
. .. ,

mspecronara a 5.1' Delegacia SM
"

,

JARAGUA DO SUL - Estará em

nossa cidade, em visita oficial de inspe
ção, o Coronel Aurélio Marques BeUiard,
Che'e da 16a• Circunscrição do Serviço

. Militar que virá aecmpanhadc de sua es

posa na próxima segunda feira, dia 21,
cumprindo visita de inspeção a 5a• Dele-

sede em Ita após ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal
Victor,Bauer eä 5a• Delegacia do Servi

, ço Militar que funciona apensa ao Paço
. Municipal, para às 15 horas haver pa!�s
tra informal com os prefeitos presidentes

.

das Juntas do Serviço Militar de São
Bento do Sul, Rio Negrinho, Campo Ale-

gacia do Serviço' Militar com
Jaraguá do Sul.

-Segundo nos informa o 10• Tenente
J.osé Bahia, Delegado dá: 5a• DSM, o Co
ronel Belliard será recepcionado às 14
horas na Prefeitura Municipal, com visi-

gre, Corupá, Scliroeder, Guaramirim,
Massaranduba e Jaraguá do, Sul, cujos
municípios estão sob a jurisdição d� 5a•

. eSMo Após cumprida esta programaç�o
haverá o encerramento, com despedida
do inspecionante' e dos demais' presen-
tes.

.
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Vem subindou eleitorado do Município S ec retá r i o
.

da � ust iça
.

JARAGUA DO SUL - O contingen- zoavelmente elevado para uma popula-
.

.
re C;e b e ex - p rac I.'n h as

,

te eleitoral dQ município está tendo con- ção estimada em 42 mil habitantes.
siderável aumento segundQ os serven
tuários do Cartório, 'sede da 17a• Zona
Eleitoral, com abrangência sobre o mu

nicípio de Corupá. Até o terceiro trimes
tre de 77, encerrado em 30 de setembro,
Jaraguá do Sul possuía 20.830 eleitores,
sendo destes 11�127 do sexo masculino'
e 9.703 do feminino, enquanto corupé..
possuía em'números globais 4.495 elei
tores, 2.533 masculino e 1.962 do sexo

feminino. Em igual período houve em

Jaraguá do Sul, isto é, nos meses de
julho, agosto e setembro, 292 inscriçQes
e 37 cancelamentos; Corupá teve 7 can-
.eelamentes e 37 novas inscrições.

Há de se notar que o crescimento
da região, comercial, industrial e de
mograficamente é uma constante. Do
pleito-.de 15 de novembro do ano passa
do 'até hoje, foram abertas três novas

secções - a 124 na Escola Básica Ho
landa 1\11. Gonçalves, a 125 no Sesi e a

126 no Grupo·Escolar Municipal Albano'
Kanzler, contando o município de Jara

guá do Sul, com exatamente 100 sec

ções eleitorais, com previsão de aumen

to até as próximas eleições do ano vin
douro, quando espera-se que o municí
pio possua 22 mil eleitores, número ra-

Consoante ainda informações ob
tidas, existem empresas em Jaraguá -
as maiores - que estão conscientiza
das e vêm atendendo o apelo do titular
da 17a. ZE, no sentido de somente acei
terem funcionários de outras cidades
que transfiram seus títulos à Jaraguá do
Sul, contribuindo para o aumento' do
contingente, eleitoral do poderoso par
que industrial e comercial que possuí
mos. Renovamos este apelo aos senho-

, fes I_ojistas e industriais de somente a

ceitarem funcionários oriundos de ou

tras r.egiões alistados no 'Cartório Elei
toràl ibcät; pôis Como é slibido;' a im
portância do município, é avaliada pelo
número de seus eleitores.

MUDANÇA DE HORARIO

O Cartório Eleitoral de Jaraguá do
Sul, situad<> no_ andar superior da pre
feitura Municipal está alertandc para os
novos horários de atendimentó em vi
gor, de segunda as sextas feiras das 9
às 12 h e das 14 às 1lfhoras, com dila
tamento do horário, objetivando atender
um maior número possível de pessoas
à tratar de assuntos pertinentes ao se

tor eleitoral.
'

.

Para o Vestibular na

FERJ: 210 inscritos
de que este possua procuração para tal
tlnalldade.

.

'ASSISTA HOJE, PELO TORNEIO 'INCENTIVO,
NO EST�Dio "JOAO.MARCÂTTO": .JUVENTU� X,MAR_ÇfLlO t;)IAs.

operações de gue�,a, missões serão reajustadas,' pois a Lei
de campanha, possuidores de visa especificamente aos mais
Medalhas de Campanha ou. de necessitados, dando, assim, o

Guerra, nas Três Armas e Ma- Estado, um reconhecimento à
rinha Mercante. Também fica- queles que nas operações de·
rá assegurada à viúva ou fi- guerra, na terra ou no ar, näs
lhos menores, a habilit�ção à . missões de �ampanha' e patru
.pensão, que será no valor de Ihamento das águas terrifÖ.·
Cr$ 1.074,00, com os inferes- riais, durante a II Guerra Mun
sados formulando requerlmen-. dial, deram provas d� herois
to ao Governo do Estado; �- mo,

.

amor à Pátria, a sua een
través a Associação .

dos Ex- tribuição. A diretoria recebida.
Combatentes do Brasil, sec- pelo secretárió da Justiça fi
ções Regionais '(em Jaraguá cou satisfeita pelo atendimen
do Sul foi fe�li�amente ins��- to e ,pelos artigos da Lei que
�Iada a �ecção ÁeOional, aia 23 benefic1ará elevado' número
de julho de 1976, dá Associa. ,de pracinhas.

. ção Nacional dos
. Veteranos "

da Força Expedicionária Bra- Por oportuno, e relembrar
sllelra, ocasião em Rue parti- .nunea é demais,' é interessan
ciparam várias delegações do' te alguns dados sobre o mo
Estado e da direção. central do vimenlo militar brasileiro na
Rio de Janeiro, constiiuida de Campa,nha da Itália durante a

generais, coronéis e enfer- II Guerra Mundial: brasileiros
meiras, às vésperas da aber- 'na Itália -'- 25.334; mortos em
tura do ANO'100), sendo ne- ação - 457; feridos - 2.722;
cessário juntar documElntos' Calarine,",ses na itália - 956;
que prove ser o requerente Catarlnenses mortos em ação
catarinense, ou que aqui ,resl-

.

- 32 (entre os quais, os Jara
da por mais de 10 anös, sÉlja guaenses, Antonio Carlos Fer
isento do pagamento do Im- relra, 'João Zapella, Gumer
posto de renda, seja eleitor e. ,cindo da Silva Porto e Cabo
não perceba pensão da 'mas- Harry Hadlich (morto em aci
ma natureza, dente); prisioneiros feitos pela

FEB em ação de combate -

20.573, sendo 2 generais,,892
oficiais e 10.679 praças.

. JARAGUA DO SUL - No-
tícias oriundas da Capital do

Estado, distribuída pela Asses
soria de Imprensa do Governo
do Estado- nos dão conta que
na tarde do dia 9 de novem-
bro

.

passado, o secretário da

Justiça' 'do governo Konder

Réis, Nereu Guidi, recebeu a

diretoria da Associação dos
Ex-Combatentes do Brasil, sec
ção de Santa Catarina, com

quem manteve demorada pa
lestra, inteirando-se dos. pro

bl,emas da� entidade que een-
� 'grega "os'''febianos�- .•- � .

Na ocasião, o presidente. da
Associação, Tenente Guilher
me Va,sconcelos, foi cientifica
do pelo secretário Nereu Gui

di, dos detalhes finais quanto
a Pensão que será concedida

pelo governo do Estado aos

Ex-Combatentes,' carentes de

recursos, estando a Lei já ela

borada, com 'exposição de
motivos que será encaminhada

(se já não a foi) ao g.overna
dor Konder Reis, para poste

. rior envio à Assembléia Le-

gislativa do Estädo.

A Pensão dos Ex-Comba-'
tentes, segundo a lei, será

paga aos militares que. com

provarem ter participado das
As pensões já concedidas,

consóante ainda
.

i",formações

Curso sob r e ' 'I S T R'
JARAG'UÁ DO SUL - As inscri

Ç'ÕElS para d VElstibular'único El Unifica
do da,UFSC/ACAFE, '. encerradas .às 19
horas de sexta feira da semana passa
da Elm todas as lnstltuições do ensino
superlor .do estado; dê Santa' "Catarina;
apresentaram elevado número de con- ,"' As provas serão iniciadas dia 08 de
correntes a vagas nos diversos cursos janeiro, rio "horár.io das ir h às 11 h30min,
mantidos pelas instih..iiç5es. Na FERJ -'., constandô ' d�-'.CómitJriicação El Exprés-.
Fundação EdlJcaciomll RElgior'lal' Jara- ,sãq. (ReefEição';. [(ngaa 'Portuguesa, Lite
guaElnsEl, toram 2� O o nú�ero. de candi- ratura eAlernãö, Francês ou Inglês); dia
patos inscritos para prestarem exames 09 de jlmEliro; das .� às 11 horas, com
nos pias 8, 9, 10 El11 dEl,�anElirodo pró-, ,a,s �:lisc!pli,r_1as Ftslca El Matemática;, dia
ximo ano plElitElando vagas P?lraingrEls-, 10,'das 8 às 11 horas - Estudos Sociais
sarElm Elm, cursos de nívEli supElriqr, não ' (Históri�, . GElografiá, Organização So-

'

,Elstando, por�m, divididos 'na;:; OpÇÕElS cial El Polfticá do BraSil) El, a quarta El

pmfElndidäs pEllös candidatos, sElgundo' ultima prova dia 11 dEl janEliro das 8 às
dados da sElcrEltaria da FERJ. Da SEl-, 11 noras com Química El Física. Em Ja
crEltaria nos veio ainda a informação dEl raguá do Sul as prGvas sElrão rElaliza-

,

que de',6 a 9 de dElzembro
'

os candida- das nas dElpÉmdências do CElnfro Social
tos inscritós dElverão apanhar SElUS Car- do SElsi, local ondEl funciona ,provisoria
tÕElS dEl Inscrições, munidos de Cédula mElntEl a FERJ El as aula�. c0IT!El9arão
dEl IdElntidadEl, Ficha' Ra$cunho El Com- Elm março, provavEllmElntEl Elm novas ins

provamentEl dEl Pagamento. Os qUEl não talaçõEl-s no Campus UnivElrsitário pró
púdElrElm .cQmparElcer nas datas ,marca- ximo ao P,osto Marcol,la, rodovia qu�

?as podElrão Elnviar outro elElmElnto, 'dEls-:- dElmanda à Corupá.

'JARAGUA ,DO SUL' - O curso so

bre Imposto sobre Transportes'Rodo
vlárlos que a princípio seria. efetivado
dias 3, 4 e 5 corrente transferido face
a hospitalização do ministrante Dr. Jai
ro Lisboa, tem nova data fixada, con
seante nota divulgada pelo Centro de
Assistência Gerencial· de Santa catart-:
na ....;..,CEAGISC. '0 mesmo �e,rá re�-

> , • .: I

, inicia
lizado agora dia 24, no horârio das 18
às 22 horas, dia 25 das 8 às 12 e' das
1'8 às 22 horas e, dia ,26 das: 8 às 12 ho ..

ra:;. A�4. i���.�!Ç���, I!i.,d�, ,po.��r�º serfeitas na Secretaria da Assoclaçao Co
merciai. e Industrial' de Jaraguá do Sul,
ao-preço de Cr$ 900,00 por participan
te.

L'e:Ui'. �S O I ici ta
r.

Grau
·crlação

.
,

.

m uni C'I p 10

FPOLIS ... ;;.....:. A implantação.: do en
sino dEl SElgtl[1.do grau, .Elm Mas$arandu
ba foi a. principal rElivindicação Elnca-

. minhaaa na semana passada pEllo prEl
fElito Dávio LElu, ao govElrnac,ior KondElf
RElis. No mElmorial foi. plElitElada ao go
vElrnador, a, implantação dEl uma CEln

trai tElIElfõnica na cidadEl El á ·instalaçãó
,do sElrviço dEl abástElcimento dEl água
pElla Casan. O mElmoriEjiL sQlicita a con.,.

clusã,o das obras' dEl ElIEltrificação rural
das 10calidadEls dEl SElgut:!do Braço do
NortEl El RibElirão da Lagoa, pElla Eruse
El; das linhas Tifa SafanElIli-Brunhns e

no

Tifa Ro,hwEldElr, a�bas a carg� da Ce-
.
IElsc. '

' ,

A comitiva massarandubElnse lidel
I rada pelO prElfElito Dávio Leu, tElAdo' a
frentEl 0. deputado Octacflio PEldro Ra
mos, reprElsElntante da rElgião na As
sembléia LElgislativa, estElvEl Elm pal�cio
ililtElgrada pEllo prElsidElntEl da Câmara
Municipal, ,VerElador Irineu Manke, PEl-,
lo prElsidElntEl. dQ. dirEltório da ArElna,
Silvério OrzElcowski El pelo ,HdElr da
ArElna na Câmara, vElrElador CarmEllino,
Dolsan.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Sábado, 19 de novembro de 1977

Edital nr. 10:043 de 10.11.:1977

'�COR�EtQ ,nD.O 'rO_VO" ,���;��!�.�o;f��e�r:::n��ntos e

. i

FLUldaçAo': ARTUR'" MULLER" _ 1919 . Ele, brasileiro, soltelro, auxälar dE1
. escritório, natural de,.Jaguariaíva" Pa"'l'I" CGbMF: ;�.436\5�1/000���' :"l�t,,:'; .

raríä.c.démlcülaoo. e residente .em Rua
,

RIo .Branco nesta cidade, filho de Abi':'
llo , Gonzaga dos santoe e.Alda .I?,ulga,
dos Santos. Ela, 'brasileira, soltetra. au
xlllàr

'

de laboratório; natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e residente em

Rua Alagoas, nesta cidade, filha de Ll-
.

nus Zimmermann. e �N1aria Junta da
.1 Cunha Zimmermann.

Edital nr. 10.044 de 10.i1.1977
Udo Bleich e Mafalda Luiza Maske
Cópia recebida do Oficial de .

Schroeder, neste ÊstàdQ�" ".'
,

,_ Ele, :;b�aJ?He,iro, solteiro,' servente,
�a�ural de, QQ9m:á, f1eist�.} .�:>tado, do-

" mlciliado e residente em Rua Pará, nes-Nataliciantes . 'da semana ta Cidade, fillio de Gustavo Bleich e

, " Sinova Bleich. 'Ela, brasileira" solteira,
fazem anos hoj�:e " doméstica, natural de Schroeder, nes-:

Sr, Rubens,Nicaluz.zi '; .t , te Estado, .dorniciliada .e residente em

grão OI�a)J esposa do sr. Schroeqe:r,',h'este "Estado" 'filhà, de Rei-

3 .,,' noldo Maske .. e' .lfene� Eggert� Maske.
João Lúcio 'da Costa

',_' ,Edit�I'r1f.o 1o.0�fde .}1:11:t�7t <.0
:,

s!.'�udol�� !3leiçh, ,.�, '"" '

.. _ Valdl� Bor�o�9}tl � SOf,l�a E!Il:�ar .' ( ,

Sr. Pedro. Eugênio Brugnaga,
. betb· Atl;t,naslo. da ,Costa ,,'''.;''

_. Ele, brasileiro.,"'soltel·ro·
"

fee rramen-
em São Paulo

' ','
,

'

• ;

I, teiro,. natural de Jaraquá do Sul, domi-Fazem anos' amanhã: '"" ,

ciliado, e resldente em Rua Luiz Gonza- .,

Sr�� Ot&vi,a Nlcocelll, nesta, 'g.�;Airps9,'I''1e�ta c.i_dad�" ff�hp de .EgídioSra. Olga Henschel Mahnk� �or:tolottl ß Olandlna Tomlo, Bortolotti.
Sra; Olga, esposa da sr. -

,

Ela, brasllelra, solteira, lndustrlária, na-
,

tural de Jar.àguá do Sul, domiciliada e
Alvaro Stingnen, em'Cambé-PFt," residente em Rua Rio, Branco, nesta ci-
Marcos, filho ,po sr, Lewlnos Speo� dade, filha de,' Siegfredo Atanasio da

fiJ:I�( ein 'p�l!ri�i�� � "'.
'\

, ..
'

.

\ .

Costa e Dellina RiDeiro da Costa.
'

Sra.,,,Otí.lia :Zapella Alperstaedtjr ..• l. �dit:,1 nr"1.p.o�� c;te]1.1;1 ..1�7i1:� '"_ )

J It" I h .
.. Americo Spezia ,e

.
�rléte_,Witkows""

- em', 'apo'cuz n o r'.r i" '- ' "". o� "1' .' ,.', "'�. '

b.
" '" · -c : ;_. "1 "I!'. ,It,i,:,:' .; ,,;' ",!=Je, ..,bra�llelro", .soltelro, .ope(ano,·

_

Ia �,t �e'�ov�mbro:, "'. ,� .:c: '
'
., �a�!,J,r�1 de Jar;?g.ú� do;S,ul, dOl1)icUi�dO e

� Sr.�;AlfÍ'edàrHörsi, n1b'Esta(lo dó Rio �éSide;nt���m B'ua J'Ç>'ãp"J.anuáno Ayr,oso
� Sr.' Aifreà� Báumle�: .:,' � ! .' I' nes�a ci!jaâe, 1 filho .de tJe.rçil!.o Spezia e

., , ".
" , ,"Marta MadalenaRulT,lpf Spezla., Ela, bra-

sr� .. 'I���"� ����arenha� ,,�?kl�� �" �ilêita:( cost���i:rà, �,���ura(��e �J�r�güá
�'

' ��. C�rl����-,I", " , r: '.,n-, ,:;1" .;::';f!, ld,q'fl!Il:;Jj�rn!CIII��a r:e,'lr.e�u:J..ent�'J ª �ua
Dia 22 de.novemb.rn. �"._ .,',_, YI' ,,'- ,: Wß,tf=lr 'IMßróq.u.ªrgt,: ne,stli.", "Cld�qe,."f,II.ha'• ,. � ..... '" y. ,

: '�i<
!, I '" "d�' Mariano'" Wit'kbWsky e Mari'ã'Wal-

� Sr�...�rof. MC�;�lIat :!_•. ,::l.�, drich Witkowsky.
: esposEi ao' sr,',:Alwan 'Karsten

. ,Edit�l.nr. 10.047 de 1�.11.1977 .

..._ ..,;,..S,r��.C,amUa .AndmattL.....x....._". ...__........... Y.aldl.CJr .Jes�no_ e,�ßullber.rnlna ..Dlas-__
Sra. Alarde Alzira Ele, brasileiro, solteiro, operáriO,

, .'
,

, "

.

'_ .natur&l-º,ª, JaI.�y.á.,_do Sul domiciliado
, r-u" �:i�:a��t:;-Älfredo=L=an9er=�-'-:= ã-i�sia��t� à'��á �W�tãrl':-MarJ'qÚa�dt;::

� "8'r'm"!És�i7�réld. '-'Sa arwm;-1?fs'mitf,',''',ffii:;: �e�i:rt��aad:' ��u�a �es���?ÊI� r�����:
· ";;;ifld�K�t!,"�!"�i�J:���:��L' leira, sô-ít�1r1i:,"d� �:C' rfafuhlf d� Jara-''II ,

.

.

. . ..'e;:' ':. é,�;"';i;,'" �,;.,�' • guá �atlJ" dO!JlleltJ..adi � r.esidente em
\" ,$ratJ �e�JrJ!'H�:,.����r�r1' M�"I'!�ICJ!J, Jaraguá' Esquêrdo,� nêste 'Cifstilio filha

f 'Efrh<FAtál'afft�i.S'O"'("�" ": :""", � :-" ':�' �,\ de Âlvino Drãs e Maria Dias.
' "'

..
e!

:$1'\:", êehh� :�Wlnte[\';a;affQr:,�c"�:' "�i'��: E�i,t,I�'�r..,· ;lO.O!t8 'd'�,1l�1,;1,97t'''' :"
• ��., 'P��t�'pori-'MT

�" ' '.�,
"

Mârçó;'�ntoni�);,Rpenj1�Jt:e ,.

"

: ,i
.

�.:.
!. '

,;.. .... '

'; ';c, '..,.
, Mônica Henrie.ta P'rõdohh- ::; :::',:�

J::)la .23 de O(i)v,mbro. ''ri' ',( _<,'i�, ':2'�:': Ele, bras!lelfo; 'softei-r.o;
. represen- ii

�. Sr,.;<!?�!mJr,� ��Ji��o '9º'��C;�)t'; tB:n!�,'�9�rt;',e[Gial;)làt���1 d�·.qair)l?q::;�o�, !

Qla 24!.��k9.qvembro
' Fhpf,�rf1PÊ� �q!?l,�UI!l!>�t,>IJ!,�C,I,�dp,"El' �e�l-

� Sra. Carolina, espos� do sr. dente. em Campo Bom - Rio. �rande do
'

•

� .

• e • •
,... Sul, fllho-, de Darcy Atallclo Volkart

Engelb�rto. Freiberger, Roennau. Ela, brasileira, solteira, auxi-

:' '�1����?�ge�,���!1����r,�� �. 1�,"", "" ,'i�r,;;�e ,�on(��'?m9.a9�, ,.p�tlJI;aL��e Aar.a:
,�� em _Bio .do.,Sul .....� �,E<...·�,•.L, �o". �,..... , :9J:lq",9 Stfl, d,QmIClllado,�_e.,.teSldente,,a
.,

Sra Vva Selma Bruhns
'

Rua Epitácio Pessoa, nesta cidade, fi-
. .. , I�a de A�,gusto SYI\'tio Pr6doh,I e Adele

.. em Joinville
.

_.
o< 61leli) ArndE!r'sen: •

'

.�. .

Dia 25 de novembro - Edital nr. 10.049 de 14.11.1977 ,

, '�Sra. Odila L. Vieira, em Joinvllle Cópia recebida do cartório de
,',

Sra. Hermrnia, esposa do sr.
São Bonifácio-SC

,

Odilon ,Alfeu .Kuekl e Iraci Felippi
I Santos Tomase,JIj� q�' " f If 7 lr" Ele;''bfasileiro, "'solteiro, motorista;
'; Catarina, �i1ha do sr. nalural de Santa Maria - São Bonifácio,
José M. Sclleuer

' neste Esta,do" domiciliado e r�sidente
,-

. em São Bonifácio, neste Estado, filho
". Alessandro Alcides, fllfio CI. de Ervino- Gustavo J<iuehl e Érna Peter-,

Alcides e borOnel'Maria 'Gonzaga sen KUi3hl. Ela,"brasileira, sollêira: 'dõ
"Aos aniversariantes, os nossos lar, natural de Jaraguá do Sul, dófij'icr-;

cumprimento,-". liada e residente em Alto Garibàfdi::
'1este disfrito, filha ae Arauino Felippi ir
Pierina Borfo!lotti Felippi.
Edital nr. 10.050 de 14.11.1977
Ruy Szpoganicz e lilian Wolf

Ele, brasileiro, solteiro, o bioquími
co, natural de Estreito - Florianópolis,

c Aurea 'Müller Grubba, Oficial do' neste Estado, domiciliado e residente
Registro, Civil do 1°. Distrito da Comar-

.

em Blumenau, neste Estado, filho de
ca ,de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Nelson Szpoganicz e Célia Cardoso
�tarina, Brasil. '� "

'V.tt 'Szpoganibi. Ela, brasileira, solteira, pro-
fessora, natural de Jaraguá do Sul, do';

Ec;Ufal,Qr. 10�042 �e.,tO,;11,,1�17 . 'miciliada e resi,dente, �à Bua,Het;)rique
Geri\esio Carlini 'e Ercia Facfr " Piazera, nesta" 'cidàae,' "filhà' de IBruno'
( ,.�,:_'E(e, bra.sileiro, sol,teiro, torneiro, Wolf e Edle Hass Wolf.

'

nàt�-ral de RIO dos Cedros, neste Esta- Edital nr. 10.051 de 14.11.1977
ao;,�dorniciliado e residente em Joinvil:' Çópia, r,ec,ebida .,do ,oficial �d,e . �'f"

le/1Teste Estado, filho de Carmelo Car�
.

Rio"d5 sLt' i''IE{st� Egtadõ' ,? \,:' 'i) j
'

.. ,

linJ'ié Graciosa CarlinL Ela, brasileira, João Arnoldo Gascho e
' .

son�ira, do lar, natural de Rio dos Ce- , Rosi Terezinha Mattedi ,

d.rg�� neste Estado,:,,';d?mtciliada ,e.;re,: '�'. Ele, brasileiro, solteiro..,.-. i I')PI,Ißtrial
sld�nte em Barra' do ,8!Q,"_.C"e,rr;p,. De,ste natu�al deste Estado, domfcifiado I e� re-,
distrito; filha de Arnoldo Foch e Eleta sidente nesta cidade, filho de Germano
foch.' Gascho e Maria Schmitt Gascho. Elà,

"

=

ASSINATURA:
Anl,laJ'.. .. .. .. .;, Cr$ 100,00
Semestre .. .. .. " .. Cr$ 55,00
Número do Dia '" . . Cr$ 2,00
Nl1Imero atrasado .. .. Cr$ " 3,00'

p'" ,'J,) [I' :- ,1977 -:--; ','- ")

',8,' >,:;' DI6ET()R:'·· ";:
. �tg6nlo Vitor Schmoeckel

p> E!"DEREÇC;>: .

�
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CPF 093090.989-53
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Serviço de marcas e patentes - fotocópias de
'

LegislaçAo trabal!'tJj;ta ,�e.!N.�� -: Seguros em geral
Serviçolil 'àéreos VARIG. ,_, . ",

. �..' .

DESDE '1944 À SERViÇO DÓ PFlOGRES�(,':'1:1E;,JARAGUA DO SUL
.--

" _.
.' ..

. "lh,-,,>' .�, •. ,,"'"
.

brasileira, ,solteira, professora, natural ; Ele; brasileiro;, solteiro, operário,
deste Estado, âomiciliadá e residente natural de Guaramirim(.r;leste Estado�
em Rio do Sul, neste 'Estado, 'filha de donticHlado e�résidente em Guaramirim;,
Albano Mattedi e ,Gorilia Mattedi. J:ÍesJ�'Estado; 1lHh:ocde'Oscar, HOl'nburg,'
Editá] nr. 10.052 de� 16.11.1977�,·f> '

- e: Alma'Trapp Hórßburg. Ela, brasileira,;
Claudio Brandt e Iracema 'Correia ,selteira, do larr, ":J'latural de Leoberto
",:',

"

Ele, brasileiro, solteiro, mecânico, ",L,e�I",neste �stad0,r� domicilja�a,� res!'"
natural'de Rio do Sul neste Estado .do., ,'deme em Vila 'Lenzl, neste ,dlstnto, f�
miêHfado e 'residente' à.Rua;Mar.ia·'Um:' Iha de BaldoinO":Bobenga e Clara Stel-

bêl:lria da' Silva' ne'sta Cidade" 'filho de' nhewser, POben,ga:· '
"

,,.

WéIlter :B-ra�dt �'Th'Üsnelea ,Bf'�hdf; ;Ela, l;di!àl,'D!:}O.055:�e, 16.11.�977
bi'ásileira < solteira� indusJri:ári'a' -Íi:íatural. • Ce'lo Glh e O'lafidma,;Perelra
de Jargg:�ã do 'SJI,Cdo'miretíiad� e,"re5i-"''', Ele, brasile'i!<:>; solteiro, servent�"
dente à Rua JoaquiJnFráncisé<> Be, Pau- n�!ural de It�qua, neste Estado, doml-"
la, nesta cidadet"filhà:�tle,�iiJosé Correia cIliado � r?slde�te em Estrad� N?ya"
e Louraine da Srl�á Co·ri'éia. nest.e dlstn�o, filho de ��tonJo GII.I ,e

Edital nr. 10.053:'êlit16:f:i.1977 Mana MartinS. Ela, braslle}ra, sc>ltelra,
Alfredo Ervino Stein Je'

. servente, natural de Jaragua do Sul, do,;
Elvira Kanis miciliada e, residente em Vila Lenzi;

!
. Ele: brasileiro, solteiro 'operarlo' ne,ste, distritp, filh�af e de� Zozin? Anto.ni�,

natürál 'dé G:uar'a�irim, he�te Estado: Pereira e Heléna�'Fe-r:raiZ Pereira. ,\

domiciliado e' residente ,n, em Ribeirão •
,

;-, - ",q, .�>,', '.., ;..

'das. Pedras, neste distrito, filMc>,'ide Ervi- .......; ',E para,que chegue'ao conheeimen-;··
nq"Stein e An_a Krause Stein; Ela, prasi.,. to .de to�qs n:'�n,çI,e� p�.ssar o 'pre�ent�; ,

leira: do lar,'ná.'tural dé�Jàraguá)dÖ'Súl', . edltal,\qU'e 'sera publicado pela Imprens�'
domiciliada e residente em Ribeirão e em cart6rio onde será afixado dur�n.;

.

das Pedras, neste distrito;-filha de Ger-' te 15 �ias. Se alguém souber de algum
mano Kanis, e Irmgard VoiQ.t !(anis. ,,') .J'1' impedimento acuse-o pára os fins lé�"
Edital nr. 10.054:lde 16;1�f.:197T; ';..,F. ,,; li gals.�'" r ..

:�

Ademar Hornburg e AUREA MOllER GRUBBA
Ei'nestina'Pobengo·w,:::,-. �"I. ',1",,0 "',' F':<··"":"}"··'7(\,-':W" ÜITOfIcläl

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



CORREIO DO POVO Sábado, 19 de' novembro de 1977 P'glna 3

A Grande Pátria
,

- José Alberto Barbosa -

Promotor Público de Jaraguá do Sul
Cursava eu o secundário no excelente que amada seja. E justamente esse grande

COlégio Estadual do Paraná, isto já passa-. amor vem agora de ser novamente cantado'
das duas décadas. Mas é como se fosse in- e, fato que enaltece Jaraguá do Sul, esse

da hoje. Ganhávamos nosso espanhol pela canto parte dum jovem autor jaraguaense.
cartilha de Idel Becker, ilustre nome da Uni- Está nas bancas, de fato, o CANCIONERO
versidade Mackenzie da paulicéia. E no seu AMERICANO, do futuroso ÃRTIFEX VON

muito folheado Manual de Espanol, colhi o BLAUEN. Já pela eapa se' vê uma represen-
grito do uruguaio José Enrique Rod6, em tação de tal Grande Pátria: o solo amazo-

que este manifesta sua esperança de que a nense onde viceja a formosíssima Victoria
América seja unida como uma Grande Pá- 'regia Lindi., convivendo esta com as' pal-
tria:' "Vo creí siempre que en Ia América meiras ,próprias das áreas mais costeiras da

nuestra no era posible hablar de muchas pa- Pindorama bela e, ao fundo, dormitando ao

trias, sino de una patria grande y única". E sol do novo mundo e sob flora tropical, um

profetiza: "Toda política internacional ame- templo mala lembrando Chichén-Itzá.
'

ricana que no se oriente en direcci6n a ese

porvenir y no se ajuste a Ia preparaci6n de
esa armonía, será una política vana y des-
carrlada",

.

,

Essa G,rande Pátrlél existe e' não existe.
Não existe porque as divisas estão aí, bem

traçadas, não apenas estabelecendo rumos

para brasileiros e hispanoamericanos como
também entre aqueles. Simon Bolívar, o Na-

'poleão dos Andes, 'morreu não apenas ven

do desfeito seu sonho de estabelecer-se
um Império' Andino, como vendo, em des

gosto, divorciarem-se em pequenas Nações
os chãos que ele já unificara. E basta-nos

uma curta viagem -ao,s países platinos pera
que cada qual veja e sinta, a dura realida
de aduaneira. Mas essa Grande Pátria e

xiste, no menos .para os latinoamericanos,
quando se sabe que grandes afinidades ele
cultura material e espiritual unem os brasi
leiros e os povos que na América tem eul-

J tura hispânica. O gauchismo, por exemplo,

li é visto no Sul brasileiro, CORlO é visto em

ij Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile e terras

ii mais distantes. Constituindo assim um au
r

têntico traço-de-união, pois quem canta as

mesmas, coisas, ama as mesmas coisas. E

qual filho das Américas é tão Insensível que
não se maravilha com a maviosa geografia
que rodela e serve de base a quem aqui
nasce? E qual filho destas plagas não se e

mociona com os esplendores das culturas

asteca, maia, inca, tupi? A terra americana

é muito amada porque oferece muito para

Manuseadas as páginas do CANCVO
NERO (o corret� no vernáculo hispânico se-

,
ria "cancionero" mas o autor g.osta dos neo

logismos e adverte que não há erros de gra
fia ou colocação, mas apenas do ponto 'de
vista crítico) salta à vista e alma do leitor,
os versos da unificação! .. _

..
' , � � �

(ou

"Em my tierra encontré los oblerés
que hizieram Ia America de nosotros".
E mais adiante:
"Pero son hijos de una mlsma
América Morena I Que nos espreita I
Em cada esquina I En cada
sierra ,guampa".
Lavrando seus trabalhos em "portunhol"
"espatuguês"?), ARTI,FEX VON BLAUE,N

não dlstoa de nossos versejadores crioulos

que,
.

refletindo a influência cultural hispânica
no solo riograndense, catarínense- e parana

ense, facilitam o convívio entre brasilenos y
platinos; faz-me lembrar que no monumento

La Carreta, de Montevidéu, que tive o pra
zer de visitar, outrera haviam inscritos, nas

rodas, versos de poetas gauchescos de .vá

rias nações e, entre tais versos, constavam

também os de JUCA RUIVO, 'g.rande poeta
crioulo de Quaraí, meu particular amigo e

colonizador do Oeste catarinense. Coisas
. assim unem os' povos, Irmana-os. Os ver

sos de VON BLAUEN, originados num gr�ln
de amor. pelo chão, col�as e gente ameri

cana, provam que, de fato, exlste'a Grande
Pátria que José E�rique Rod6' apregoou •.

Luiz Keinen S.A. Ind. e Com. de . Bebidas
Avenida Mal. Deodoro da Fonseca, 657

EDITAL DE CONVOCAÇAO \

ASSEMBLÉIA GERÄt ORDINARIA

Ficam convidados os Senhores Acionistas ' da Luiz Kienen
SA Ind. e com. de Bebidas, para Assembléia Geral Ordinária que será
realizada na data de 13 de dezembro de 1977, na Séde Social à Avenida
Marechal Deodoro da Fonseca, 657, .em Jaraquá do Sul, às 15 horas, pa
ra deliberarem sobre o seguinte:

ORDEM DO DIA:
1°.) Exame, discussão e aprovação do Relatório da Dire

toria, Balanço Geral, Demonstrativo de Lucros e Perdas e Parecer do Con-
selho Fiscal.

'
'

20.)
3°;)

Eleição do Conselho Fiscal.
Assuntos Diversos.

Jaraguá do Sul, 07 de novembro de 1977.
Gerhardt A.E. Lessmann

: Dir. Comercial - CPF 019,55799920

EDITAL DE CONVOCAÇAO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

.

São convidados os Senhores Acionistas da Luiz Kienen SA
Ind. e Com. de Bebldas, para Assembléia.Geral Extraordlnárla/ä reali
zar-se na data de 13 de dezembro de 1977 às 17 horas, em sua sede so
cial à Avenida Mal. Deodoro da Fonseca, 657, em Jaraguá do Sul para
deliberarem sobre o seguinte:

'

ORDEM DO DIA .

. 1°.) Aumento do Capital, Social, mediante o aproveita
mente do Fundo de Reserva Especial em Cr$ 768.000,00 e do, Fundo de
Reserva para Aumento do Capital em Cr$ 277.000,00, passando o Capital
Social da Empresa de Cr$ 1.790.000,00 para Cr$. 2.835.000,00. ,

2°.) ccnscuoacäo e Adaptação dos Estatutos Sociais aos

Preceitos da LEli nr. 6404/76. '

.

,

3�.) Assuntos diversos.
Jaraguá do Sul, 07 de novembro de 1977.

Gerhardt A.E. Lessmann
Dir. Comercial - CPF 019.55799920

Jaraguã é uma cidade limpa. Ajude a limpeza pública utilizando os

coletores de lixo. (colab. do CORREIO, o Jornal da comunidade).

Futebol e BananaBatatacO,rn
O campeonato brasileiro de futebol é gràn

de em tudo: no número de clubes e de jogos,
nos quilômetros rodados (ou voados) pelas e

quipes, na beleza de alguns espetáculos e na

ruindade de outros, na classe e na violência,
na alegria dos que vencem e faturam bem, na

choradeira dos que perdem os pontos e os

cruzeiros.
Além disso o campeonatão não deixa tam

bém de ser um espetáculo de humor. E esta
sua faceta fica por conta do desfile de nomes

ostentados pelos nossos craques. Seja porque
nasceram com eles, . ou porque os carregam
desde a infância ou, o que, é mais frequente,
porque a torcidá e a imprénsa implacavelmente .

lhes emprestaram. Alguns desses nomes são

curiosos, engraçados ou ex6ticos por si meso

mos. Outros ganham graça quando
'

escalados
ao lado de outros. Vejamos.

.

Talvez porque o campeonato é assim gran
de acontece que todo o clube tem um craque
superlativo.' Estão ai jogando Tecão, Cldão:"
Fuscão, Marcão, Geraldão, Sapatão e assim

por. diante. Flor outro lado também não há clu
be que não 'tenha seu craquinho no diminutivo,
como .Lulinha, 'Toninho, Edinho, Ladinho, Mei

nha, Katinha, Silvinho, Ferreirinha e muitos
, outros.

E por falar em ão há o Leão, e todo um

completo zoológico correndo pelos campos:
tem Bezerra, Pintinho, Rolinha, Marreco, Cor-

Gilberto Costa

delro, Vaquinha e até um Corvo. E' além da fau

na, há a flora: Cacau, Mangllinha, Pitanga, Fei
jão, Batata e Banana. E se ainda sobrar fome
na torcida, o Flamengo do Piaui tem' o incrível

craque Bilinguiça.
Observadobem o nosso campeonato, tam

bém não fica nada a dever à ONU. Temos aí,
de calção e botinas, o China e o Russo (ou é

t:luço?), o Veneza e o Belga, e até mesmo um

Libânio e· um Israel. Pena que estes elols estão

separados, um no Piauí, outro na Paraíba, se

não (já imaginaram que sucesso?) poderiamos
pô-los a jógar no mesmo time, colaborando

para a paz mundIal.
Nosso brasileirão alinha também emlnen

tes personalidades das artes e 'da filosolia, co

mo Wagner (quem diria, acabou no Maringá),
Mozart, Rafael, Sócrates e Vitor Hugo. E a po
lítica tambéRl diz presente, vejam s6, com Du
tra e Getlillo.

Mas, principalmente, este é um desfile de
nomes estranhos e pitorescos. bem ao sabor
deste país do carnaval. E, nessa linha, à me

lhor seleção brasileira de todos os tempos se

ria formada por Sorriso; Zé Preta, .Sapatão, Mo
toca e Bilinguiça; Bonga, Banana e Pastoril;
fumanchu, Vaquinha e Beijoca. No banco, pa
ra qualquer eventualidade, teríamos 'Parraga,
Dendê, j;lacurl, Mundinho, Demolidor, Dote, Ma
tinho e muitos outros. - (APLA).

\

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGUA DO SUL
EDITAL DE 1°. E. 20• LEILAO

1°. Lellão: Dia 30 de novembro do corrente ano, às 101,00
horas, pelo preço da avaliação Cr$ 70.000,00 (setenta mil cruzeiros). Lo
cai: Edifício do Forum - AvenidaMal. Deodoro da Fonseca s/n>. Processo:

Execução Fiscal nO. 6.1�4 - Exequente A FAZENDA NACIONAL e Executa
da AGRO INDUSTR.IAL JARAGUÁ LTDA. e Execução Fiscal nO: 6.226 - E

xequente A FAZENDA DO ESTADO DE SANTA CATARINA e Executada
AGRO INDUSTRIAL JARAGUÁ LTOA. Bens: "Uma máqulna para selecio
nar arroz eletrônica, marca Seletron SM 500, nO .. de série 1108,tvaliada
.ern Cr$ 70.000,00 (setenta mH cruzelros), Não constando dos autos qual-
quer ônus ou recurso pendente de julgamento. 20. Leilão: Dia 20 de de-

o zembro do 'corrente ano', 'às 16';00 horas, a quem mgis"der� . -_.�,'.- .�

Jaraguá do Sul, 3 de novembro de 1977.

Hügo José de Moraes
Escrivão dos Feitos da Fazenda
J.J. Mauricio D'Avila
Juiz de Direito

,

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGUA DO SUL

EDITAL DE CITAÇAO

,

O Doutor João José Maurício d'Avlla, Juiz de Direito da Co
marca de Jaraquá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da lei, etc...

.

Faz saber a todos quantos o presente edital de citação, com
o.prazo de trinta (30) dias, virem ou dele conhecimento tiverem e interes
sar possa, que por parte de Aluisio Carvalho de Oliveira e s/ esposa Diva'
M.P. de Oliveira, residentes e domiciliados na cidade de Corupá, desta
Comarca, através seu bastante' procurador, advogado dr. Reinoldo Mu
ra, foi requerida uma ação de Usucapião, para aquisição do imóvel a se

guir transcrito: "Um terreno de forma irregular corn . a área de 1.806,00
•

ms2., sltuadc na cidade de Corupá, confrontando com 8,5'0 ms. na Rua XV
de Novembro, com 60,00 ms., na Rua Almirante Barroso, com 38,5Q ms.

na Rua 7 de Setembro, com uma linha de 24,00 ms. em terras' de Alois

G�apper e com outra Ílnha de 41,50 ms. em terras de Pedro Bianchini".
Na referida ação foi proferido o despacho do teor seguinte: Designo o dla
15 de dezembro, às 9,30 horas, para a realização da audiência preliminar
de justificação. Citem-se os confinantes certos do imóvel usucapiando a-·

través de mandado e, por edital, com o prazo de trinta (30) dias, os lnts
ressados incertos, ausentes e não sabidos,. devendo o edital ser publica
do em jornal local, por duas vezes, no mínlmo e uma vez no Diário da Jus

tiça. Notifiquem-se, por carta, os srs. drs .. Procurador da República em S,
Catarina e o representante da Fazenda Municipal. Dê-se ciência ao dr,
Promotor Público. Os requerentes devem juntar aos autos uma planta do
imóvel usucapiendo, firmado por profissional habilitado pelo menos até o

dlamarcado para a audiência acima de'signada. lntlme-se o patrono dos

requerentes. Jguá do Sul, 15.10.77. (a) - J.J. Maurlclo d'Ávila - Juiz de

Direito". E para que chegue ao conhecimento de todos interessados au

sentes, incertos e desconhecidos, fol expedido o presente edital que será

publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume; correndo o pra
zo de quinze (15) dias, para contestar, da intimação da decisão que de

clarar justificada a posse, sob pena de não sendo contestada a ação, se

presumirem como verdadeiros os fatos articulados pelos, requerentes. Da
do e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos 25 dias do mês de ou

tubro de 1.977. Eu, (a) Adolpfio Manfud, Escrivão, o subscrevl.-
J:J. Mauricio d'Ávila
Juiz de Direito

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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'Chã O B ru t o' no C i ne-rn a
-

'Y, .;.lt
o filme "Chão Brl,lto", dirigido por Dioni

sio Azevedo, traz Adriano Stuart de volta ao el
riema como· ator.

- Quando a gente passa algum tempo a

penas dirigindo, voltar \como ator·e vivendo o

personagem principal de um filme que pode
ser considerado de aventuras, é gratificante
e uma imensa higiene mental. Em

"Chão Bruto", Adriano é par romântico de Re

gina Duarte, um capanga que luta entre o amor

da mulher querida e a vida que foi o!Jrigado a

escolher.
- Participar desse filme - que mostra

uma realidade brasileira e, atual que é a luta

do homem por terras conquistadas' .eem cora

gem e determinação. - foi também a realiza

ção de um sonho distante. Q�ando assisti a

primeira versão do filme (na qual inclusive par

ticipeu coino menino),' ficou em mim um certo

fascínio pela história.
,

Para Adriano .Stuart não foi difícil criar Li-

Adriano Stuart
Diretor e Ator

ne- seu personagem no filme. - IS bem bra

,sllelro, um homem que apenas quer um lugar
para viver em paz junto com a mulher que ama.
e um porco ou uma vaca para sua' sobrevi
vência, .

Atualmente, Adriano passa 3 ,dias da se

mana no Rio de Janeiro,
.

escrevendo para os

"Trapalhões", além disso em'março os ensaios
da peça de Gastão Touleiro "Felisberto do Ca

.fé", "que serã na realidade, "Felisberto do Ca
baret".

Além de Adriano Stuart, o' filme conta no

elenco' com només como: Regina Duarte, Mau
ricio . do Valle, Georgia Gomide, Nuno Leal

Ma!a, Ivanlse Senna, Jose Parisi e outros.

(Distr.: Misfilmes produções
" Cinematográficas s.a.).

TELEVISAO

'Um', "Oásls''
Na televisão, o homem de hoje encontra

sua forma de participação nas tendências, nos

movimentos, nas ideologias, nas filosofias, nas

inovações e em outros f�nÕmenos da atuali

d�de.

Antonio Rondello

do' com alguns intervalGs para novelas, noticiã
rios, casos especiais, etc.'

Mas o que realinente preocupa é' o se

guinte: uma das propagandas de televisão des

tas últimas semanas fala de um jogo infanto

juvenil de mesa qu� leva o nome de uma cida-
de importante do turismo brasileiro. Muito bem.
Esta propaganda, dirigida aos pais e às crian

ças, utiliza-se de palavras tais como: crime,
. violência, suspense, mostrando algumas crian

ças divertindo-se com o referido jogo que se

chama "CASO " com'

conotação policial evidentíSSima. '

'

Além do mau gosto' incrível por parte da

agência, publicitãria, nota-se uma evidente filo-

, sofia, que .pode ser enunciada mais ou menos

. assim: nós só vamos conseguir vender este

"'pród:utb .

se
'� -ele 'loi'- apresEiíiiado ébit1""SI5'garfs''''

j

que falem de violência,' morte e suspense; mes-
mo que se trate de um simples jogo infantil
de mesa. Só conseguiremos mobilizar desper
tar e acordar o .nosso comprador, comodamen
te instalado no teu sofã, entre uma novela e,
outra, se apelarmos para tais slogans.

Merecemos de fato a tremenda gargalhada
do coelhinho da gelatina que ri, a. bandeiras,

despregadas, anunciando em nossa casa o pro
duto gelatinoso... - (APLA).

/

Todos usam a televisão para desaguar 4
" '

diante ao público o que hã de melhor, de mais

pe�eito, �e mais novo, de mais IdeaJ, .de mais

moderno. E o pobre telespectador aí 'êstá, na

condição de consumidor, ou melhor, de' vítima,
,

diante des.a torren,te de "coisas" que desfilam
diante dele todos 'ós dias, apenas interrompidas

, cá e' Ia por intervalos de programas "de eon

teúdo não 'comercial".

�ealmente o caso é grave. Se�tacÍo como

dame,nte, no , meu _ sofá, destilando ,.0 meu uís
que, refrigerante, eu mascando ,meus "ehl

clets", eu posso penetrar numa verdadeira unl

v!rsidade" felevisivã:"é'Cllft" (;a Wtétódos
• tnàís c

sô�
fisticados e mais modernos (cem anos à frente
de qualquer método, de enslno- usado atualmen

\e em escolas, e univerSidades), professo�es es

pecializados tentam: e conséguem me ensinar
a arte de viver "bem" e "ieliz;; e i'satisfeito",
a arte de comer "bem", a, arté�de 'beber "bem",
de fumar cigarros que "realmente me sa-

tisfaz",'
,.

a a r t e de' "adnlirar" o

"fantástico show da vida (Jé Cada dia", a arte

'de "ser informado" pelos "re,ais" acontecimen- .

;tos do dia, a arte de ouvir os "melhoree" co

,mentários sobre os fatos nacl'ilnais e interna
cionais e assim pór diante. Tudo isto intercala-

.

,(O autor é bacharel em

Ciencias da Comunicação)

. ;

I
._---------------------------'---------------------_ ... _ .. _--------- .. - .... '": .. __ .. __......_-_......_-_....._---------- ..._------------------------- .. --------------

HORA DO BRA.SIL
_ VAMOS LA. O Brasil está aqui mesmo, pertinho de' casa.'
Mas é um mundo novo esperando por você.Vá ver de perto , a paisagem
neva, as cidades crescendo, a história passeando pelas ruas, o mar ba
tendo nas praias que são pedaços de paraíso. Vá e-volte féliz. Pelo CRE
DIVARIG ,OU o CRUZEIRO A PRAZO, agora é mala fácil viajar' para 57 ci
dades brasileiras, incluindo todas as capitais do Estado.. Utilize também
os serviços de cargas e encomendas.

'

'VA DE

VARIG/CRUZE"IRO"
-_.:- -

;-------
-- - ------------------------ __ ------------------------------ ---------�------------ --- -

-:-
- - -- ----- - - ----- - - ----- - ------ ---

A MAIOR EXPERI�NCIA EM VOAR BRASIL

'_ , Em Jar�-gu,� ,do S�I, pe_ça informações à VARIG
AV',.Mal. Deod9r� da Fonsêca�_122/130 - Fone 72-0091,- DDD (0473).

JUIZO DE, DIREITO DA COMARCA DE JARAGUA DO SUL
EDITAL DE 10. E 20. LEILAO

1°. Leilão: Dia 29 de novembro do corrente ano, às 11,00
horas, pelo preço da avalíação Cr$ 8.300,00 (oito mil e trezentos, cruzei
ros); Local: Editício do Forum desta Comarca de Jaraguá do Sul. PRO

CESSO: Executivo Fiscal nO. 5.998 -- Exequente INSTITUJO NACIONAL
DE PREVID�NCIA SOCIAL (INPS) - Executado' HAROLDO OTTO LAN

GHAMER. Bens: "I - Um torno, marca VARESE, de cor verde, com 2.5

ms., entre pontos, usado, avaliado em Cr$ 2.300,;00 (dois mil e trezentos

cruzeiros); II - Um aparelho de solda elétrica; marca IRNE, cor azul, de
250 amperes, em funcionamento, avaliado �m Cr$ 6.000,00 (seis mil cru":
zelros), não constando dos autos quaisquer ônus du recurso pendente
de julgamento. 2°. Leilão - Dia 09 de dezembro do corrente ano, às

11,00 horas, a quem mais der.

I

Jaraguá do Sul, 03 de novembro de 1977.

Hugo Jose de Moraes

Escrivão 'dos Feitos da Fazenda

J.J. Mauricio D'Avila
Juiz de Direito

,.

Teste para Auxiliarde Administração
a realizar-se dia 22.11.77, terça-feira, às

, 19,30 horas, no Posto da

Receita Federal de Jaraguá do Sul.

Novo
,

Passat.78.

, ..

'

,-- -

.'
'

.

II
...........,.-._,--_,�.....;,..,.,....,�....,....,�..",���....,....,._.....,�....,_".....,..........---....,.....,�....,.._,..",,--�,_.._,....,...., .......................,---_,......,._,........,,,...", .........,.......",....,---.....�,...,'I

l�;�-���--�����i�i�;�I·
II •

II

II L o T E A M E N TOS Loteamento "Qmar" II
,II II
II. . ,'"

" ..._.

, 50 lotes Brinde .

a' partir de Cr$ 1.000,00 II,

II Praça Ângelo Pi'azera, 27 Fone (0473) 72-0525 -II
II

" '.', Procure-nos e 'nós faremos o seu programa de
II

II 89250' � Jaraguá. do Sul Santa Catarina ," "..' pagamento. "

.

_

'

", II
JI..;..-,��._,�,_,._.-,�-� ......,............-,.-,.....,__.......-,....�.-,�..-..-,.-,......-..-.�.-.-,�.-,.-,.................-,��.-,................,,-....;.��......-,.-,.-,.__.__._.�.................... 'I '1
��������������������������������---�����������������������������

�Já está em nossa loja' o Passat,78
.

J, �,,"
'".

-r-. .- .}_�. � .',,- ;'

E com e'� 'a. certeza. de que'
você pode ter ho]e o .melhcscarro

dos próximos anos. Venha conhecê-lo.

S.A.'-YeícúlosMenegotti'" @J.,
_

/

Av. Mal. Deodoro, 930 - ·fones 72-0499
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S�baâo, f9 'ele. novembro. de 1:9.77CORREIO DO POVO

Escreve Oi Leitor
o pseudônimo de SS, biônico por natu
reaa, vive a lidibriar a boa fé de quan
tos inadvertidamente ligam a sua tele.
visão aos domingos:

a) - primeiramente são afetados
por esse apedeuta no tocante à Lei nr.
.810, de 6.9:49, art. 30.; , .

b) - colocou ele' Los Angeles na

Flórida, fazendo tremer um frade de
pedra, entre uma das suas costumeiras
gafes".

Ed·i
..

lal�' ·'de� . Cl:I,�"ç;.j.O ,I, �

O Doutor Romeu Junkes, Juiz de'Oireito em 'exercício nesta Comarca de
Jaraquá de-sul, Estado'de Sànta ·Catar.ina, na forma: da tel, etc... ........

.

FAZ SABER aos que o presente .edital de citação virem ou
dele conhecimento tiverem e' interessar possa, com o prazo de 30 dias,
que por parte da Inventartante LINDA. G.L. BRAUN, através seu bastante.
procurador, Advogado dr. Irineu José Rubini, lhe foi dirigida a petição
.Jnlcial do seguinte teor: EXMo. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA
DE JARAGUÁ DO SUL, SC. LINDA GUILHERMINA LEMKE BRAUN, brasi
leira, viúva, doméstica, residente e domiciliada na localidade de l1io Cer
ro I, neste município; FAUSTINO BRAUN, brasileiro, casado, lavrador, re
sidente e domiciliado na mesma localidade acima, e sua mulher WALLY
RUX BRAUN; ÉRICA BRAUN FISCHER, brasileira, casada, do lar, resi
dente e domiciliada na localidade de Guamlranqa, município de Araqua
ri, e seu marido, GUIDO FISCHER, brasileiro, da lavoura, residente e do- .

miciliado também nesta última localidade, com todo o respeito, por seu

Advogado e pr:ocurador infra-assinado, vêm requerer a abertura do pro
cesso de ARROLAMENTO dos bens deixados por-seu marido, pai e so

gro; BERTHOLDO BRAUN, falecido nesta cidade, "ab intestato", no dia
02 de março próximo passado, conforme se vê da inclusa certidão de óbi
to. Nos termos dos arts. 1.031 e seguintes do CPC. pedem seja nomeada
inventariante a viúva-medira, LINDA GUILHERMINA LEMKE BRAUN" aci
ma qualificada, e que, depois de cumpridas as formalidades legais, seja
julgada por sentença a partilha dos bens. Declaram, outrossim, que uma
das herdeiras, ASTRILA BRAUN, brasileira, solteira, maior, abandonou
há anos a casa paterna e, atualmente, se encontra em lugar incerto e não
sabido. Assim, requerem, também; a citação desta herdeira através de e

dttal.na forma da lei: Termos em que pedem e esperam deferimento. Ja
raguá do Sul, 10• de abril de 1976. Em tempo: Vide verso. pp. Irineu José
Rubini. OABSCN; 1.854. Em tampo: inexiste herdeird obrigado à colação.
Outrossim, protestam os. requerentes pela oportuna apresentação dos
bens. imóveis conforme a apresentação dos bens imóveis conforme atual
mente exigido pela nova lei de registros públicos. pp. Irineu José Rubini.
Em, 10.04.76. DESPACHO 'EXARADO NA PETiÇÃO -INICIAL. Rh. R� e a-se.
Defiro. Intimada, a :ra. requerente' prestará o compromisso legal e firmará

, o termo de 1as. declarações. Após, diga o MP. Em, 02.04.76. (a) - Alvaro'
Wandelli Filho - Juiz de Direito. - DESPACHO EXARADO A FLS. 18:
J-se. SJm, Em, 09.03.77. (a) - Romeu Junkes·-;_;_ Juiz de Direito 'em exer
cício. ENCERRAMENTO: Em virtude do que foi expedido- o-presente edl
'tal.pelo qual cita a herdeira ASTRILA BRAUN, atualmente em lugar in

. 'certo e não sabido, por todo o conteúdo da petição iniciarsupra transcrl-
ta e despachos. E, para que chegue ao conhecimento 'de todos' e 'da' her":
delra em 'especial, foi passado o presente edital de cltação, que será afi

-
. xado rro local de costume, àsportas do EditreiQ',do Forum-a pubucado pe

. - tà:'imprensa Oficial e tocai; na forma da Lei. Dado ê passado nesta.clda- .

•. f de de .Jaraguá�do Sul, aos dez 'dlas: do mês de março do ano õe 'mil no-
,,11 veeentose setenta e.sete. Eu,-,Adolpho Mahfud, Escrivão, 'ö sO'bscrevi. � -"','

.. , ".,". � .' ,.;"., .. ;A' �'. R'omeu Jonkes. t· � �":S!
..... " .'" , ... ' •

,.�"J.�i� dEt:,I)il'�ito em exerc..
I
... l • .1..... � .. _

.'"
.: I ...,

Prof. José' Rainha da Costa - Rio

"Não estando esse jornal preso a

interesses subatterncs na mão de quem
quer que seja, impõe-se a divulgação
desta nota:

O indivíduo que se acoberta com

'-li-: - '.� (. ",.

. ,

.1

Decl ar a ç

ã

o Praça
,

a

.
Tendo a imprensa local publicado um edital de praça de

.bens que a Justiça lhe havia penhorado, fato que tem causado bastante a-
.

.

borrecimento, venho declarar, a quem interessar possa, que este edital te
ve por fundamento uma execução que 'o Banco Sul Brasileiro, Crédito, Fi
nanciamento e, Investimentos S.A.·moveu contra a declarante por um aval
que prestou ao Senhor ALTANIR CARLOS SAGAS, o qual não pagou o

.

débito que contraiu, no valor de CrS 22.000,00.
.

·Declaro que, nesta qualldade de avalista, paguei () débito ao

Banco.

,Jaraguá do Sul, 14 de novembro de 1977. y:. o

OLlVI� LOMBARDI SCHIOCHET

-

S.P.

, ,

..
'

Moretti.' Jordan & Cia. Ltda.

Maverick cupê 6 cl. . .

Corcel. LDO .

Corcel GT .

Corcel Cupê Luxo : '..

Corcel Cupê Luxo ." .

VWo' 11-5�q_ ... -' '" � :1'
'. '�'.'

pa a ." portas I .

�. J'1 to �,:.

Màrrom 1976
Marrom .Madelra, " ,. '_'. 1976 __,
Amarelo e Preto 1976
Verde................... 1975
Verde Castor 1973
Azul 1973
Vermelho '0 ••••• ,'••••••• ,.,1973

, , �

Adquira o seu veiculo novo ou usado ein

". !t _ • '<C

aMaRETTI JORDAN 'ir CIA: LTOA:
r�:' f) f#' r:,"�P'\:·�·-""'t.\.�t�.'"";� -1:-"l� i�"" �t

Av. Mal. !Deodoro' da Fonseca, 158 .: fone 72,.0672

II "Ä PEDIDO' :' ..,> ',_ - J'"

;�··�.,�··,"�oy�,,)(E';". ÇQ'u�08. Á9
"

�.� .

. MENINQ JESUS DE PRAGA '. :;

(> Jesüs que di�sestefs:- Pedi à reC'�be:
reis, procurai e acharéis, batài e a porta se

abrirá - por interinéClio (je Maria, Vossa Mãe"
Santfssima, eu bate,' procuro-e Vos fOgo que
seja minha prece. atendlda '" .

". .

.

r , , ,.(lIJencion!l,se apedido) :
• Õ Jesus, que dissesteis: Tudo o que I1>e

dlrdes ao Pal- em Meü Nome, Ele" atenderá -

por lntermédlo de Marlà, Vossa Mãe 'Safltfs-

sima, humildemente rogá ao Vosso Pai em
VossO' Nomé que minha 6ração seja' atendi-
da •.. ')':--'/'";': (r .... ;',,"-;_ '"

ii· "'" #'r� _�Ji '"'4

(menciona-se apedido)
Ó Jesus:' g'oe efissêsteis: b Cl§u e a"ter

ra passarão, mas a minha Palavra não passa
rã - por intermédio de Maria, Vossa MAe San
tlssima, confio que minha . oraçêo- seja ou-
vida... ". "

(menciona-se .0 pedido) .

Divino Menino Jesus�áe :Pràga, :;".. '''I I

abenfOaJ-mel -

(três Ave-Marias e uma Salve Rainha)
(A.K.�.)·- .
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âORREIO DO POVO
Ano LIX - Jaraquá do Sul, _,. Santa Catarina

.

.

'" Sáb,àdo, 19 de novembro de 1977 - N°. 2.262

)

VCre21�OIreS al]plIr@VallDD1 �aln§
Cll[]C� IProjet�§ -�e ILet

" JARAGUA DO SUL - Nada menos
do que elnco projetos-de-Iei foram a
provados em primeira e' segunda vola

ção na sessão de quarta feira, presiCti
dá pelo vereador Enno Janssen, uma

das últimas sessões do segundo" perío
do ordinário de 77, da nona legislatura.
Foram aprovados de forma definitiva e

unânime, o Projeto 39.77 que concede
10% de" desconto para- pagamento do
Imposto Predial e territorial Urbano -
IPTU - e respectivas taxas até o ven

cimento da primeira cota e o Projeto
40.77 que revoga a lei nO. 550/75 que

. autoriza a municipalidade a doar área
de terras com a metragem de 1.074,44
m2 à rua J'osé Emmendoerfer, ao Sin
dicato dos Trabalhadores Rurais de Ja-

_ raguá do Sul. Os dois projetos, a exem

plo dos demais foram julgados cons

titucionais, pelas Comissões Técnicas
encarregadas de exararem pareceres,
sendo porlsso aprovades. , >-

Em primeira votação foram'apro
vados maís três projetos. O, de núme
ro 40.77 autoriza a m�nicipalidade � in- .

denizar em caráter,excepcional férias
aos servidores públicos munlclpals e

abertura de crédito suplementar para
cobertura das despesas, sendo que es
tes funcionários deixaram de gozar fé
rias por necessidade de serviço, se':

'

gundo esclar@cimentos de autor do
projeto. O líder, da oposição criticou
veementemente este projeto, razão pe
la qual seus companheiros de banca
da optaram pelo voto contrário, fican
do aprovado por 8, votos contra 5. Tam
bém de autoria do executivo, houve a

provação unâ"ime do projeto 42.77 que
propõe a contratação de Seguro de.
,Vida· em ,Grupo e Seguro de' Acidentes
Pessoais Coletivos à partir de 1°. de ja
neiro de 1978 para funcionários e ser

vidores da municipalidade, objetivando

O Projeto de Lei 43.77 .recebeu tz
votos favoráve,is e um contrário. Ele
propõe sobre denominação de via pú
blica ;_ à rua 192, lateral da rua 60
(Joaquim Francisco de Paula) chamar
se-á Dr. Aguinaldo José de Souza, a
grônomo e veterinário, natural de Flo
rianópolis e que por longos anos de
sempenhou destacadas funções em Ja
raguá do Sul, sendo

.

inclusive Presi- .

dente' da extinta Associação Rural, a-"
tual SALVITA, por mais de quatro anos.

A votação foi por escrutínio secreto.

SCHULZ CONGRATULA-SE

Ag"ra_decimento
A Família Enlutada de ,

ROSA MfSTICA CAMPIGOTTO,

falecida dia 11 dó corrente, vem pcr este intermédio agradecer ao Padre
-João, Dr. João Birón, Dr. Wanderley, Vitório Lazzâris, irmãs, enfermeiras
do Hospital São José e os demais que colaboraram, entre os quais, pa
rentes, amigos, vizinhos e conhecidos, pelo envio de flores, coroas e ma

nifestações de pesar.
Externam à todos, seus profundos.agradecimentos.

Jaraguá do Sul"novembro de 1977.

ANIVERSARIO
Na última segunda feira aniversa

riou o sr. Oswaldo Steilein,
'

[araquaen
se, residente há 4 anos em Lavras, mu
nloíplo de Hernandárla, no Paraguai.
Para comemorar tão signif.icativo even-

I

Vendas

to, deslocou-se com sua famílla. à esta
cidade, a fim de festejar com os faml
·Iiares a data. No, Paraguai, o aniver
sariante é fazendeiro, possuindo tam
bém serraria. A Editoria Social do CP
cumprimenta ao aniversariante.

Ap'arelhos TeJe t6 n i C o,s
GUARAMIRIM Encontram-se

neste muniéípio, dois funcionários da
TELESC - Telecomunicações de San
ta Catarina S.A., junto a Prefeitura Mu
J:licipal, fazendo a inscrição de novos,
usuá,rios da teléfonia, estando a dis
posição dos interessados, cinqmenta
novos aparelhos.

'

A procura tem sido muito grande

e é, possível que não haja'mais apare
lhos a venda, sejam residenciais ou
comerciais. A .Central Teléfônica de
Guaramirim tem capacidade par� 150
terminais e funciona em caráter expe
rimentai pelo sistema Discagem Direta
ao Operador - DOO, que tem atendido
satisfatoriamente o comé,rcio,· indústria
e a população de um modo geral.

li'Pelo 'Incentivo' , Juventus

empata

,PRóXIMAS RODADAS

com o Figueira
,

Capitalna

Apesar da desmotivação' demons
trada pela torcida nas rodadas inau
gurais do Torneio, o mesmo terá �e
qüência neste final de semana.zetuando
na noite de hoje, em Jaraguá do Sul,
no Estádio João. M�rcatto, sob a arbi
tragem de Moacir Tirloni,· Juventus x
Marcílio Dias - ainda pela chave A jo-·

lli,li'f.!t\Wr,

GUARAMIRIM (da Assessoria tocante a tributação:
de Imprensa) - Encontra-se O município de Guaramirim,
no murucrpro de Guar�mirim,· dentro da nova sistemática de

-o sr. Orivaldo Menescal de trabalho 'adotada pelo prefeito
SOuza, Supervisor de Equipe· Salim José Dequech, entrou
do Serviço de Processamen- .ern contato com o Serviço Fe

to de Dados d o Governo Fe- 'deral de Processamento de

deral. O Projeto CIATA - Dados, para que o Município
Convênio de Incentivo. ao A- também fosse incluído neste

perfeiçoamento Técnico e Ad- Projeto, procurando desta' ma

ministrativa, está sendo reall- neira tomar conhecimento da

zado, praticamente em todos. realidade e regularizar uma

os municípios do território situação que se prolonga por

nacional, visando o assessora- longos anos, conforme' acon�
mento efetivo aos Chefes de tece na maioria dos Municí-

Executivo Municipais. pios do Estado e do País.

Guaramirim

OBJETIVOS

O Projeto CIATA objetiva o

desencadeamento de uma sé-
. rie de cadastros que visam o

aprimoramento do setor tribu

tärle das municipalidades, tor
.nando desta maneira O servt
ço ·mais dinamizado, ao mes

mo tempo em que conscienti
za os contribuintes para pa
gameRto dos tributos. Este tra-.
baiho terá duração de 5 a 8

meses, sendo desenvolvido ín-.
terna e externamente através
de equipes de campo que. e
fetuarão.

. completo levanta
mento do municlpio e da' a
tuaI situação tributária, De

posse de todos os dados ne

cessários, serão montados di
versos arquivos, que propicia
rão 'as prefeituras municipais,
completo controle e maior e

ficácia na cobrança dos im.

postos. e taxas. Nesta fase de
trabalho serão montados os,
cadastros Imobiliário e ECO
nômico, além de uma presta;'
Çã0 ,de 0rientação jurldlca no

JARAGUÁ DO SUL - O Grêmio
Esportivo Juventus de Zecão; Danilo,
Odilon, Nelinho e Nilo; Gomes, Juqui
nb!, e Carlos Mendes (Adi); Lara, Chi
quinho (Caubi) e Vargas, colheu na not-

conceder merecida vantagem, garan-
ie de terça feira no Estádio Orlando

tia e bem, estar. Schiochet que crítleou \ Scarpelli, em Florianópolis, express'vo,

resúltado, ao empatar com a equipe da
o projeto, anterior, aplaudiu, achende

casa, o Figueirense, sem abertura de
válido; coerente e justificável. contagem. O jogo no seu tedo foi con-

siderado ruim pela imprensa do Esta
do, com pouea afluênela de público,
proporCionando arrecadação de ape
nas CrS 22.070,00, em jogo arbltrade
por AI.an Abreu da Silva.' Nosso "Mole
que Travesso" conseguiu seu intento
de pelo menos conseguir um empate,
segundo o técnico Paulo Silva, apesar
de na etapa primeira haver chances de
gol, prevalecendo um maior domínio
para o Figueirense que jogou motivado
pela vitória conseguidà no domingo an,"
terior por 2xO, sobre o Matcílio Dias, na
cidade pralana de Itajai. O Torneio In
centivo patrocinado pela FCF leva .0

'nome do desportista "Adael Gomes de
Oliveira" e .está. dividido em duas cha
ves - A e B - a primeira com Juven
tus, Figueirense, Comerciário, carles

/ Renaux e Marcílio Dias; pela B, jogam
O vereador Arnoldo Schulz que as- Internacional, Lages, . concordtense,

sumiu recentemente o cargo devido a Chapecoense, Xanxereense, Joaçaba,
vaga' deixada por Mário Krulzsch Ct), Kindermann e Guarani, classificando-se
usou da Tribuna no horário destinado a três equipes de cada grupo, que terão
livre palavra para congratular com seus .. após uma neva etapa.

"

colegas de bancadas, vereadores En-
no Janssen (Presidente) e José Alberto
Klitzke (líder do Governo) qUe na

terça feira foram diplomadOS, por ha
verem participado com brilhantismo do
V Ciclo de Estudos sobre Segurança
Nacional e Desénvolvimento, em Join
ville, .eeme estagiário da Associação
dos Diplomados da Escola Superior de
Guerra, solicitando que constasse nos

anais suas congratulaçõe.s; De ig�al
forma, Ademar Lotin Frassetta, agente'
do Sesi e In�o SeU, Presidente do Di
retório Acadêmico da FERJ, seus co-,

legas de Facurdade,
.

receberam mani-
,

festação, bem como os demais con

cluintes.
terá

garão Comerciário e Figueirense, em

Criciuma, folgando nesta rodada O'Car
los_ Renaux, face a desistência, em úl
tima hora, do Paysandu. Até o momen-

. to, os resultados apresentados neste
Grupo 'foram: D,ia, 13-11 - Marcílio
Ox2 Figueirense e Comerciário.1x2 C.
Renr/Ux; Dia 15-11 - Figueirense OxO
Juventus e Carlos Renaux OxO Marcí
Iio Dias. Na prõxíma quarta feira have
rá somente o encontro entre Figueiren
se e Renaux_pela Chave do litoral, pa
ra domingo, novamente no Estádio João
Marcatto, o Juventus enfrenta o Co
merciário, folgando o ,Marcílio Dias; No
dia 30 des.te mês, o "Moleque Traves
so" jogará em Brusque contra o Re
riaux, enquanto que o Marcílio Dias re

cebe a visita dó. Comerciãri'o, com, o

quadro d� Capital de' folga.
. A Chave B que reúne oito equi-
pes das regiões serrana,· meio-oeste e

oeste catarinense terá amanhã os en

contros entre Guarani e Kindermanri;
Joaçaba e Chapecoense; Xanxereense
e Concordiense e Internacional x La

ges.

PRESENÇA NOS ES"FADIOS

É esperado bom públlco na noite
de hoje (salvo algum inconveniente se

rá Clisputada amanhã) ne estádio João
Marcatto, uma vez que o Juventus está
cotado como 'um dos finalistas do Tor
neio Incentivo pelas suas ultimas apre
sentações em amistosos (vitória sobre
o Atlético Paranaense por 1xO; empate
e vitória sobre o Figueirense, por OxO e

1xO, na Capital e em nossa cidade e,
pelo Incentivo; empate com o mesmo

Figueira, também em Florianóp'olis) .

Tôrcedor, sua presença é indispensá
vel para o profissionalismo jaraguaen
se. Compareça ao João Marcatto. ,.

(�
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CI'IATA
\

formldàde com a lei vigente,
razão pela qual está se ado
tando este Proleto e que visa

salvaguárdar 'os interesses da

municipaiIdade e ccns-ioõen
temente da própria pepuíaçao.
O Projeto em execução 'per
tence ao Ministério da Fazen

da e por extensão às Se (;.16-
tarlas .da Fazendao dos Esta

do� e das Prefeituras munlcí

pals.�

NO ESTADO,
NOVE MUNICrPIOS

ATUALlP.ÇAO DO MAPA

Segundó lntermações pres
"tadas pelo Supervisor li:> Pro

jeto CIATA, Orivaldo Man�scal
de Souza, nove munlctplce
catarinenses já estão atuaudo
com este projeto, que multo
tem auxiliado no setor espe
cifico em que atua, sendo São

José, Braço' do Norte, Urus

sanga, Jaguaruna, São Joa

quim, Caçador, Joaçaba, São

Miguel do Oeste e Campos
Novos. Por outro lado, o Ser

viço Federal de Processamen
to de Dados do Projeto CIATA
está atuando em, Brusque, Ha

plranga, Herval D'Oeste, lm

bituba, Laguna, Taió e Guara'

mirim, municlpio este admi·
nistrado por Salim José De

quech, que solicita a, popu
lação bom recebimento ao�

técnicos que efetuarão GI le-.
,vantamento, pois agindo as-.

sim, os munlcipes, estarão co

laborando Sobremaneira pSIS
a regularização da situação
tributária e, conseqüentemente
para . Cl engrandecimento <ie
Guaramirim.

, .

Como ponto de partida ,pa-
ra implantação do Projeto
CIATA, o supervisor Orivaldo
Menescal de Souza esclare
ceu que o mapa d0 municí-.
pio deverá ser atualizado pa
ra que se saiba as. linhas de

ção a serem
, desencadeadas,

objetivando' um perfeito tra
balho no campo da tributação.
Posteriormente es membros
da equipe de trabalho de cam

po deverão fazer uma coletâ
nea de dados junto a própria
população, para o preenchi
mento de uma série de requi
sitos, para montagem dos ar

quivos,

TRIBUTOS NAO
SERAO ALTERADOS

O prefeito municipal Salim
José Dequech informou que os

tributos não serão majorados,
face a implantáção· desse pro

jeto, mas: sim de uma regula
rização no setor tributário. Os

impostos serão pagos de con-

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




