estado, do·
-PR7",'

,

miciliado e residenIe, �t;n
Água Vefde, Des'e distriro..
filho de Davi spez�ia ,e
Mistiea Bersi.
Ela, brasileira, 80lteire,

industriária, natural de
Ma'8saranduba, neste Esta.
do, domiclllBdd e residen
te na Rua Rio Bran.co, nes.
ta cid·ade, fil'hl1l d� loão
Willkowski e Irene, Nau
mano Wiflkowski.

Oficial

Embaixadas

depósito, "

protestam
de Cr$,

contra
12 milo

Seis palses' se reunirli:o para redigir um protesto formal.
AI multinacionais ii começam a calcular os prejuízos que te-
rio. E espera·se mais protestos.

-

.

B;��Úic.t - Os �inbaixadores da FrAnça. 'Inglater�8, Ale
manha.OcIdental, itália, Dinamarca e Holanda se r�únem esta
aemana, para redigir um documento endereçado ao governo
b ra&ileiro,' no qual 'denunéiam 88 Injustlç.. e danos causados
peló decreto-lei .1470, que obriga o depósito prévio, de Cr' lZ
mU para viagens .� exterior. " '

,

o decreto pfeiudica funclonArios das empr-esl.ts multlna·
clonai., cujo contrato estâbelece viagens periódicas 80S países
de origem. A PhUips holandesa calcula em Cri 2 milhões {)

prejulzo que terá, com o depó�1to prévio e a Fiat itallà�8 s4;!ri
obrigada 8 fazer depósito compulsório para Igais de Diil pe!1soa.
que montam sóa fábnca 'ein Minas Gerai.. ;',' \ "

. .

,

O objetivo principal da reunião será fazer um levanta
méDto mi,nuncioso dos efeitos causado. pela exigência do de-.
pósito, em relaçAo a ..eus respectativoB palae. e ao Mercado
Comum Europell como um todo. Mas já adiantaram que "o do
cumento não conterá qualquer ameaça db;'eta ou velada de re

taliação e serã redigido com base nas Informaç6es qúe estão
sendo colhida. pelos conselheiros das embaixadas no Ministé
rio das Relaçõea Exteriores e será encaminhado através do
Depar,tamento da Europa ou diretamente 80 MinIstro Azeredo
da Silveira. A reuniio de embaixadores será realizada na Em
baixada da Holanda. Os interesses de Luxemburgo serlio ra-,

presentados pela Holanda e os da Irlanda pela embaixada
brltânJc8, já qlJe esses dois palses não tem embaixa<1a em Bra
alUa •

- Vva. sra. Paula Wiell�;
- ii sra. Edna, espôsa

do sr. Kurt Hemmaon. em
Rio ,do Sul;
- o sr� 'Luiz Pr.esfini;
- a sr•. Tareza Weiller

Müller';
- ii sra. 'ßlfrida Hoefl;
� III sra. Terez: oba da

Cosfa Trapp, em JOiiJVille.
,Dia 90

- A sra. vva. Hilda
Grubba Meister;
- Eunice dos SanIos;
- o sr. Norberto Ftedler';
- o sr. Donaldo Schroe-

der, em Mafra;
,
- os garotos Luis Car

los e Paulo Rogério do
casal 'Elilo e Valério Wo:
.,Iodozelih.

Edital n, 9.409 de 21/06/76
Celio Bõyer e

Mar,ia de' Lourdes Florlafli

Ele, bräsileiro, soltei'ro,
'reeDico em eletrônica, iJa

, tural, de Guoral11irim. D�S
t'e Estado, domiciliado e

residente na Rua Frilz Bar
,tel, nesta cidade. Who de'
Henrique Bayer" "LUiZlI \ .----IIII--_----IJII-------1

�:��:t��:f[���I�ó,���I;�:.
I,t' AGtiAD 'EC IM E'NTO

',Iural de Jarag'uii do Sul'" C
'

.

C Idomiciliada e residenle eil) e' onvite . pa�a ". u to
Nereu Ramos, neste distri·
tö, filha de Lino floriani
e de Erlca 'Kwiatkoski
floriani.

Edital o. 9410 de ,22/6/76

/

,

Via 01 Jul.
i
_ O sr. Guilherme Pra

[di, 8gente local de "O Es·
tado dê São Pauloi';
- ii sra. Ästril Liane,

esposa do Dr. Lu z Fer
reira da Silva, em Curitiba;
- li sra. Edelmi.ra, es·

pôsa do Sr. Waldemar,
Grubba.

Dia 02
- O sr. AduH.,o B@u-,

mann;
- Profé8sôra Sra. AI

vin� Karste,n Schwedler,
em ESlrada Nova;

Valdir Vicente e

Célia Cóst.
Ble, brasileiro, solteiro�

borracheiro, natural· de
Rio do Sul, neste ESlado,
domiciliado e residente em

nfa dos P�feira; nesle dis
frito, filho de Manoel Vi ..

ce,nte e Laura Vicente.
Ela, brasileira, solleira,

industriária, naturöJ de Ja

- o sr. Célio Gaacho,
em Ibirama;

,

- ii SrllI. Elisapelh Otl:lb
ba, e,slUdlinle de medicina
em Curitiba,
"Aos aoiversariante, 08

cumprimentos deste sema·
mirio",

Dois grandes' prejudicados pelO decreto 1.4,70 Estados
Unidos e JapAo nlio es�arlo presentes à reunião d�" comuni
dade europé!a, mal presume·se que também, efetlJario protes
,tO-s., Os dipl'omatàs estrangeiros .cham"que os beneficios do
decreto-lei .10 "instgnificantes fim comp!lraçlo com o' ônus
causado pelas limitações iinpostaa ao turismo ."a Imagem ,do
Bra8il no exterior". Mal concordam que o II..sllunto é da COM

petência exclusiva do governo br••Oeiro, nlo cabpndo a es·

trangeiro. a d,la�utir euas razõ,el. "
"

,

A Faímlia Erilutada do soldado do Batalhão
de Polícia Militär de BI'asília� ", ':' ;j i,

CELSO HERMES ULLRIGH,
pesarosa, coni'u-Oica se� PaleCiniento, ocorrido às 7h
30 mino do dia 19 de jl1nho, no Hospital das For
ças Armadas do Distrito Fédebll, com � idade de
19 anos.

_ ,

Na oportunidade expressam seus agradeCimen
tos a todos quantos se solidarizaram durante o di
ficil transe, enviando flores, cartões, coroas e que
acompanharam o extinto até o Campo Santo. Um
agradecimento de coração as palavras confortadoras
proferidas ,na oportunidade pelo pastor ,Egberto
Schwanz. como também ao Coral de Comunidad,e
Evao,gélica pelos belíssimos cânticos. enfjm a todos
que direta ou índiret�mente ajudara,m a minimizar
nosso sofrimen.to

_ Convida, outrossim. para o culto em intenção,
de sua alma que se fará realizar amanhã, às 8 h
30 min na Igreja da Comunidade Evangélica Lute
rana de Jaraguá do Sul.

Jarolguá do Sul, junho de 1976.
,

A Famíli� EDlutadà

taria comod!lmeoh.l situad,o '�illr� os m'sf()res t<XPl'lf
taderes mundíaís de .ba!lsna. - AflOal, 888 pr()li1uçll9
oscila em torno das 7 milhões de tOBelladas aouai"
o que o coloca à Irente da, Amériea 'Ce,ótral (6 9
milhões), do restaute da Am.érica do Sul (5,7 milhões)
EI da África (4 milhões), Iazeudo-o perder, para a
Á_ia (8,4 mllhões). As dímensõ es centluentats de
pais e suas amplas áreas dGminad�8 pelos clillJ!la
tropical e sub-tropical, 'ideais, para o eulttve da fruo
ta, garantem-lhe eSS8 cOQ;diçio de grande produtor.

,
Acontece 'qus num. qliadro de aeesa dispUllI

aatra muitos concorrentes, pela conqUista do mero
cado comprador internacional, não basta' 80menle
ter o produto: é preciso ter um excelente produto,
E boa parte' da "banana colhida. em 11010 brasifeil'o,
näo aUnge o padrão de qualidade que a toraaria
exportável.

\

Os inlrngos
Um'd'os fatores crfticG8 que definttm a qualid••

"6 da fruta, é' o co�trole fitossanitário. Conllecer ali
pr8ga8 e doe'oças combatendo,ál!l a tempo, cum 08
meios, adequados, pode significar a obtençãO' de
um produto de efetivo' valor com�rcial. As moder.
n8S' técnicas fito8s8nitáris8 emprE!gadss no controle
de prsg,!s 8 (loença� da 'ban'ins, pJ'grupam-se em
tfês linhas de açãO': .'

! '
-

.

�) proteção da rsiz contra in'setos, doenças,
nernst6ideI'J, parti que sO'bre '�la Cl'e,sça uma folhll.'
gern firme e de bom tamanho;

b) pr:oteção da folhagem contra insetos 9 dOtO'
ça8, para garantir a fotos8intese, a ,qual 'intervêm, na

f,�rm8ção'.do fruto;'
,

!'
-�.

" \: 1
.

". 'l � r'
.

j

, ,C) prot-;ção da fruta corilra 'josetos e doença.
p,ara preservar S,U& qualidade 'e apar�Dcia.

.

'.

> ' .'� ',,_,

.. ,Oi

.

Flotestamanto,' Reflorestamento, Pai>sagismo,
,Projetos e 'Administraçãor, florestal

''j' 1:':"

Ingo Paulo ,'Rabi
I

"
,

E,ng. Florestal ,

Av. Mal. Deodoro; 180 - Fundo. 98.250-JARAGpA DO SUL
Fon�: 72-04Íl' - Caixa Postal,200 Santa Catarina

Terreno'
,

,

Ve ud e�se
LocaUzado a' Es.rada Rio da Luz. com

área de 81.500 m2, edlfieado, com ,uma casa de

madeira,._ótimo para plantação: de àrfOZ' e,
pashge,m para gado. ,;

, Ver ,fl tr�tar' p8�t!oàllJ1ellt9 ou atrnés/ do
t�h':.fene 72-0035 eom o ar. Enio, no Posto RU'"
bmL ,

.• 11 Dr.· Ãlváro
I

'

I
Henrique,

OAB/SC: ' 1737 CPF: 019174049
"

AçõesCo�sultas, Pareceres e

Inventári'olll, Acidentes de TrAnsito, Seguros, '

Usucapião, Cobranças, Inquilinato, Desquites,'
CaDcelatne'nto de Protestos, Defesas Orim'insis,e
'Fiscais, TrabalhO e Previdê'ncía Social, Aces

soria Joridiea às empresas em 'geral.

EXPEDIENTE
As ã.lIs feiras

das 8.00 àlil 18.00 horas e

aOI 'sába,do. daI 8.00 às 12,00 honsá
Avenida Getulio Vsrgas; aSo.

.

Santa Catarina
�

Corupá

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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AFFESC você
Eis es' vrinoipail aeentecieaeutas de [unhe de

1975:
.

tuba - Dirigentes des Püs, Iatius-smerieanos reúnem
se em Havane. O [oraal "Izvestla' lila Moseou, co

mentando B reunião, declara que "nunea foram tão
bOBS como ag0ra as �oDdiçõei para 8 instalação da
governoa comunistas 118 América Latina".
Moçambique - Samora MaQhel. ohefe marxista da FRE
LIMO. logo após till' assumido o poder. proíbe o ba
tismo de crianeaa, D" outigo terrttõi io português.

lIelia" - Ern eleiçõu regionais, o partido eomü
msra obtém 33,7% dos Vot08, contra 35% da Dems-
craeia Cristã. .

Argentina - A economia encontra-se f' m sitUAção in
suetentâvel. A CGT deerets grettil gel' '. Nos úhirpos
seis messes, 275 pessoas já tínhem sido mortas em
atentados.

Brasil - Ássioad0 acordo nuclear cem a Alemll
oh'! Ocidental, que pnvê a eenstrução de oito centl"aill
atômicas em nOS80 pe ís. (ABIM -_ Agência BOB Im
prensa ).

Proib,ida ,cobrança
dos títulos da

de um

ainda
A veada • a eebrança d9S titules da Colônia

de FérIas da A&s6ciação dos Fiscais· da Fazenda
do Estado de·Saota Catarina está proibida, por de
clsãa do Juiz de Direito da Comarca de Camboriú,
Mauricio O'Avila; atendendo ação de medida caute
lar impetrada pela Associação eeatra o Plsaese
(Planejamento e Estudos Sócio-Econôm.ic.os de Santa
Catarina),

.

Fbote da Secretaria da Fazenda explica que a

roedjda foi requsrída devido às Inúmeras reelama-
.

ções de industriais e êomerelantes do Estado, rece
bidas pela Assoelação, segundo as quaís pessoas
ligadas 80 Plsasse estariam vendendo estes títulos
a preços supeeíeres ao contratualmente estabeleci
do, empregado, muitss vezes a coação para vendê
los. Acrescenta que fazendo-se passar por fiscais
da Fazenda estauual, estas pessoas compeliam os re

olamante" a cOliBpra oferecendo "vantagens fiscais"
ou "maior compreensão do fisco" nas íaepeções.

o r. E d g a r Out r a
Dr. O s mar Outra
(Fiscal de Bendas Aposentado)

Advogados
Defesas fiscais da qualquer natureza - Oobraueas - Inventärlos - Desqní
tes - Alterações de Firmas·- Oontratee - Aetdentes de Trânsito - Defesas
na Área dOi Financiadoras - Matéria Trabalhista. Vi&ja-s8 a Serviço dos
Clientes

Escritório de· Advocacia

Rua Reinoldo Ral. 550 FORes; 12-0154 Escritório - 12-0301 Residencla
Jlf8gvi do Sul Sanll Catarina

I '

em girai: especialmente
Gaita e Acordeões

Completo ôornmento com 8 ii 120 baixos
B-andoneon

Pianos: "Fritz Dobbert» .

Grande Verredade de modelos
.

. .Jlq.tmô..ni.os ".JJohn» .

.

. ..:. �...< .

ORGÃO') TUBULARES e BLET'RÖ:NlCOS ......

Guitaras e Amplifieadores IIlnstrumemos pare Orquestras. Bandas e

Conjuntos Modernos
Vloltnos - Violões - Bandeuns e Banjos
Flautas - Clarlnetes - Pistons - ôexotones
Trombones - Baixos e Batertas completas
Pandeiros - Chocelhos - Mereces e Atuchês

Métodos - Cordas e Palhetas
.,'

Instrumentos-pi Fanfcirras: Bombos - Tambores - Pratos e Comeres
�I Para Múslc:oi Profissionais forneço também Instrumentos Estran
geiros: Ví'qlin()�! Fteures e Clarinetas, ripa «Boehm», Prsrons, Trombones

Sexofones, bem como boceta e Boquilhas estrengetres
Para maior'es informações, consul.tem a

.'[IPEOIUO "LYOA" MUSICAL DE PAULO K08S
Qua Jorge Lacerda, 242 - Caixa Postal, 59

São Bento do Sul - Santa' Catarina'

�"�----------------------------._-- --..-- -- -- _ ----------'�-�' ------------

28-08-78

ano atrás,
lembra?

Parabéns
,

pra Você
se Auf einer dreifachen· Geburtstagsfeier in der

Wtldschweínnefe sang man, mir noch unbekannt folgen ..

den Vers, nach der Melodie des bekannten' parabéns pra
V�

.

Wir gratulieren voll Freud
Weil Geburtstag' ist heut
Viel Glück und viel Segee
Viele Jahre zum Leben

Nach meiner Meinung steht es lieh schlecht auf
einem Bein und so habe ich, die Erlaubnis der Verfas
sers des ersten Verses voraussetzend, folgonde Zeilen
zurech gezimmert:

Bleib Du immer gesund
Frohen Herzens allstund
So wird Dir auf Erden
Das Leben Leicht werden

(Wildschweintiefe: Javali in Rio Cerro 2)

Jemand, der nich gennant sein wíl,

Industrias Reunidas Jaraguá S.A.
dispõe de vagas para:

MECÂNICO DE MANUTENCAo COM CONHECI
MENTo EM AUTOMOVEIS

QPERADORES DE MAQUINAS DE BENEFICIAMEN-
TO

PORTEIROS
- AUXILIAR DE ESCRITORIO

Exige-se instrução escolar compatível com a função e algu
ma experiência adquirida em trabalhos anteriores.

Oferece ótimo ambiente de trabalho, salário condizente com a

função, cantina e assistência social completa.
Os interessados deverão telefonar ou apresentar-se no depar

tamento pessoal da INDÚSTR�AS REUNIDAS JARAGUA S.A.,
situada na Rua Rodolfo Hufenuessler, 755 Telefone, 72-0566.

E M P R E S Á R lOS, T U R IST A S,
a VARIG sente-sé honrada pelo que pode fazer pelos seus ne

gócios e passeios. VARIG está presente em toda parta do
mundo, beneficie-se dos seus serviços.

Peça informações à VARIG

Av, Mal. Deodoro da Ionsece, 122/130 - Fone 72-0091
jaraguá do Sul -- SC

.

'I
li

r
.

�

Viage VARIG

I

L
�============================-=========�====��==========�

Ganhe o desconto do aDO, comprandß. o CARRO DO ANO, DO SEU C, ncessleaárí« Chevrulet de Jaraguá do Sul
I'" ..

". ,

C
A
R
A
V
A
N

I

\
...

j
O' r

.' ."

Irmãos Emmendorfer S.A.

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

\
'

Av. Mal. Deodoro da Fonseca. 557

Jaraguá do Sul

FODßS 72-0060 - 72-0769 e 72·0969

Santa Catarina

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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" i" "i Servo Interno�'Setv.' Profissioli'ais/Serv.'à "Coßluni-
,i ' Fones. 720592'" ou '72097'2'Recebemos 'g@ntil con"it��' vazado nOI lI�gu'iQ.' d8dé� : Servo Internacion,a�,s e' tesourefr'os ..

'
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tes termofl: "'
...

Paiä â8.,·�_e�hôr8:li' ,d,e rota-rianos' havers um

'

. Plan�s" '�speciais 'dei' 'financiamento
NÓS' � 'OTÁVIO OEMARCHI e DORACr LÉIA progra�a',�lilpei0ar d;e visitas e almo·.ço no Restfm-' ;.Garantfa de 1 ano � Assistência Perma�,tlnte I

MABA aom o eonsentlm�nto de, J}ossos qUtitridos pa·il!l rante 'MoinllO do V�l,e •. A noite no Tabajara Tenia'
a' a benção da Santa Igreja. estaremos ':los,' unindo Clube, realiz8r.·'Ii�.á ja"t�r. de confraternização,
em matrimônio no próximo dia 10 de julhO de 1976, durant& o, qual s.e v�rj.fjcará a tr.anl"mrssão, da Go
,às 18 horas. na Igreja Matriz de São Seba!ltião· e.m veroadQ.r.ia··aQ COlllp.Ruy E. Willec.ke e

.

peslile� dos.

Jaraguá do· Sul. Ficaremos felizes com a sua pre� Conselhos Direteres <los Rotary Club�s . de Blume�
sença no Áto Religi.oso de 'n08SO casamento. nau e Blumen,3u Norte, "

De J'arsguá do. Sul e de todos os clubes do

piBtrito"u,ma, compacta. gama de rotarianos estarä
prestigiando 8 Al!!setnbléia OistritaI.

'

.

_

"CORREIO DO POVO", �aúd8 o novo Gover·
nador do' Distrito 465:' Da pessoa,,do Comp� .Ruy
Eduardo Willecke, para o ano rotário lU16/t917,
com 08 votos de uma profícua 'gestão�

povo
'"

','" '"';'. r-----�--------�----�--------�----------�----------���----------------�

'iJ!' c·�.' •

'

I'

:,,: Junto com a-notificação do Imposto de Renda

',..' ... vem<>; seu Certífícadode Compras de Ações( CCA),
'i -referente a9 ano base de 1975.

' '

..
. t\'I�&mo que a.suá notificação tenha chegado por outra
: , instituição bancária, Iembre-se que voce pode aplicar

o.seu CCA no Fundo DL 157 de sua preferencía.:
.: O Fundo BE�Ç DL 157 apresentou um crescimento

.. : 'do, seu património na ordem de ,7-7%, enquanto que a

valorização da cota atingiu mais -de 16%, durante-o ano
de 1975. I

'. Isto representa mais recursos captados aqui para serem
aplicados em beneficio da terra dazente.: "

;.
, ,.

AO APLICAR'SEU DL 157, FÀÇA UM, INVESTIMÊNTO:
NO SEU ESTADO, OPTE PELO, F.UND,O BltSÇ PL l5� ,E "

GANHE UM SEGURO DE YiÚA.
. ..

.

I,

. (
..

,.,

", :.(_!'

.
.

,:'':, ",'J .' .'
,:"

" ;, '.� "
", ;._-,'_' ",

É isso. ai .. Gente jovem S8 unindo Pßlo8 sagra:
dos laçoB do matrimônio, respeitando a tradição Elos
antepassados.

"Correio do Povo'; ,agradeoe a deferência do
convite e deverá 8e faze'r presente, para 08 cUIIÍ
pri'mento. de estilo.

.

,"

: i ...

' .1

Despachos' Dr. Prafalt,'d,o'
"

.

O Dr.' C.rlos Moacyr de Faria Souto já entrou
psra ,a galeria dos colaboradores ,do veterano "Cor.
reio do Povo". Não que escreva com exclusividade
para os leítores deste semanário. � que seus elerl.
tos são da alçada pública e, sendo público, pGde
ser impresso em qualquer jornal. E nós dizemoB
especialmente em DOSSO jornal

·

O "tiradentes" OSDy Cubas adora ler os des.
paohos, O "aokta' Murillo como bom adngado en.
centra tempo pare se deleitar com a' filosofia eXe.
euttvs do alcaide de Itaeeaea. O Governador: do Dia.
trito L·10 de Lions Internacional, da praíana It"ja(,
em documento público, conf88sa a sua semanal di.
versão. O Compànheiro Hellmuth (Clarovalente), de

� Oerupä sorve gostosamente 8B Irases que registram
o despacho de um burgomestre. E por a( afora. Ci.
tamos 'apenas os qUtJ nos vem à mente. Mal 810
milhar,e� es Jettores da coluna "O. despachos do
.fr. Prefeito",

.

Por isso vamo! a mais dois' geniais delpaohee.
Ei·los:

"188 - Mano"l Borges lteze,nde 8 Filhos. Pedem
.

pagamento. Defiro. O ':v�Jho Rezende partiu. Nao
voltará. Mas deixou um grao«J.e tesouro que, duran.
te dezenas de anos soube burilar com ,cuidado"
devotamento: Seus 'filhos.' Assim o nome do velho

·· ..··oontinuou f:Í ser: exemplo em Itaoeara. Uma vez
'também, qduve um velho Faria Soute. Também par:
uu, Também não voltará. Faz tril;lta lill'Oi! Não eon
;'8eg�i aeempanhar' lhe OM passos. Tateio ainda no, C8 •
minho d�st'8' burlesce exístêncla.' Proeuro $pÉulàs,
fi rmar meus passos neste final de dHtOqáto 'tarreOIl,
afim de poder, um, dta dizer o, que T'so Yüanming,
diste, numa �tatâe dé novembro do ano 405 d. 'O...

,"Não me. inquieta o passado: .

,"
,

-Para frente, .egora! Só por um
. breve' trecho

err.ei o meu eamínho. Mas se antea me transviei,
'sei que: htlje estou no rumo verdadeiro"..

Teuho dúvidas se errei. apenas um bre.ve tre
cho .•.. Mas sei que estou no rumo verd_adeiro.

.

* * *

:: " ,F�rmacia Semlana - Pede paga�ento de remê
dtos fornecidos a iod,igeotes. Sim. Aliás não é só lndi
'gel:lt� ,'que.necetilsita de 'sjut1a' para adquirir remédíos.
Cada VeZ. mais' caros já não lião acessfvels ape
nas à bolsa des menos a�o,.tuDadQs. Por, isso muita
gente,crec0.r.re à mil8�r6sa oração de Säe Braz:

I'Gomu J.C. tirou Lázaro do tútsulo iii Jena do ven

.�;" _ tf.� ,_a ���l�.ia. ,,��!,-,tu,:JglÍ,a1,A;q.t� ..�S,s.9�;;��,c�m88.(i:�
doeo,C8; ().máttir 'Brliz,e o servode J O. � oordenam'

Tuea-se eome mão, o lugar doentê. Bem, qusn
to a mim, faço a oração mas, ajudo .taeabém com
.untíbtêttco, E que nunca sei 88 Säõ Braz está

.. PÓ'f
perto' ".()uvioao, ou' meSIJ;lO, st- meus pecados dãtl-m�
direito de merecer sjuds. "Seguro morreu.de Vélho�,

.Ó:
,

•• dizem. Assim recomendo a oração, mas também, 6

: adju�ódö ID,:ßdico. l!. o trat�UJlêDto p.recçniiádo po,r
..

Ale�ant1.re" dß 'fhfli'lIes no;,. séeu19 ; V'l� 'c@oil,ide't.adö
o maiol' ,médiC.o .d,�p9'S' dtt, ijipóc.rat8s. ó'>'

'

'l,
o' \ : " � -,
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.Esta notfcia 'interessa a classe mé�ci I�'�� Expressãu" Histórica da'·

.

Entre 24 e 30 de outubro de 1976 estará reunida na ,ca- for'ça Expedl"cIIO'na' 'rl"a . Brasl"lsllraitaI paulista a XXX Assem�léia Nédica Mundial. com parti- .' ,

-

Eipação de delegadoa-doe países membros da Associação Mé- , . A Estrada Estadual Iigando -o Municipio
dica Mundial.

. " .

. Escrito pelo veterano flDÉLlS STINGH-EN. de Jarhguá do Sul (Comarca) com Corupá en-
o ,A realização em nosso pais, de tio Importante aeonte-

t I t b d I R
.

cimento, no ano de 1976, coincide com o "jubileu de prata" da Não faz muito, nossa geração assistiu ao soldado con ra-se em ccmp e o a an ono pe a eSI-

Associação' Médica Brasileira..Ao mesmo tempo a Assoctação brasileiro participar de uma guerra distante. dência do DER de Sãu Bento do Sul'. Tem st-
Medica Br/1sUeira, realizarA seu VIII Congresso e I Congresso. Não é sem lusnftcsde rezão que o' Exércuo ß "l-

.

do i,D1Íteis' 08 apeles 'dos: Oorupaenses para que
'MédieQ Mundial com sessões que não conflitarão com o pro- esta VI'o de acesso mereca "'S cuídedos necesstlelro lern em Duque de Caxias o seu Peuono. Nin"

'.

'o'. <lo Q '" I' Y '" ' ,'''-
grama d'a Assembléia. Todas essas atividades terão como 10- s"rl'os pa ra o t áf g o 8'1 de v ículos (poealo.Palácio das Oonvenções do. Parque Auhemoí, em São guém como Lu-z Alves de Lima e Silva encerou com' a

- .
r t' o n rm '. e . r

PaulO.
.

tenta fidelidade as vírtudes cívlces e militares do sol- sinal em média de 900 a 1100 diários).
Temqrio . .. . dado de 'nosso Pars.

. Para se percorrer este curto trajeto de
r A Pcluíçâo em seus.múltiplos aspeetos é o. tema clentI- .

Volto nesre tnsrante, após decorridos 31 imos, e
20 km, faz-se necessário a coragem de moto

fiCÓ oftciäl da XXX Assembléia' Médica Mandial, demonstranso rtatas e propríetártos que submetem S"U" veírevelo a eonvoeecêo de Iodas as p'artes, nredos dos "C!"', '" '" I'

a" preocupação da' categorts médíea, pela preservação. das coo- '" I iii 8 d t tI'
.

d
'

d d fdiçõe!J adequadas do-meto ambiente. Os temas dos .Congres- afazeres e responsebrltdedes perncureres para que par- �I'J. o uros es es pe a neoessi a e a rs-

80S" d.� que poderão, ser apres�ntados comunícações lívres, tecrpem de uma guerra:
. zerem o percurso. ,o .

-serAu: " '. Recordo os pracinhas chegando aos velhos quer-
Os empresários Corupaenses tem em seu

'. ����:�!:: �� ��:�:�o .

'. .

lé;s do Rio de Janeiro, de Ceçepeve e de São 1oã:o eotldíano 8S víagens a Jar8guá do Sul desde a

Medicina, prOUI;'l8ões e especialidades em saüde t.. Del-Rei, angustiados e ínquleios, na ínceneze do fuiu- emissão. de um' simples ,Certificado de Prnpríe
. "

. Örgan{�açãQ 4a �ssfstênci� 'A saúde
'

ro, presos ainda a seus problemas pessoais. mas ex-
dade de Veícutes: até seus contatos obrlgató-

,

'Ecologia
.

; rios com os estabelecimentos de crédito alêm
Poluição. ' pondo él bondade, a resignaçâ;(). o senso de humor e

'da sede da Comar"cB.· .

'

,

: C�)Dtribulçõée cienUflcas'e t'écnfc&s na&" diferentes espe- sua exrraordtnéne capacidade de edepreçäo. Recordo, ,

cialidad'es médicas. ;
c. a difícil prepereção e adepteção ao equipernenro mo-

Lamentavelmente o "slogan" d(i) Governa-

Palácio das CQDvançÕeil ,', i'
.

derno para expor se à frente da pernnez Campanha dor. do' Estado não vem sendo acompanhade .

· Af selis,ões se'lo r�aUzadas nc Petäcto das Convençõe� adversária. Recordo Népol.s; contemplando do lomba- pela Resíuêaels dn DER de Sãl1 Bento do Sul
- Parql1e Anhembi - e.Jn �Io Paulo, um dOI melhores do. ddho os deslroços do porto maciçamen'te bombardelldo, que é "hNCURTAR DI..,TANCIÂS"..A distânci$

.

mundo quagto a estrutura e equipamento..
.,

pdta Cöfr ass'm r- rtalld,a,d<» dö gu<»rra.
' ae Gorupá 'com Jare guá do Sul inixplicavel.,

Ll',nguas' Oficiais ' .' " "

'

, .. � ...

t v t d' d
. ,

A f'orça Expedlcionária Bras leirll,' er�, enlão. não men 8 em s� ornan o CI) a VeZ m81�r, coPl a
. O ,participante escolherá � liil�ua oficial em que deseja t aAa em bo' dl'�o- f z o cu 8receber a do.cumeptaçlo -da Assembléia (espanhol, francês ou a"ena's, umo esperllOç1. mas uma di\'i�ão nd frente de es r u as con y 6S ti -S6 per r o

inglês). Nal sessõe8. e� que haverá traduçlo simultânea, tam-' combale em mis5õ�s de séJcriHci'o em ordem de defen. de !5 8 20 minutos n.a atubl situação são ne-

Mm poderio ser usados o po.rtuguêl e o alemão..
.

der e alacar. ceßsári9s 60 minutos, quando não, fies-se em

Compdnhiex Aérea' .

. Recordo o pracinhll bras:leiro marchdndo pllra
meio caminho com mola qUt,brada, amortece ..

,

A VARllt foi esOolhlda como. transportado.ra oficial da . Öhr e' até ponta de el'xI,
XXX. Assembléia Médica Mundial e dOI Comgresso.s da Asso- frente adöplC::od'o se· ao I'erreno, à lama, à neve, dO pa-

....

A 1"
-

Sã
.

B t d S 1 t35 k )claçAo Médica Brasileira. .
, 'rrulhameoto. e à 'lul� fdce a fdce.· Igl'.lçao para

'

o
.

eo o �·.u \ m

Agência de Turismo Recordo as operaçô�s "0 Vale do Sereio; sobre':' não é tão precária m.a� nã9 S6 pOde elogiat
A Abreutur S.A. está creditada como Agência responsi· lU o ein Monle -Pnmo, e Camaio�e;. a agressiva deferi deixa tsmbém a dest'jiir. Porém, a pi,tulic;ão

vel pela parte tur(stlca, estando pronta para dar inforlDações �Iva no Vàle do Rio Reno. a .. tr:stezö dos 'rês dias de l!:1ffi't'ntáveJ é para Jartiguá do. Sul. Qua.ndo
e,:a.88essoria durante tódl& a duração. d08 eventos, no. seguinte chove Dão S6 conserv!\ �o)lque está' chovendo'atequ, "" ao ManIe r ·asrel.�·, .. superIoridade d08,.InimiO'o8

' .

, ".
.

'.' '" '�d8'rêço: A,v. São 'João, 665, São taula, SP. ... '-'... PI d t I
-

é fI' 'tBanco Oficial no morro SI(i)isJro", .na Soprassasso e nd Torre de Nit- qUilo o. em s(') nao J'_p08� ve . ',porqu1e;, es a
.

,O Banco Real S.A .. ,Agêncla Briga4eir,o Lui� Antonio, ron'. MoS O y�J�r .. � FI serenidade.' do. in�squeCfv�l> muito I'êco, "está ipar� ,..u�gir Q 'dia' iole,rÖl';ediá-
; 8.�,r4-."··-'O,, Banco Ol.fcial dos eventos. Ch f G

.

IM'"
.'

h
. -

d f' rio., �in que a .Rei;idênóis'dó DER 'de São Ben-.

e e eoefõ.:. õscanen, �s. a aluóçao e arcontere� . . to do, Sul. noder4. leflÍb.rar 8e qu8....;.par: ..
·

,s.u,',bi,",'fOiganlzaçã9 LOC.c;lJ. o a .Bravura de <S;o.rde ..ro_ de far,ias, e Zenobio .da Costa,' t'.. .

""
.

a
Todas 'as fichas de l�.crição, deverão. ser enviadas '8'0

a solidariedâde.�e' Md,k,' C::lö> k e Cr,jrt�m�erg, ii ehe';' t Stlr.rli tamb�m tem Est�8da:.
".A

.'

,'c ',"':

DOC-uDid�de ,de organização de congressos da Associação
gada do inv'eroo,' 0, p,aúuJ,hamenlo, o sofr menlo.; a dor

'.

_ Deix,>\(DO"s n(Jssa' B:ugetiit,ãC'l: install}ção
':aér�C:u:I�:!�eit:ro-;-m��:o�stará à dispO'sição dos participantes

e O' renllscer da có'rif1a'nça. I'.l'ecjrdo os Da hOfi{da de- ..... de uqlü 'tt��'idêilCil;l do VER em ;�lir,Bgl;l�,.,:��·�ul
.

Devido ao 'grande alcance dOB eventos, a A�soeia,çli.o. gelo, inleg-rado� :&0 'va1,or' combal;vo..,às gloriQSc;I'S jqr-" p�;ra. ateoQ��o Vale tio Uópocu.., ;': ,,�', ";..Médica Brallileira convida. os prolisslonáis do Brasil e'do Ex- nadds de 2r.iS 26.�e, f��efeiro, de 19'45 conqUl8land� .... Ac�edlh;mQS C!J.u� .DC:�SO 8�e10 ,�J:l�gu.�. atétérior a cumparecerem e pártiéiparem.'
. .

..

Monle Castelo evLa S�rrll e ti se'g.ull' a b (i'e março
_ OR canais comp",t�ntes. ou, conllQuar.�;p_;ltJs,!t;s�r

Cate���i���iCr�:s�':ia�:'���i��!fr�fs.��nal' n�o mé�lóo C'öslelmJovo; ., ':", \ k.' .,

. -:
.

" V1TIM�S de. r.l.JncII.loál·W!iI. qu�, .1l�0_:·.�slãa IH�om

c.oparticipante, estudante universitárlo. e acompanhante, poderá
-

R�cordo!)' e��osl�l),' nas,. p'ó� ções qo,Võl'� da ,i:?a�. paob'ludo;�. 1·trâ;m.�c8, dA, ���Il1D��,trj���1! 1 ;.�8t�-
i!l.qrever até 30, �Q mês e� cutso. com grandl:'� v8ntag�ns� no n.aro em pr. p. ,peJroql, 119 let:rfvel

(I',.éI.àue-l
dual.C!J.u� láo;'� E� ,U�'l'0:V �,t11\�A��',�:,I�'1;��01'A�

. p,re�o,' eOr'r8'8po1i4êncta�po'tiij't*-'s-er' elirt'ltdC. Uliidà'l'fe de Or- _

M .

• , �"';;.\ Mt".!I�·'�ä-:t.... ..,......�,-� ...". _. ENFR'E-"}i..g"V.t{)�E�i(i;(�nz:;a:�.,:",'1t �-?�"'-""-�'�"""#--t-�,
ganlzaç!io de. Congresll'ls - AS8ocfação Médica Bra8U�lra. AV. ii on ese, .

,.,' e ,o 'CU mm Die cerco, �.m
'·e á 17 d-:c,�o h d " 1'076 ; < "

p Colech o e Fornova.· '. .erup \
... 'J�O o

"

..e;" 'ii ,:. � _', :.'Ulista 1159/3.0/314:e 31.5 -:- 013n S&o Paulo./B�aslI. Em 'Iodas, estas, ocas;õ�s" nunea' fd,Iraram b.ap(!io _ E��ESTO liELIfE ,J4LpNK�, �(t'cr�tá�l? d,a
dos irmãos do ar, O glor'lOso (i,rupo de Caçct, e a ,pre-

l' _

,. .', AR�N� ,.4ej.'(:�rup�

:[,. N"
'. .;-. '

d' O
· - sençc.". dC2 Mulner BraSIleira, 'BS öbnegadLunnfermeirlls, � -. --

.

, ,_'. -
-

" '" .;

�.'.'", eg',oe. '. O . , e' . 'e a S I a o Recorda, re'\'e�enCi�'odo com 8êudades. os nomes 'O 'M D':B" d
.,

t' .'(.' '.t .. ·.,..·· 1

dos jlJrll8'ulJe.�se! .',Antõni'o ferrelra, Ouníeréindo�da Slt.,rl,
'

,
" , '

'.' '. e�:IÍlen e, �, .. Sc�.,;)p1�SlpO
va; João Zc!lpella e Harf.y (Hadhc'h, represeolandõ ti Ira-

.

. ". ,: "" .

','
.' ��-." �'

.

. oi!. ; '. y < /
dição de fé. de tspeJ'lInça. dé liberdade:, sofrendo ein' '. O MDB r.eal1z9.� o Re.�, slmp6sl-O:"�� " F:I:�,�I�n6-
seu próprio corpo, e� sua pr6pria al'Öla os efellQs de ·PQh@,.,�obr� ,0 .'e�a" ? Homf'�',e 8,blb.!F��d',.
uma guerra CODtr'iJ li opressão e i1rÍlnift. '

\.

"

,
'" . '. LJ,d�res PO�hlCOS .fl,�e,r8m �onf8'1!9c�lil . d.eb8�en:

Com o exemplo de' �eus s8criff�ioS' plIlriót COSI do o tema. '8�do a tO,?IO� ge�al ao.�e�cla _ de ll.b�r
faz-se necessária anorar li inspiração do MOVImento f1�d�.s no _B UI�. O Pb�S;..eUarla op' lmldo a. opI·DlIo
RevolUCionário Cfvico Mllilar que salvou o BraSil em publloa .Dao teria cond'lço��S de se fazer OU\'lr, s('�tJ�-
31 de março de 1964 do 08 dl''''r".oB ora�o�es que,

_u.ltrapUS8b?0 OS IIml-

Se ergues da fusliça lJ c1.,va forfe ttS D88 !ln6lrses oblatlv,aR e IUCld8s p�.6prl.8I de um

Ver'ás que um folho feu ná!) foge' a IUlilli c8ntr.o d,t baludos, dera�. 8�as à e.loquêoCll, I!0.r 's'
E não·teme quem Ie adoro d própria morte Z8e, lDflam4d�, cqmo Ie estl\'ell.aero num COmlC.lO de

,

,.... ': rldéhs Slinghen. campaoha elprtoral.
.' . . .•

Ve'teraDO da r.B.B. _ 20-126.159'
. A om .obutn8d.or .llenio cabena IOde,.ar: 6 ISIO

.

a faha de hberdade? SIm, porque O próprIO .'lmp6-

11l\," �' íf' • p o sio lobre om tema de tal natureza, j,4 conatitui om

\UI utllKcnt no ,lltem t1UlrnSmO desmentido cabal li acuBações dOI Pi ócerel emede

.,.; . Arnoldo ALEXANDR�
bilta •• EBsel Ho.tr.1 p8l'lámenterel e intelecluais
,",uderam a hier o leu aimp6sio tr"nquU.aiente, om'+: O 'd.éficit DO 'tem· turismo atiörir4 éste .no ia Aoditório. público, e dis••rHm o que bem ent�nderllm.

!!Ioma de 600 mHhõ,.el. d'8 dólllre., 'f�1 o que reveloo o Quem queria foi outir o. leUI discursol litremllnte
diretor d. 'nl�ntol 'econômicos di. Embr.tur, ar: e suu �pinjõ88 foram rlivolgadBl na imprenea. Que
Franoflco:M'Doel de Melá Franco.

.'

mai. p ... tendia. linda?
.

. Â inlJ�nua concludo do Ir.- Melo Franco 6 que Diz·l. OI cooferf:>n·cistal do conclne I,ão el.�pn�
."lIIuHos br'li·l.. iiollt, do lO u:térior nio par. Iprimo- tOI "moderadol" do p.rtido. Mas 118US discurlOI Jjãe
rar lua cul,g'ra,. mil" 1)ara b:zer oompru·'. . foram tio moderadol ...im. Ou' pelo mln08, .ua

, 01".' lenhor,eii' Dio é ,osd,el que um hOlDem pOliVio pICa' por .e diltanciar dê...il da r.aJidad. e
.dulto:' rel.niilta, elei'lor; 'äcinado, Ifja pUP.ril. D8·irar no nifel dll locubraqõ'8 doottiniriu '1 .ub

.

Penll' que o bruUeiro daixa o pari par. "fa- j.U'iltll, Bem l".r em con.'. o contexto polUioo�lio
Itr cOlllpra." • qUI' o el'rang:;�iro ,enha pu. O Br,,- ci.! do P.f". '.
Bi( �por me'rcL'!8Ip@ctal culturai. de vish'Vio b· ci- Ser' que OI mai! telhol jA efquloara. o "Es
dadfll "hiltcSriou", é o m88.O dizer-I' daquela que lado No,o", melmo a'quel.... como .r. Tancredo, qoe

.

'·puil. a cero'.
II

apenl! para 'Ar. Ie a galinha do vi- tal1to ool.bor."'am com o fma'do Gétdlio?' Seri que
zluhQ é lBailgordl. , Oi 'mail m090s' ainda nio lab"'m qd!ll ci • difereu9"

Â Embratur ainda não Ie con·lc!e'ntizou ,da n..,-· entre oma ditadura 8 O regime ,em qoe 'i,e.o8?
ceBsidade da reabertora dos c8lsinos br88ileirolt. Todo. ubemo. qú. ,ivemos num re,ime democrático

O dia em .que "Qaitanc;tioha", "Ahú". .00t'OI com r.striçõea, noma .i&oe9ão de lranlioão, onde não
cassino. ,oltarem a funcionar, o brasileiro deixari i•• tingio, ainda, a plenitode democrAticB, COlIJO O
de ir·�f.azer comp'ras" no exterior. proclama o próprio Presidente da República. Bi

S.e vi\'o fÔSS9 o depotado federal han do Amfi- reslriçõiul sem dú,id�, .imp08t81 pela necessidade de
ral. desaparecido em plena campanha

.

eleitoral ria garantir·se om' minimo de seguraDOR indilpeosbel
1974, DO ParanA, O jogo iá t�ri8 franquia ,naoion81� à D1anuten9ão do degenvolvimento com ordem e D8-

As au'toridades que 18 diz49m competente. pre· cessäri'a à preservação da pr6pria .democrRcia no
CIS: m semir o drama da etado da n0888 economia. Pai•.

. Não adianta ter bons e luxoosos" hateta . 1118 o Mesmo ne8886 circuDstâncias. há eleiçQ9s livreI
G9,erno tira do turista o lazer do j,ogo.·, niDguém perseguido po� soa crença ou ideol.ogia, aI

Se é falo que o turismo está sendo considerado
.

opiniões Ie msnif6stam claramgnte, o MDB rea,liza o

como atividade de interêsse para 8 seguran'Qa Qa- seu simpósio para denIJooiar o go,erno. etc: Ei8 a

CiODàl, nlJ'da' melhor do qae 8ssegurar antes a nossa "opru'são". .
'

eoonomia. 8 econgmia nacional defioitäria pOr quas- Francamente podia-se esperar algo oiêlhor de
lões d� preconceitos que hipertro�i8m ,.1,18 Jitj'id,çtes pm. reuJ).ião a.presentada com .,� 'roopa,gen,l' �ltcadA'
'turístioas no Bruit

' .

mipu' de u.m simpóslo. -<1
... ,; , '. , .

J�'a no\s15a opinião. '. '" t !J;!,' l" �c:;;.,
-.. ",.. -' ,., •

'(Jsd:'["" fJ€}ioi;Q ;t'�2)

DO POVO.', ·
'. ,.'

. Vende:se ou aluga-se uma Lanchonete é ·Res-
taurante, localizado na parte superior do Posto Ru
bint Tratar no local comios proprietários. Preço a

combinar.

da"}. :êra �. d:os' cOßversív8,is
',.r.

'l. P '1. -"' oI< 1/' � �.,.�. '·r

.
.

...

Jl .... ,
"

'. .

Info(miJtivo . GenerM Motor�_.do t,Brasil S.A.
o.

� t '( .;
,_�

',\;' I'
.

- J ; . -" .

�'

O mêl' 'de :s;bI'U d'e 19'16 .marcou o Um de uma
'era Da hi�tóri8 da inddstria autom(bil1stica nortd

.

81Dt!ric8n,a� 'saht da linha. de montagem da, D.ivisão
Cadillac éi,� ";Q<.,'o.era.l· Mot(�;t8, eDi' Oe'trot( o ú,IUmo
lDodt'lo có:ri.ve1r,lIfvel americano - um ,Fl-éétWdod El
dorado br'ilfJo, q.'ue 8erA· 19uardado" éomo' relfquia
pela G�t ,O carro recebtlu lic�Dcia.IDent-o e8pecial
do Estado 'de Mic1;tigsn, com· uma. p'laba que di�
apeDu "76 ,-, LAST" (último).

Me.mo ant•• d••eu':·lanc;amento, ,em' lu�tembro
do ano palsado, o CàdiUao Converdvel' Fleetwoód
Eldorado Já de.pt:-ta,,-a o. iDtere••• dÓI colecroDàd'{)-
1'.11: primei,ro, porque ...ria o único ct6DYerelYel' Dor ..
,111-arner.icano DI linha 76; .Ieguodu, pörque, justa-,
lDeQ�. com leu lança·mento,,' 4;tM, alluRciay" a �e8.
Continuidade de produçlo deli. möd 'lo DI lioha 77.

· ASlim. além da produçlo Dorma).·. Divi.ao Ca-
dlll.c fabricou,.para at-ender aOI coleoionadorel,
Uma àérie especial de 200 carrOlll, exàtamente iguais
80 lí-t.U,mo mod'e)o. todal el�1 com uma plsquetli.' no
Painel stestsndo pertencer o vt'lculo A' última linha
de cllnve�l!dveis pr.odu�ida nOI Estad(JI Uoidos.

I
I

f

A anunciada extioção do cC:)ßver6Ível estimulou

�On8idelavelmente 8S vendas do' Fleetwood Eldora
(I, que atiogiram ° volume de 14 mil unidades,
representando um 8UD:lEmto de 600ft, lobre as 8 950
prOdUZidas em 1975.

·

S�gundo o ilr Edward C. Kennard, diretor'-
ger81 da Divisão Cadillac e vice - presidente da
General Motors, ali venda,s p6dpriam �er sido ainda.
lIlaiores, se li pr,oduç,ão não �stiv'es6é condicionada
ao número de tetos converl!Íveis aiuda existentes
D? mercado. Isto porque, conforme explicou, à me

:lda em, que ,a8 .fábricas foram se desinteressando
,a produção do' modelo, os fornecedores . de tetos.

:Onversfvais oop:u�çar8m a reduzir sua produção, até
.Dc.err'-l� deriniliv�,mente no inicio deste ano. .�

Estrada Corupá-Jaraguá ou'
martírio" aos i co��paenses;
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Fundáção
Milton
C·.RlPas

No Brasil ceroa de 40o�de lua' populaçãe, I del�
peito do acelerado procel'
so de urbanização, 'ivel
trabalha n� ca�po: Esslfato. por SI sõ, Justifica a
atenção que se deve con.
ferir 80 ss tor 8 gropecuá.
rio e explica 8 neC81l81da.
'de de se promover 1111.
pio e exaustivo debate 'lO
busca de soluções para a
muluplloidade de proble.
mas que envolvem parce.
Ia tão significativa da po,
pulaçâo: seja quanto à
questão fundiArb, às re
Iaçõee der trabalho prna.
lecsntes no CAmpo, ài
diferentes modalidade! de
incentivos e controles
governamentais, à preser.
vação do meio-&mbiente,
e. até mesmo, quame 80
intsr-relaoionamenro ruo
ral urbano.
Não obstante o impor

taute papel que as alhi.
dades agropecuãrtas ds
sempenhem no contexto
da economia mundial,
inexiste, ainda uma teo
ria sobre a economia agrá·
ria capaz de tndusir à
8 preensão de eonheenasn.
tos sistemátiõol e de mi
nimizar 8S dlBcordâncial
que perduram relatira
mente ao setor. Essa 0008'

tatação é particularmenl6
verdadeira no C8liO bra
s ileiro, onde ainda nãos8
chegou sequer a um eon

senso quanto l maneira
como àt!,em s.r eeupa-

.

UU 8S Aren .irgsn.
particularmente .. Ama·
zônia. .

,.�' -, Âd8mais, r-hDportã� coo·

siderar a .r8nd� potencia'
lidada do Pafi pa'rI"
agropeou6ria It OI unsí·
vei-s rfflexos que aB me

dida-s no Betor primAri.
são oapazes d,e ensejar,
não s6 na busca do eqoi·
líbrío de nO'BS. balanço
de pagam.'Dtos, como

també� pela íneerpors
ção de BignificaU,os 0011·

trngantes da D08la popo·
laQio ao' mercado interno.
Else' Simp6sio adqaire

rf'letânoia tspecial na ms'

dida em qae dA leq'ü'o'
eia ao anteriormente pro·
moeido pela Fundlçio,
imitulado "0 HOMEM E
A CIDADE". 8 do qusl
decorreu 8 necessidade d'p,

também. analisar o inter'
relacíonameate dOIi doi.
estores. .

.

Contando com a parU
. c ç ação das políticos. téc'
n« os, d� empresariadO

,

p ,ndo. de entidades 'o
v .. naraantaís. 6rgãoli d.
el- Bse e de universidad�'
e nstitoições de pesqul-
ti:., 8 FundsQio MiitoO

.
C mpos, realizou, DdOperfodo de 23 a 25 e

j, nho' om Simp6sio sobr�
, o problema rural. e;x:er,ol'
tando oma das SU88 prlO'
olpaia finalil;iadee. qd,al)
seja • de patrocinar � �••

tudo • • reflexão ClFI�i�a
de aspectos da re.�y.,f
brasileira •

CORREIO POVO SABADODO

, I

.

Finalmente está acabando o tempo
emque estrada asfaltada, parao povo,
era sinônimo de estrada federal.

, "
' .

\

- "Siga pela estrada de barro até chegar na FEDERAL:'
. A informação era comum no interior, quer o caminho pavimentado

fosse construído pelo município ou pelo Estado.
O Programa de Transportes do Governo do Estado de Santa Catarina,

está contribuindo para acabar com essa idéia errada.
1.107 km de rodovias sendo implantadas e 1.756 de estradas em
pavimentação; num investimento total de Cr$ 3.307.730.000,00,
eis os números e as cifras que vão integrar Santa Catarina,
desenvolver regiõ,es produtoras, movimentar nossos portos,

'acionar o potencial de nossas empresase dar trabalho à mão-de-obra
não especializada e especializada.

É o leste abraçando o oeste, catarinenses unindo-se cada vez mais
pelo interdirnbio sócio, econômico, cultural que só o encurtamento

das distâncias proporciona.

f,
,\

:11'1 ENCURTANDO DISTÂNCIASGOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA I II
I

..

Otair' Recker quer volta dos benefícios às Cooperativas·
entre os quaís o fraco espíríto eooperatfvísta do
pOV6 brasileiro.

5.a Delegacia" do Ser,i�: Mi'litar
Atenção' jovens da classe de 1:958
O prazo pará o alistamento Slm ml1Ita.,

termina no dia 30 de Junbo. Apresente 8& lila

Junta do Serviço Militar de seu muulcípío- CODl' .

Certidão de Nascimento e uma fotografia Sx4! e
aliste-se, poia assim. \'oei eiltar' iDgreSIII8QdiO Ji1�
Rol dos Construtores da PAtri.. ,

Brasília (SDlRP) - O:Sepado,r Otalr Beeker
(ARENA/SC) dirigiu apelo ao Governador de Santa
Caterína, Antônio Oarlos Konder Reis, DO sentido
da que reveja o decreto que retlrou das Ooopera
tivas Estaduais o prazo de 30 fUas para o pagamen-
o.do 10M devido.

,

Entende o parlamentar eatarínense que a ex

tinção do beneficio criou graves diffc,!ldades para
um letor q.!le j� Ie d_efronta co�. o�tr08 p,roblem88••

Para Otair Becker, eSS8 revisão não pode tar-
, dar. não apenas para atender ao legitimo reclamo
dia Cl8SS8 rural catarinense, mas também por com

preender que é om problema qU'e não necessita de
demorados. estudos. depende apenaI da decisão do
p,róprie Governador.
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Jorando um futebol necessário pará ventei' ,SlU
ildversário, o Iuventus. nosso representante no eS"I'
11ual/76. com' doJs to!s de Nelo .um. em cad. fast ven
c-u ao Pay3&ndu ,

de f}rusQ,ue. Mesmo o rime loeel
I,ão éonlando' com algun� jogadores comueardos, leve
d11 Nela um j�gcidor volunrartoso e que com os dois
Ilols i:JóQlados subiu a,i,nda m�is sua marca de arttlhel
'o.

'

A renda é que deíxeu a deseler não ehegaudo li

Inlrcl dos D mil cruzerros, provando que e d8rroléJ
flara"o DaImilo8 firou' úm pouco o estuslasmo da gen
'e grená,imas esta m,esma I�rcida deve ent�nder que
00 fulebol rude � possfvel, Nos 'próxirnQs JQgos por
cerlO, o 'púbHco volrar� ä, presligiar.'

" ' ,

Amanhã em Rio do Sul '
'

'" ,.o [uvemus que .enfrentou .eo- Figueirense ne noi

le)le q�alría f�ir.a� no ",Qrlàudoi;.jca:rp'elli., vQ.lla ,a jogar.
IOoge -de sua "orcid�, Desta: feita, seu adver��ri,o será
,o Juvenlus de Ri9r"dO,t�1 em; prélto, 'qu�" ttrá,; corao

pal€o :o,;estádto, AUr�d9 loäo Kr,ieek,'No tUrDQ, -;,aQuJi
em �p�aguá o" time de. ��,ladar�5 venceu QO nesse (Ju�
ventus por 1 xO. .'

� !, :' c,

Os jogos que faltam
'para concluir sua perrtctpeçãot.ne

-, fase' cleesrü
calórié;l do estadual, depois o ;duvenrus vai pa,r'l es

disputas da Teçe (iovêrnador' reunindo ,.equ'pe8 não
, classificadas no" esta�ual. restli o time do J<Jraguá Es-
querdo entrearer em. seus domínios as equipes da Havia em dezembro de 1975 um total de'610 mil e
Chapecoense e 'ao Marcílto Dies. Duas vitórias e nos 51 segurados em gozo de euxího-doençe, ainda em Irate':'
SB campanha será coroada de êxito, pois acredítamoa mento e com posstbrltdade de cura. e 699 mrl e 463 em

que po�,iCionando'.se DOO-qufnto posto .o Iuvearus esta'-' g-ozo de eposemedorle por invalidez comum. elevend-se
râ cumprtndo 'com o seu' pap�1 de' �ea'lfIl'e.�fe;: cJas�}fi:.; portaàto a t milhão e 309 mil e 614 o número de pes-
cer-se como equípe lnrerrnedlérle.

'

soas incapacitadas' para o trabalho por motivo de doen-
" ,

.

'.,,' ; , ,'" '�' " " ça. represenrendo 8\01 ,por cento dó número de segu·
Nàtaçã() ,.r�eminina' vice

.

"; rados ativos, trabalhando ou contribu1ndo. A informação

campea-' "do E.s'tad,'o' . foi divulgada pela Secretaria de Seguros Soei'ais do
, In31ituto Nacional de Previdência Social.'

Conq,uislandb 'um 10la'I (te 25 riíeêfalh��:"8endo 9 A Secretaria informou que, em 1976, foram con-

de Ouro, 11 dé Profa e as reslant�s] d� B,rQl�;e" Q cedidos 572 mil 'e 660 auxílios-doença li segurados
seleCionado de Natação f'eminina do Beira Rio Clube incapacilados por motivo de doeça parll o desempenho
de Campo, conseguiu �bi�coifdr o 1,0 lugari da 'quinta do Iröbalho.: tendo. sido. daga's 426 mil e ,M5 lIJj�8 li

e úllima etapa de"t1at�ção da ·FASC. ver.são tc}76 ,B p'essotls ·cU,i'ädá�Fe em condições de/valia ,110' Irabalho',!
esta excelente marca, g .... ranfiu as comandádos do Pro- após t�rem escado, e;!D média; seis �ese'5 ,em gözo d'o
fessor Ariovaldo Xavier dos St;tnlos, II honrosa colo- bendíc!o. À proporçao de recuperaçoes fOI de 74,4 por
eaçio de vice camp:e� estadubf.' '03- r'ap·lJ·zes"'th)�·""S'éte�"','·cen,t....",_."""..,-,_" �,-....�..:,. .... "_"-'''i '" ' " "

-
:',"

'

C:iODödo masculino conseguiram a ferceira posição DO' .;' Citando d'ödps da ,Coordenação de J)et{c!..,is Mé;.;
��til,dO.

.. , ,.' diclls. IJ Secretaria revelou ainda que foram concedidas
100 mil e 652 apolieoladorias por invalidez a !p�S80as
defiDilivamenle incapâciladas pMa- o tr�ab.alho.

Gar viele Monate bin ich geritten
gnd h�b'viel Schlimmes.unterwegs e�lebt,'Oeduldlg Hunger 'und vIel Durst gehtten,
as hohe Ziel war mi.r vorangeschwebe

Doch endli�h kam ich an im hohen 'Norden
gnd ,suchte num bei Mond-und Sonnenlicht,
'Dnd, sah mich um an vielen hundert Orten.

as Par.dies? Gefunden 'hab' 'tch's nicht Em RibeirAo GUltavo, Massaranduba, dia
D 22 do corrente. marcou a pasl!lagem do 25.0 ano

�

Da traf ich einen alten, Samojeden" de feliz consórci,o', do sr, Natalin e -Virginia
tier WUsste AlIes und 'noch etwas' mehr, '

. . Pisetta, A cerimOnia religiosa, devi-do 8'8usên-
I
en fragte ich: Wo ist der Garten Eden? cia do sr. Natalin não pode ser ofioiada, fie8n-,ch find ihn nicht und-,suchte doch' so sehr. do para GBta próxima mss, não impedind9 que

b I seus filhos Nacir, Maria.Arlete" Luiz,.tloêli1 Juri-
ba achte er, mich an und sprach: das Paradies? lite. Carlos e a caçula Andréia, dê�sem o afe.,
Aas La�d. der Rosen, Nelken und der Lilien? tivO' e caloro8o 8braço nos ,pflpai@.
[)
ast pdu es' ,niC;h't, ifewüsst? so metK,'dir'äies:" '( Este semanário, a�sochmdo-'liIe aJeliz dats,. 'I

''',
as aradies;' du Nàh, liegt' irí'13râsitie�;' J,

I e8teode os cumprimntos ao casal.
.i '

I �), Rudolf Hirschfeld, São· P:1U' 'o ,'=- -.------�

l' - "."- .......
.

.r{í�C..,P;:J
'

;,E S 'p o:�- T IliVI1JJ.'�,S,
,

I'

.J;u.,.v.entQS ,2xO. FafS8ndu�·

.f\carai campeão do·Torneio Inicio
I _' .' , ,

. Jogando com eUlUsiasmo e acima de ludo pro-:
Voando que é o "lime da raça" o A':êlra{ sagrou-se brh
I�antemente 'ca'mpeão do Torneio Início" do Torn.elo da·
I�teg'ração reunindo' �quipes de Jaraguá e de Sc,bro.e4er.:,Os .resulrados do torneio foram os seguintes: Acarai,
txo Tomaselli; Gneipel 4x3 ESlrella nos penais depois
de um OxO no tempo regulameniar. Baependi OxO Bo
tafog? sendo esta s�g-unda equipe desc!,assificqda do
torneiO por motivos indisciplinares. Cruz dó! Malra 2xt
Baependi, Acara( zxO Gneipel e Acaraí 2xO Cruz de
Melila foram os demais resultados. '

l.a RODADA
A primeira rodada do Torneio da Integreção que

lerá o Botafogo de folga apresenlará 0S· seguintes ja
go's: TomaselU x Estrêl,a, em Schroeder, Cruz de Malla
x Baepeodi em Rio da Luz e no �'Md.x Wilhelm" Acaraí
x G,neipel•.

"

t' •.

• \ ".' t,

'.\ �,j .·�'�:i.·'L ',,;1' ,;1�':!j"Jl �11'}J ·f;.:,llo\j�'·· !>lo.;·r>rtlJ 9'

WO ·LIEGT" DAS:" PA�RiA�DJE-S?�.... _....
�

"""'); 1" "'\t:
.:!.

"' -�

Canz hoch im Norden liegt das Paradies
'

,. )

M!t Blumen, die dàs' ganze Jahr niCht 'welken, �FC'<, .

""" •
,

Die duften dort so himmlich und so süss,
Wie' Lilien, Rosen; -Orchideen, Nelken. �. ;.. ",. ..

Dor,thip zog's mich mit abertausend päden,
'

genn' 'dort ist ei�t das Leben leb�nswert, .

arum verkauft' ich alles, schloss die Läden
Und sattelte mein alIesrchnelIster Pferd

•

'''' :, ,.lI-Nr.
-

noturno ter acontecido apresentação do Coral da SCAR,
dados estaeístícos pelos agentes do SESI e SENAI, " '

apresentação da banda, "Pilho do Trabalhador" celebração
litúrgica de .ação de qraças apreseneaçäo do documen .:

tárío 15.0 anos de Imigração Alemã no Brasil pelo"
Clube 'do . Cinema de Jaraguá do Sul e f�sta de con-
fraternízaçãe.

"
' -

t j

Silvs
'

Meira

"Você quer ficar rico"? - a pergunta Boa

al.ciante 608 euvldos de muita gente.; '

,

Há pouco, faleceu aos 83 anos, na Ingletsrre,
um, supet-mtlíouäetor Jean Paul Gatty. Sua fortuna
constítuína por um 'império:' econômico, baseado
rio tiettólei), proporcionou lhe uma vida �e nababo.
Porém, Gaity morreu CGm 'iódi"f-arçável S81jlUmento
de ,amargurö. ,

" .

.
..

Um principio, de doutrina cristã '&Dsina que.
nó cis so de alguém levar upia vida (1jis8pl�ta tOl"na
se_ I:i var-o 'na velhice. �pi8 COI;l1' o ,C,O>l'PQ,.· aenil. ,o.

individuo, ipcapaz de 'fruir d08 sentidos, apega-8e
ao dinheii'o. c,

. jj \G,�tty,. c,fi8ado, e, ijiV?rc.!ad,o a!l�tro ve�e,8, � m08-

rou-u tão. ßpt'gil�O( a sua .fllbul!J:88. for\U,lla 1, que,",
mansão brilâofca 6ncte residial: m�ndc;lu' jrJs'tala'j'

tele'fones que, funcloD6v81p, 8og;lente atrfivés de'
m-eed-al!1, & fim de evitar desp.esa-s com par&lites e

t migos...
.

Uma fortuna calculada' em maÍli de um ,bilhlio
de dóla-r@& (cerca de d'ez bilhQ.8s de cr,uzeiros)· nlo
lhe. trouxa a tão alwf'jada' felicidade. , ..

� Gatty chegou a declarar textualmente:. "Hi
nuiita8, c,o.l8a8 que, o din;heiro' nio pode (' omprsr:
I)em saúde, neQ) carin'nQ. nem sequer, ,uma, boa
di'gestio. De fato, o dinheiro pode ch€gar a Ber um

etilto"vo". ,,-

. Qualquer um poderia pronunciar "S8S8 pala,
vra8, ma8 na hoca do milioQário Gatty, �la8 são
insuspeitas. (ABIM Agencia B08 Imprensa)

';:

. No último día 24, quinta .feíra, a unidade integra
da do Serviço Social da Induseríal, SESI e do Serviço
Nacional, de Aprendizagem Indústria SENAI. comple
tou o seu 1.0' ano de funcionamento com inteiro su

!' cesso dentro de suas áreas de atuação Às' oito horas
.

da manhã: aconteceu hasteamehtOJ dos pavílhöes, Nacicr�
nal, do Estado e a Bandefra do SESt� para no períodoI

, ...
_

r

lNPS, revela', que �o final de. 1975
havia 1 milhão e 309mil 'segurados
íncapacítados para,· o trabalho

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

Comunidade Evaogéliça,
Lute'rana; de'

do Sul
,. A G R A D E C I M. E N T O

Jaraguã

Com o presente aesejamos expressar nos
80S mais sinceros agradecimentos li todos. os

colaboradores nos serviços de organização e

.
DU IHa' da .ntis88 Tradicional Feliltá. de., 'Maio, .

CI m@ ·tíÜrib�.nl" cpublicáoiente !linda, às 'Empresas
l contribuintes 110 "Livro de Ouro" e a tOO08 en
;, fim; qotf nä�l �lIiediram "'es'fõrço'8 par&' 'eoroar,(Jo' .

mais pleno 'êxito esta 00.S8a testa,' ,C"uj9' r1e'indt"do ".
foi o maior já alcançado, conforme vamos' dé··

\
monstrar:

..

Resultado b UI Cr$ 292425,92
,\ DespE>sa�· Cr$ 60.35930

�. 'I..uef)'ij' "1 .\ ", Çr$ 2H2066,62
.

'

'u'm' �gradécim�ntn tod'ó espeCial ainda à
�gr�jaC patól�ça �a Psróquia :$ão> Sebastião pnr
rios ter cedido· novamenttl 8S dependências du.
�8lfio Cristo Rei, onde realizamos o torneio de
Bolão EI out!'O& jogos, dura'nt4i' uma sem8na in
tei!'s, A todo., .pois, nosso "MUlTO OBRIGADO"

Sinceras Saudaçõsl!l.
Presidente COmUnal.,Alexa,ndre Haske

Em telex endereçado 'a este semanário,
o Senad'or da..f(.epública, Ota1r Becker, comuni-

, ca, qU8' o Departamento de E,(:ju,caçã0· F,1s,jc8 e

:' ,'De�por;to8, atendeMo "pedido seu, transferiu
.

para; 8 "Secretaria de Bdu:caçi-o, "erba o,ovalor
�, pe 7Q

_

DiU c'rUZeií'�8 �eiiUnádl;l .à: 'eon8,truç�o �e,
,,,,uma q�a.à,r� de e,8po��eS, �o .vlzmho mUDlc1plOJ'
,de, Qorup'á._Além. dest� inúnic1pio,t C�m,po,' Ale

)�j�rt!l. í[}tegi'-�qtê da ��UNESC 'e Ita,iópoU8'. re'(Ht
..

beÍ'sm qU8.Q,tl,ss, indêpticBs' também d'bstin.adas,
, �l. const.�u,é'äo e KlilplisQão de c8ncha8 ßsporti,
yas. �E ÍIllii'slumli r�,liz8ção do atuante se,nador

, átênÍiênd.o 08, �n8et08do ,povo C.3,tflrinena8' n�.
" . I, '_"� li j , II. "'_, o:.I.· , • •

.,"câ��Ú'� äHa'., ";,'
..

" . "t

, ,
' ,'k

-

Escritório" -'

PRATA

I ,�

A COMERCIAL
h;, AOYOCICII _ COITABILlOAOE - SEGUROS

:

Antonio ...José_ Gonçalves
,

Bel. em Administração de Empresas
Yvonne Allee Schmöckel Gonçalves
Técnica em CODlabilidade CRCCSC) 7638
.

"

.

CPF 093090 989-53
Bua I (Mal. 'DeOdOro) 12%/130
Ij'one 7%-0091 - ex. Postal, 19

�Jaragui. '«;Jo, Sul Santa Catarina .

Recursos fiscais e administrativos - Contabßtda ,

Serviço de marcas e patentes - fotocópias de � \

Legislação trabalhista e INPS � Seguros em geral
.' ,

'
"

". Serviços aér�os Varig .' ,

Desde 1-944 'à serviço' áo progresso <l:e Jaraguá do 8ul
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•

crqume
Soldado

parameu
Celso - Um Fuzil Silenciou

Vamol 80 lea'r0. ,Quan,tal veZ8.a o. oonvits S8

repete em tantu oidades brasileiras. Näo obs�onte.o
convite, quaotas vl;zes 81 cenas, qu" deveriam ser

de empolgamento. o' säo de decepção.

Seis horas' ela terde, ,que pOderiam ser de um
dia qualquer Dão fosse o da tua desp�didB defí
niWva de parentes e amigos. O toque das A'V,e
MarialiÍ parece mesclae ce uma tristeza maior o

toque de clurim que um teu colega de fi)rda faz
ecoar no Cemitério Municipal São notas agudas
que marcam o silêncio de um grupo de soldados
perftladca [unto à tua sepultura, traduzindo u sim
bolismo da dei"'rade!ttt homenagem verde-oliva.

,
Cai a tarde de 20 de junho. As sombras da

nette parecem traduztr o luto de quantos senti
ram tua morte prematura, de quantos levaram o

ealor d'8 solidariedade humana 'aos teus pais ii

irmão8, ínconeolâveís ante ,. dureza de uma pro
vação tão angustiante.

Soldado Celso, nem bem havias sido incor
porado ao Exército e Derdes a última batalha
contra a morte. Com êla um fuzil süeneíou. Com
ehs encerrou se "e último ato de uma vivência
repleta de juventude, por cuja plenitude tua fa
mília sempre lutou. como bem o sei. Fui teste
munha dos .íngentes esforçoe do teu pai para
obter tua díspensa de incorporação. Fui teste
munha de maís de dois aDOS do teu excelente
rendimento iuçcolar DO Colégio São Luis. Fui
testemunha da tua inteligência perspícaz e uni
versal. numa eclética pnlívelêncla de sentidos.
Fui testemunha do teu devotamento 80 dever e

das referências lisonjeiras que a teu respeito fa
ziam teus pais e irmãos.

Vamol 80 teatro é uua imperati'o cuja ordem
não traduz uma imposi.,ão. mas u. convite ao en

tretenimento e à cultura. Dai por que ouvir-se fre
qüantemente a expressão: "Teatro é cultura".

Infelizmente, Jaroguä, em lermos de cuhura,
parece que está aiuda Cilogatinhando 8 deixa moho
8 desejai'. O nível cultural do nosso povo. S8 com

parado ao de outras cidadAs como Säo Bento. por
exemplo. floa mui\Íssim09 furos abaixo do mÍDimo
dessjado. repra'sentando u,ma omi.3.são que se reflete.
inoluain, negativamente1:á fora..

'. .

...
_

E para se oomprovar tal fa·to nio se f�z miste,r
ir muito longe. ·BaBta que nos reportemos à inioiati
va do GrUDO Teatral Säo Luís, 18\TBda a efeito no

dias 19 e 20 do mês em curso, Uma plêiade de jo
.enB, do mail acendrado espirito. de cuhura, se eon·
grega, funda' uma 8ntidade� esoolhe peçllS" ensaia
convida arlista do Teatro Guaíra de Coritiba. faz
ditolgaoio do elpetAculo 8 formola UDi cón,Hé.

São três sessões. Vem a expsotiva, que não paI'
sou de expectativa, 'ransformando'se em desiludo,
em decepção. As 'rês 8�88Õ9B programada. somadas,

Chevette

Prol. Paulo Morettl
E o testemunho de tudo isso paraee aumsn

tär ainda maís num sbraço d- concolênclas, num
entrechoque dfll angústtas. Duma hora de saudade
Imensa, n88 Jágriml:)@1 sentidas, na despedida atroz.

A tí, soldado Celso, que foste emente da
Líteratura, cabem perfeitamente estas palavras
de Alexandre Dumas: "O homem morre precisa
mente quando vai começando a viver". E assim
se deu contigo. Tlnhas apenas 19 anos. Estavas
começando a desfrutar do verdadeiro sentido da
vida. E no quadro Oll última batalha que travaste,
como sol-íauo lutaste, como soldado morreste.

Da mesma forma que tuae qualidsdes de
soldado acenderam-se em brilho e dignidade, teus
últimos dias apagaram-se em Jág,rimas' e sauda
des. Da mesma forma que em vida semeaste
otimísmo e alegria, 08 frutos de tua morte foram
dá tristeza e desconsolo.

Soldado Oelse, um fuzil silenciou. E no sítên
. cio de tua arma nOV8 a confíssão de tua alma
nobre. Este mesmo sílêocío é a confissão de nos

S8 homenagem pôstuam. Envolvendo-te na doce
Imagem de uma saudade amarga, amortalhando
te no calor humano da frieza sepulcral, transfor
mando uma trtsteza pungente numa prece ardente,
fica para 8' eternidade uos teus días a pereníds-
Oe das palavras de Malrsux:

.

"Uma Tida não vale nada, mas nada vale
tanto como uma vida".

Vamos ao Teatro·· Um convite· e uma· decepção

�----,,------------------------.!-----�._------------------,,------------I"--------------------------....i

não chegua,m a totalizar 100 assiBtentes. É o triste
quadro da l'ealidade cultorsl jaraguaense. É uma
dOSá de pessimismo inje'eda na veia desIIe pugilo de.
jovens. que' amargurou atma' derrota promocional e

,

pagoo pelo prejuíZo que teve. Derro'adol pela faha
de pyblioo, derrotados pela falta de cuHur•.

Parece qué se e8�'â criandO'. am Ja-raguA uma

filosofia relf6grli'da de que óullorA se' Umita 8 eBts'"
beleaimentos de ensino, a professores e' a un� pou
oos cldadôel Ique. pela leihJra 00 por corsos. man

têm se atualizados quanlo à formação gersl ou eil'

pecific!l,' em oonsonância com o ramo de a&ifidade
em que atuam.

,

Afora isso, o desinie'relse é total e chega 8 C8U

Bar eSl)anto o plano em que 8 cultura é colocado,
causando inolusive preocopação àqueles que. axami
nando as oonseqüências) que tal hto pode gerar,
prevêem o desdobramento da questão oom perspec�
UVal pooeo alenladoraB.

\ '

Fazpm08 'otoi de 'qus, ein ou&r'88 oporiunid'a
dêS. o Grupo Teatral Säo tUí,. n�o ,ohe a sofru
DOta decepção e que futuros con'iles não venham I
se trailsformar em no.a8 desilusões. desestimulando;
desde cedo, aquilo que é' feito abnegadamente para
valorizar a cultura jaraguaense.

Pa í s
lO carro exclusivo. jovem. personalizado

o PICK-UP 4 ·cili,ndros da CHEVROLET
Conheça os dois 'recentes lançamentos GM em IRMÃOS EMMENßOR.F,ER S.A�

.'

Av. Mal. Deodoro 'da Fonsêca, 557 - FOfles 72-0060 - 72-0769 e 72-0969

,Jaraguá do Sul Santa Catarina
I'

CHEVY.4

............� I _ I....

/'

Mário Tavares da CunhalMello ,

"

Tabelião de Notas é .Protestos' em Geralf"
- ,)

P'êJo ""resenIe' edlral de 'ci1a:ç'á(l), ped,fmos aolS' &t
nheres abaixo reliileionlldo�, que' compareçam em Dea.
so cartório para Irata,rem de assuo'tol de seus' inferesseit

Anton,io Jesuino __.. R. Pre8. Epifácio Pessoa _

Nesla, Brvinó Rach - 8str. GlJ:ribal,dl. Elidio Romão _
h Av. GetúUo Vargas. 787 - CorupiÍ Felieio VetULlri' _

Esrr, Geral Guamiranga - Guaramirim. Leopoldo Er.
nesto Walter - R. Roberte Seidel, 440 - Corup6.
Mari Jensen - R. 11 de Novembrs - MlIsslmlOduba.
Netalino Menel - R. Germano Manke - Corupé. (?ai
mundo Rngel - A/C PoslO Marechal. Mildo Fiedler
- R: Mal. Cestele Branco, ó76 - ôchroeder. Agro
lndustr+el Jar(!guá LIde - Cx. Poslai 162 - Nesta.

Ja'raguá do Sul, 24 de junho de 1976,
.

Valéria Tavares da MOIfi!J Rezende, oficial maior

Festa junina na' "Teresa- Ramos"
De Corupá nos vem um gentil convite para paräct.

parmos da Festa [unína. que a Diretoria da Associação
de Pais e Professores da Escola Básica' Teresa Ramos"
fará realizar hoje, día 26 com inícío às 18 horas. Have
rá o tradicional bingo. pinhão, quentão amendoim e "ar
rasta - pé" com

• 'México Som". Contamos com a sua

colaboração.

Sena�or Otair Recker apela ao Ministra
Senhor Ministro,

tace , apelos do Preteito de Jarago6 do Sul. bem como
dos órgãos representativos do empresariado daquela regíãe
catarinense, é que me dirijo a Vossa Excelência, a fim de
translÍlitir veemente apelo. .

Jaragoá do Sol é um dos munícípíos do Estado de Santi
Catadna caracterizado por intenso desenvovimento econômico,
politico e social. Situa-se entre os .muníeíptos maís tndustna
lízadoe do Estado, o que lhe graojeou reputação nacíonai.

Comemora. agora, o primeiro centenário de sua fundação.
Grandes solentdades serlo realizàdas e as autoridades locais
têm empenho na realizaçllo de uma exposíçao industrial, de
24 de jUlho a 1.0 de Agosto próximo. Para isso, me tornaram
intermediário do requerimento que ora encaminho a VOSSI
Excelência. juntamente com toda a documentação necessáril,
nos termos <to deoreto número 63 672/68, ,

LastilJlo, Senhor Ministro, que a soUcitaçllo nlo tenha
sido encaminhada a Voltsa Excelência há mais tempo. É que
fatores diversos, impuseram retardamento nllo desejado, mas
que, estou oerto Dilo serA fatal a j,ulta pretensllo do povo e

autoriuades de Jaragué do Sul. sO'bretUdo tendo em conta a

eficiência de açlo que caraoterIza esse Ministério e, especial-
mente, é cdo seu feitio.

.

A ÉxposiçAo Industrial terá grande significaQlo nlo só
para Jaraguá do Sul como para todo o Estado. de Santa Cata
rina,:'cam r.�fiexoB 08 mais benfazejos em toda a Regillo Sul
do pais. De outre lado. bem se enquadra no esforço oontinuado
do atual Governo de promover e incentivar. de toda forma. a

descoDcentraçAo industria.. __'" .
.

,

A importância do acontecimento é. aS8im, grande' e, Bob
aspectos os mais diversos, de indt�cutlvel relevância regional
e na.clonal. Els porque, Senhor MinIstro. formulo a Vossa Ex
celência caloroso apelo, no sentido de acolher favoravelmente
a solieitaçAo que ora encaminho ao seu exame, juntamente
com toda a documentação necessária.

.

Antecipando meus profundos agradecimentos pela aco-

lhida que der a esta, aproveito o ensejo parA renovar a Vos
sa Excelência meus protestos de estima e alta consideraçäo.

. O�air Becker, Senador
Excelentíssimo Senh!>r
Dr. Severo Gomes
DD. Ministro da Indústria e do Comércio
BRASILlA - DF

Novo C�E.P.
Conforme o Guia Postal Brasileiro. edição 1976, os

Códigos de Endereçamento Postal de algumas localidades
de Santa C�tarina, sofreram alterações. Destas localida
des destacamos as abaixo. por serem cidades vizinhas a

nossa e por cérto de inter.esse de nossos leitores.
. CÓdigo anllao· Gódiao DOlO

Guara,nikim . 89248 8'9258
Luiz Alves 89275 88325
Massaranduba 89270 89108
Nereu Ramos (J�) 89255 89250, o mesmo CS6jdigC) de Jaraguá do 1.1

Tropical
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