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Reuniãb daedilidade, 2.ô �eira: boamovimentação

)

Novamente reunidos no Fórum de
nossa cidade, os 13 edís que compõem
a Câmara de Vereadores de Jaraguá do
Sul reuniram-se novamente segunda
feira no horário regimental firmando
seus pareceres sobre �ários projetos de
origem governamental em tramitação.
na Câmara.

'Na Leitura de Expediente, ap6s ,a
leitura da ata anterior, aprovada, notou
se o recebimento de vários ofícios de
cidades de nosso Estado comunicando
a tomada de posse, aos quais também
foram expedidos. Ofícios do Executivo
pedindo sejam discutidos; também de
ram entrada no plenário tais como: Pro
jeto de Lei autorizando o Executivo Mu
nicipal a empenhar despesas do Çen-
'tenário e outras do exercício de 1976
com abertura de um Crédito'Suplemen,.
tar no valor de 356 mil cruzeiros em vir
tude do superavit financeiro apresenta
do no exercício; Projeto de Lei autori
zando o executivo a firmar e ratificar
contratos de locação com várias pes
soas foi outro assunto em pauta.

Requerimento do vereador Ivo
Baehr pedindo seja dentro da forma re

gimental transferidas das 18 para às
19h30min as sessões do legislativo em

virtude de quase a totalidade dos pre
sentes trabalharem em indústrias em

período Integral e a dificuldade de loco
moção de vários edís que moram longe

do centro da cidade. Em seu parecer
preliminar, o Presidente Mário Krutzch
disse que este assunto será objeto de
acurado estudo da edilidade. Na ordem'
dOIdia foi discutido e aprovado dois pro
jetos apresentados pelo Executivo;, o
04/77 que autoriza o Prefeito Municipal
a subscrever ações ; da CELESC e ou

ERUSC no valor de até 200 mil eruzel-'
ros, aprovado pelas duas banCadas (Lei
nr. 654/77); o 03/77' que cria cargo de
Provimento e Comissão, junto ao .....
D.E.E.A.S da Prefeitura como Diretor de
Expediente (Lei nr. 653/77), aprovado
em duas votações com '7 votos a favor
da ARENA e 5 do MOB c ontra; o Pro
jeto nr. 01/77 que revoga a Lei' 604/76
sobre terras pertencentes a União Ca
tarinense de Educação para .constru
ção do campus da FERJ, na explana
ção do Executivo consta que não mais
interessa a municipalidade arcar com

despesas desta natureza já que o mes
mo será construído em outro local; o

Projeto de Lei nr. 05/77 refere-se a

doação de terras de Alfredo D. Janssen
e esposa com a metragem de 324,8 m2

,

para abertura da lateral da Rua 200 -
Frederico Bartei, também aprovado em

primeira votação. Nesta sessão, quan
do dª palavra livre, o vereador José AI�
berto Klitzke convocou reunião com os

membro.s da Comissão de Justiça e Re
dação às 17h 30 min de 5a. feira.

Formandos de supervisão escolar
No dia de hoje, no Joinville Tênis

Clube, os alunos da Faculdade de Edu
cação de JoinviUe, que integram o últi
mo ano do Curso de 'Supervisão Esco
lar, cumprem extenso programa de for
matura.

A Turma de 1976 - Prof. Apolónia,
Gastaldi Buzzi - tem como petrcne

'

o
,

Prof. Dr. Guilherme Guimbala e para
ninfo o Ministro Ney Aminthas.de Bar
ros Braga e cumprirão ,o seguinte pro- '

grama dé formatura: U,30 horas - Cul
to Ecumênio em Ação de Graçàs e às
20,30 heras - Sessão solene' de Cola-
ção de Grau.

f

I

Dos 83 formandos colhemos os se

guintes nomes, a seguir, que residem
na região da grande Jaraguá do Sul e
que, por isso, merecem o signjflcativo

destaque de aplicados alunos, alguns
,

casados, que enfrentando.os problemas
inerentes .da distância, lograram lau
rear-se pela Faculdade de Educação
de Joiriville, pela perseverança,' amor
ao estudo e objetivo de vencer na vida:
Dagmar Teresa Ramos, Dalva Cecilia
Bertoli Cristovão, Dione Ines Bertoli,
Irani Ziemann, Waltraud 'Lessinann Si
mon e Olga Piazera Majcher, esta últi
ma a oradora de turma, muito honran
do as mais dignas tradições jaraguaen
s�s pela sua invulgar cultura e inteli
gência.

"Correio do Povo" sente-se honra
do pelo recebimento do convite e for
mula às novas supervisoras escolares
,os votos de pleno sucesso na' nova car
reira do magistério. ,

KR procura sede Decálogo 'de Economia
pI seu governo, ,

"
,

'do Petró,leo

/

O Governador Antonio Carlos Kon
der Reis, na semana que passou esteve
a prçeura do melhor lugar para a sede
temporária do governo, visto que diver
sos trabalhos deverão ser realizados na

'cobertura do Palácio dos Despaclios,
situado na Praça XV de Novembro, na
Capital do Estado.

Visitou as obras de recuperação do
antigo prédio da Alfândega, onde serâo
instalados os órgãos culturais de San
ta Catarina, e da construção do prédio
que abrigará a biblioteca pö'blica e ou

tros locais ligados à cultura estadual. '

A viabilidade de ocupação de um

desses prédiOS será estudada por uma
comissã!) composta dos secretários da
Casa 'Civil, de 1:ransportes ,e Obras do
Governo, além do Chefe da Casa Mili-
tar.

'

Aliãs, a Informação mais' recente
foi a de que, o prédio Já foi escolhido:'
será o prédio que àbrigará a futura bi
blioteca pública, �dlfíclo recentemente
consfruido, sito ao alto da rua Tenente
Silveira.

A imprensa do país anuncia que
um Senador da República recebeu em
sua corresponôêncfa o Decálogo de E
comia do Petróleo, que reproduzimos
abaixo:

/

1., Poupar gasolina sopre todas as

coisas.
2. Não gastar 'o santo combustí

'vel em vão.
3. Não sair nos domingos e festas

de ,guarda.
4. Honrar a Opep e a Petrobrás
5_ Não trumbicar ,

6. Não passar dos 80 kms.'
Não pecar contra a velocldade
Não levantar falsas, stmonetae,

9, N.ã? ��s�j,ar �,gas?li,na 'dq 'pró-
Ximo.'

'

10. Não cobiçar as bicicletas a

lheias.

7.
, 8-.

Sábado 26 de fevereiro .de 1971 N°' 2.924

Carnaval & Carnaval
Desde sexta-feira da se- ponto convincente embora que, segundo nos consta

mana que passou, o jara- coubesse à Escola de Sam foi devido a dificuldades
guaense viveu intensamen ba Unidos da Brasllla a a-, financeiras mas assim
te o carnaval, principal- poteose, uma vez que foi mesmo com seu apouca
mente de salão onde no- a única que apresentou-se do' número de figurantes
teu-se grande afluência de regularmente, com seus louvamos os esforços dis
foliões em grande anima- passistas, ritmistas e a ca- pendidos e fazemos votos
ção que durou até as prl- denotada bateria, levando que em anos próximos sur
meiras horas de quarta- grande número de foliões jam mais escolas de sam
feira de cinzas. a sambar atrás do bloco. ba para dar um colorido
Já o carnaval de rua em Já a "Estrela O'Alva" do especial ao reinado de

que pese as dificuldades folclórico Manequinha fez momo, aqui na cidade cen-
financeiras foi até certo singélica apresentação tenária.

---,--,�-----------

Comissões de Lioos 'reunidas
Afora a programação 0- que não venham a empa

ficial já elaborada, es com- nar o brilho do evento pois
ponentes das' comissões a animação é grande en

estiveram reunidos na tre o povo e leoninos. Nes
quarta-feira, agora no De- ta reUnião em que estive
partamento de Informa- ram presentes cempanhél
ções Turísticas, ultimando ros dos Lions de Jaraguá
os preparativos com vistas e-de Corupá muita coisa
a XIV Convenção do Lions, foi levada a tona tais como
disfrito' L-10, a ser realiza- decoração, desfile de mo

da em nossa cidade nos dae; <) problema da aeeme
dlas 11, 12 e 1,3 de março dação, iiberação de ver

vindouro. I;mbora a maio- bas por parte da prefeitu
ria dos, preparativos este:' ra e governo do Estado,
jam definidos" -neta-se de- definições de convites en

sacordo entre certos ele- Ue outros.
mentos que defendem
pontos de vistas contrá
rios mas que, esperamos
sejam dissecados para

como é' o caso do Lions
Clube de São José dos Ce
dros que remeteu, através
das domadoras aproxima
damente trinta almofadas
lindamente confecciona
das o que deixou o Dire
tor da Convenção João
Lúcio da Costa muito ani
mado. Possivelmente as

reuniões com e proxlml-,
dade da Convenção serão
realizadas diariamente, vi
sando com isso não deixar
nenhum ponto falho o que
sem dúvida desmereceria
a imagem dos clubes anfi
triões e da Jaraguá cente
nária.

Esta convenção está
recebendo colaboração de
Lions ,de outras eldades

.

Zeca: Diretor de Expediente
não é .nêrihum

"cabide de emprego"

<

, ,

Rebatendo as Insinua- Schiochet tomou por-base
ções do líder da oposição as declarações dé Minis� da os votos contrários ,�a,
Reginaldo Sehiochet na tros sobre contenção de bancada' oposicionista,
reunião da última segunda despesas. "pois,o cargo de provimen-
feira d� edilidade, sobre o v to em comissão não foi
Projeto de Lei 03/77 de Zeca Klitzke disse que instituído para dar empre-
autoria do Executivo Mu- o cargo ora' criado � de go a ninguém e que não
nicipal que cria o crago de assessoramento e que con é -admlssfve] o não acom

provimento em comissão catenará todos os órgãos panhamente do progresso
- Diretor de Expediente afetos ao gabinete do pre- do municipio, hoje 'o sex

junto ao D.E.E..A.S., -José, feito, .vlsando com isso to em arrecadação do 'ICM
Alberto Klitzke na quallda- melhorar, os serviços p�- uma vez que prefeituras
de de Lider do Governo blicos contratando funcio- de menpr expressão já'
contestou as palavras do 'náriDs, competentes ,'CUjo possuem há muito este
oposicionista que ö cargo beneficiário direto será o cargo assessor e nã,o sere
ora' em discussão "será povo jaraguaense. O Líder mos n6s que não o possui
um cabide de emprego". do Governo estranhou ain- remos", concluiu.

>-

Balcão,· de Empregus do Mob'ral
,I

.. ..�

ofere�e' bom: número �. "vagas
, ,

' l'

-,

o Balcão de Empregos ças para Tecelaqem (4). cio das aulas) as matrf-
do Mobral de nossa cida- As pessoas desemprega- cuias para o curso de E�
de está em plena ativida- das ou que queiram mudar ducação Integrada aos que
de e oferecendo as mais de emprego, procurem o não possuem, ainda, o di
variadas vagas para os in- Balcão de Em'pr.egos", [lO plomä de conclusão do 4°.
teressados tais como: Ser- horário de expediente - ano prlmárlo, impresqind'í
ventes em -Ob ras (6�" Ser- ,14 às H horas;-'- ao 'lado, vel-sob todos os aspectos.
ventes, em 'Fundição (6), da prefeitura. "

_ -Os .interessados em fre-
Torneiro (1), Serventes em Educação ' ,qu'entar este curso pode-
Geral, (ß). 'Costureiras (25), Integrada tão dirigir-se ao Posto Oul-
Motoristas '(2), 'Tecelões Continuam abertas,até",futal dc-Mobral, no mesmo
(1Q), Emendador (4) e Mo- 14 de março (data do inr- horário e local acima.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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"OS"· -EUA Coluna�a;Rrev�,neia Socia�
"

,

" MPAS, DIVULGA ... _ pansão de unidades admi-·"se no.s percentuais fixado�FundaçAo: ARTUR MULL.ER - 1919 1 • ORÇAMENTO PA C! nistratNa�, mectco-eanné-. através do' Decreto 7-9.037,
CGCMF 84,436.591/0001-34

i

d ' LBA PARA 77' ,
' .Irias, tlospitalares e ambu- de 24 de dezembro de

- 1977 -- P e"r e' r·a,m " latcríaíe, Dentro ; do pro- 1976.
DIRETOR: " ',',:"

"

i '. '.' -: .

�, ,O Ministé.rio .da . Preyi- gfama "destinado ao me- "As taxas a partir da com-
eugenio Vitor Schmoeckel dêncla e Assistência. So- nor estão previstas 'a'má- petência janeifol77' estão

"

" '"

I.
.:.

t ' , cial aprovou 'o orçamento nutenção da assistência' relacionadas com' o grau

O". �.
�

Ien e 'da Fundação, I-egião Bra- prestada .até então e a' de risco do acldente, e os

, � sítelra de Assistência _,. criação de novas unida- 6rgão,s locais do INPS po-
, [BA - para este ano, num des, visando a melhorta do derão esclarecer qualquer

" total de Cr$ 499 mähões, nlvel.de atendimento reall- dúvida dos contribuintes. l

,

.

. .. 970 mil cruzeirós, que se-
. zado na área pela Entída- Dessa forma, segundo'

.

SÃO PAULO - "A posrçao norte-a- rãö apllcados em projetos" de. Parte do orçamento - explica a Secretaria dé Ar
mencan� nesse caso, do acordo nucle�r , e aüvldades, nas áreas de", nos trabalhos destinados à reeadação e FisçalizaC}ão,
do Brasll-Alemanha ,é a de um !legocl- 'Assistência e. previdência assistência social geral - a sistemática é a séguinte:
ante 9ue perdeu para um ,c9ncorren�e Social. O Ministro, Nasci- será aplicada !la iniqiªç�p, .' "

"

um cliente" q�e ele pensava rá p'0ssulr, meato Silva ressaltou. que ,e apertelçeamento ocupa- 1 -J),,4% .i: 'pli!a • a. em
e num nego�I� ..

bastante grande. a.Fundação é um dos ins- cional e na manuteneão. presa em çUja-'athti<tade o
Essa opimao é de.professor �omu- trumentos do seu Ministé- da assistência social risco de .acldente do tra-

.

lo �ibéiro Pieroni,� sUr:>�rin.tendente �o �io "com o qual , 'espera-
. I '-. "'" balt}ô�'�eja' cónslderado le-

Instituto .de Energ'la �tomlca. de Sa,o mes, ,quando não resolver". INPS E�CLARECE ve:

�aulo, fnsando que exlstem al�da va- pelo menos' reduzir. a 1pro- ,SOBRE RECOLHIMEN- 2 � 1,2% - risco' consl-
Aniversarian.tes da, semana nos, outros campos .que p()der:.ny��eres.- ,porções ,mrnimas o�s pro-

,TO DA TAXA DE derado médio;
sar ao ncsso país, desde que as ofertas blemas que,' afngem o, SEGURO D� ,

,
. 3 '- 2,5% - risco cons.i-

e.stei,aní 'dentro de con�ições sa�i�fa�ó- quarto estrato populaclo- ACIDENTES DO
. derado grave.

nas' . Um desses neqõolos no campo a- nal,i caracterizado por ca-' TRABALHO JA TEM ' A classlfleação« da em-
törnlco, a�reseentou, seria po� ex�mplo ,rências totaís ou quase to- �OVA BASE presa é deflnlda pelos re-
a. produção de calor para fins -índus- tais em termos de alimen- A Secretaria de Arreca- guiamentos, publicado no

Fazem anos amanhã: ,.�
'. ". trlals, que, no caso br�sllelro; viria' rf- taçãol habitação, vestuá- dação ê Fiscalização do, suplemento do Diário mi

presentar uma econorma .

da ordem de rio estado.sanltárlo e ou- Instituto Nacional de Pre- elal de União de 213.12.76,
40% (1'10 consumo das fontes tradicionais tro�". vidência Sociai' está escla- -oabendo-lhe a iniciativa

" de 'energia, como a do petróleo.
. Para a área da Prevldên- recendo as empresas: fi-:- do enquadramento de .

a-

Esclarece_IJ.. o professor Pierone ela e Assistência Social - lladas à,Previdência sobre' cordo com a nomenclatu-
i, que �s pri�eiias of.ertas"de reatore� ao çumpríndo as diretrizes 'da a nová Taxa de Seguros· ra e codlflcaçäo adotada,

Dia 28 fevereiro Brasil partiram de firmas norte-amerrca- poHtica social atual - es- de Acidente do Trabalho, sem preluízo de revisão, a

Sra. Fritzi Fied]er ,

fias e envolvi�m o torneclmento do tipo tão previstas no Proqràma que até o fim do mês terá qualquer tempo, por parte
, '," TWR da Westmghouse. *' . .

da LBA a cp'liIstrução :e'ex- seu recolhimento com ba- do INPS�Sr. Martinho José Henn
'. ,,' '" :, e Posteriormente, os alemães fizeram !. _.

" ". I' ," :
Sra. Ingrid Radünz Hornburg" .

"

melhor proposta, tanto em termos de. fi-
Fernanda, fi'lha de Norberto e nanciamento, quanto dO fOI'[lecimento.
Sibila Emmendorler da tecnologia de enriquecimento de U,- ,

Dia 01 março rânio, que os americanos, se recusavam
-,o "., ;,:', ,. -

•
" ' a o1e,.reGé.r. f?o,nderro,u que as pressões

Sr. Vitor Bernardes 'Emníen�petf�L ' .�.....'non.e:-ar.n�riçan�ª ,podem, ,ser entend,i
Sra. Vva. P��I� Ba�mle o.' I ""-,, ,das emJl;lnção dq neg6cio que,Joi �a
Sr. Osório J. Schremer, em Curitiba o,rdern de US$ 10 bilhões, valor esse
Sr. Roniva)po Hoffman;n, em , ;' '.,l� ',( que' devér-a,sßr .aum�ntaçlo, .ern -função
Várzea Grande-MT. de complementação ou mesmo de ele-
Sr. Alfredo Blanck

..
' vaçãó dos custos no c:urso da execução

Sr. Edson Orlando C. Muller, do acordo. "

-: ., "

;"
Secreto Hosp. São José, em Joinvillé ;;===''0';'�""",,='=;=''='=o==�=====;;=-�==;==.;==:====.:
Sr. Waldemar Réeck '1" ,

Sra. Janete Gramkow ':i � 'Dr. Reinaldo' Murara
Dia 02 marçQ

, ,

LBI N. : 653/77
Cria CarClQ de p.r.óvimentQ e

. CO'miss_ô�""
'
..

I' ' c''

VICTQ.Ff'SAUER, Prefeito· , Munici-

pal de Jaraguá do Sul, Estado de San- \ LEL N. 654/77 .

ta Catarina, no uso e exercf'cio "de suas �;

atribuições.
- Autoriia o Chefe do Executivo

,

Faço, saber a todos os habitantes
'

�E��s:r:�e�B���:' �ji,�� C,�-
I) II

deste Municfpio que a Câmara Munici-
VICTOR BAUEFol, Prefeito Muniç4-

Sra. Mar.ize Liane Marschall Schulze '

, ie��' aprovou' e,"'eu sanciono, a seguinte
pai de Jar,aguá do �ul" Estado ,de San-

Sr. 'Waldir Warhoftig, em'COritiba'
.... !.

ta Catar'na no uso e exercl'cl'o"'d'e suas
.

' Art. 10.) .;. Fica criado junto ao. . . .

I ,

Sr. JOão Girolla, na Bal'ra �() R. Cêrro ESCRIT9RIO �o ",LAD9 Pl' PREFEITURA
. D.E.E.A.S. desta,Prefeitura'Municipal�o _atribUF�ções ..

b'
." .•

t"'d"" "'h
'

...� dSr. Pedro'Baumle., ;:;

d E di t d
.

, aço:sa erla o os. aUltafltes es-
O J'ovem,Wilson Schmitz /' JARAGUA DO SUL cargo d;e O,ir�tor .

e Xptl en e, e pro-. M .; f
.

'''''â 'M'" Ivimento'etn'· Comissão, cujos prdventos te umc piO que � u mara
. umcl�aO jovem Almir Zanghellnl. em COJUDI serão os constantes do Padrão. "U-7", ' aprovou eo'eu s�n.clonç ,8, ,�egulnte. I�I:A/jovem Iara BalloclC

.

.

'-

da escala de vencimentos.. apro..c.'lada" _ �rt. 1 .) - Fica o Prefel!o ,Mu!'lclpalO garoto Wander Lurs Buzzl ' ",1-\ 'do, tlomiciliado Er resid'ente à Rua José
pela Lei nr. 557/75, e, alte!ãda t>el�s Leis �ut�nzado' a, subscr�ver "em �çoes, d�

Dia Q3 março, Menegotfi, nesta' cidade', filho de Ernes-
,nl" 619/76 de 29.06:76 'e nr. 647/76 de l.iEt.:6SC e oUe,ERUSe, a qu.antra d�, ate'lo Schliesing e Magdalemr' Schliesing. 09.11.76. ' ,_ , Cr$ 200.00(),00�{.du:zen_tos -mil cruzelr.()s).Sra. Vva. Clalia Albus Ela, brasileira, solteira, do lar, natural Art. 20.) _ As, Ijltrjbuições' e respon-� :

>'o Art.•2�;) ""As..d�p8$a!· de?orrer-,Sr. Ernesto Silva, Ag. Ferroviário pe Ja�agl,!á. do Sul, . domici,ltiada"e resi- sabi'lidades ine:rentes ao cargo ora cria- "es-com�s'sul!>scn�oes·serao objeto (ie
. Cláudio, filho do ccasal Dr. Clayton (Mag- dent� à Rua João Planinscheck, nesta

. do serão baixadas por Decreto deste novo projeto de le� que 'se,Fá oportu�a-da Pfeiffer) K.ararn" em Curitiba-PR ci,d&cte, f.ilha.de t,uiz. Crispim e Adelina Executivo.. '. mente. ela�o��do. . ,,,,-r,,.
Dia 04 março

Martins. : Apl. '3Q.),� As despesas decorrentes 'X, Art.- � .) , E�ta l?1 e�t(i'ará em vigor
'. 'C Edital "r. 9.711 de 18.2.191'.7":"1 desfg'-lei cOl'llerão' por conta da Dota- na dd�ta d� �ua publlcaJ_�o! revogada$

Sr. Carlo_s ßutzi:m,A�.m orupá
"

,
. '\

" ção, 3;�!1,.",;.;PessoaJ Civil. as Isp�sl.çoes e,m c?nil'tlé:l,F[I�. .. '

. O jovem Benfcio Rogério Pedri Celio Fauro e Teresinha Pereira .

Art. 40.) _ Esta I;.ei entrará em vigor . Pa�aclo da Prefeltur� Mumclp!ll de,
Srta. Márcia Mara l:Iorst, em Imbituba Ele, brasileiro, solteiro, operáriO, ,n� ..d.ª�a., çte §ua pl:lbllcação, ,,' revogadas.. Jarag�a do �ul, aos 22 dias do mes de

A jovem [)enize, filha do Sr. Dur-�i"ntitural' de: Mass8randuba, neste'�Esta-·· as. disposiçÕes em contrário.
" , ' .. fevereiro de 1977.. ...

'

.' ..

val. e Jutta Marcatto , �'do:,';dorniciliado e resident� em Jaraguá I Palácio da Prefeitura Ml:micipali de' ,�Ih
'

VI�tor. Ba��r
Sra. Loni Hornburg Esquerdo, neste distrito, filbo de Da- Jaraguá do Sul, áos 22 dias do "mês de \ .' Pr�fel.to. M,umclpal \

, • � .... :;,<,,;.. " i' �rHerFatJro'e ·C'ri'sfi'na Fauro:'-Ela-'I!>rasi- (fevereiro de 1977. ", ,
. ,A, pres.�_!lte;Lel f?Heg,lstra,da � pá-

"Ao�t�myertla�lant��: ,0'.",,�IiI�p,ri- ;;'''IÊ�jra, solteira; 'ind;ustriár'ià, rnâfl'úaf" de bhcada Aesta DlretoJla ode Expediente,
\ mentos d�te��trn�lJ:uirlo •

'

Jaraguá do SiJl, domiciliada e residen- Victor Bauer Educação � Assistência Soeia';. aos �2
, ," �. ' 'o. te em yila L�nzi, neste-dis:trito;'-filha de Prefeito Murl-lcipal _, dias do mês de fevereiro dê 1977.

C· ,. V ,. I, Zpsino Antonio Pereira e Helenli Fer- A presente Lei foi reg'fstrada e pu-
"', ,. '�:, ·A:sfrit K.'Séhmãuch

raz Pereira. blicada nesta Di.retoria de EXp'�dient�"" . ',' , .. ;',.� ".., bi'retora' i

" r�. ')', �\' .�
- ,,� �_; ",,'1' .'<jt.o1"'t r' I'�" Ce"!"

Aurea MUller Grubba, Oficial do Edital "r. 9.712 dê 23.2.1977
Registro Civil do 1°. Distrito da Comar- Evariste) Feltrin e Landi So"n
ca de Jaraguã do Sul, Estado de Santa , Ele, brasileiro, solteiro, servente,

.

Catarina; Brasil. natural de Rio dos Cedros, neste esta-
, Edital fir. 9.709 de 17.2.1977 do, domiciliado e residente em Nereu'

lVI,ilton Kakitani e Tânia Maria, Ara\ldl Ramos, neste distrito, filho 'de 'Oreste ,

Feltrin e Mercedes Feltrtll. 'E.la, "t>ras;:,:Ele, brasileiro, soltei"ó,oefontólogo, leira, 'solteira, do lar, natural de Jara-
nat�ral de Assa�, Pa!aná, dómicic�iado e guá do Sul, domic;iliada e, residente à
resldent�f em .Iblp,?ra, Paraná, fllh? d� Rua Jorge Czerniewiet�· nesta cidade,Teruyukl

. K�kltam.1 e. Tamek� . �aklt�nr .. ,.filha de, Alitor Augustp. "Sohn e 'Edith'
_.

, Ela? brasllelraiHsqltelra�,;,,,auXlharJ,de: en�"-i'bJ:j"'iS:fln8'·'Marla'Sohn:-'-("
"

,

termagem, natural. de, MassarandUba�� ,:; "', ':" 't: h,
.

,

rieste estado, domiciliada e resideÀte à E para que chegue ao conhecimen-
Avenida Marechal Deodoro, nesta ci- to de todos mandei passar 'ofpré$enfe.
d��fjl�.����.�G���A� ��q.e��b��o��_�M� � � �_'�'�I�A__� '�'��P_.�.__�__� �
di e:lrma Alctunl Ar,aldi,,. "'.. e em cartório onde/será afixado durari';' I. �:,h",.', " ','- , ,

Edit:; n�.'9:71;"de ;�.��1977" te 1$'i�i�s. $e pJg,u6m ��pbe�,de .algum '! ,., : ,," _. "'SERVIe"O""Impedimento acus�·o para os ,fins -Ie- ", "
.

(., L." H" V
Rolf..$c",U�sj,ng e EI,�j,r,,�rlspim�r,�'. . gaia.,

AUREA MOLLER GRUBBA�"
' . ",' p' ·rl ,r,�,';' MI'L,ITAR '

Ele, brasileiro, solteiro, eletricista,
.

n�umt�S���o�S�,ne��e�. ,Ofl�� �__�

'

__� �

\

�� �
_;i",_..,._"...,.,_ "t. ' :-..: _

.. ..-:-' !., � ,,� t .. ·... t, 'lr'_.... ',. ..( ,'t.',"' 't ",,_� •

I
"

"CORREIO DO POV"O"

.=
�

. ASSII":!IATURA:'
Anual .. .. .. .. .. crS 100,00
Semestre •• ',' •••••• er$ 55jOl)
Nilmero do Dia ••• • • crS 2,00
NllmerO' atrasado ... '. crS

,-

3,00

ENDEREÇO:
, CaIxa Postal, 19

Rua 2, nO. 130, - Fope: 12-O99� ,

Jaraguá do Sul -
.

Santa CatarIna

.'.

,

Fazem anos. hoje:
. Sr. Darli da. Costa, em S.F. do Sul
Sra. ursula K. Radünz, em Jolnvllle

Sra. Elisa Braga
Sra. Elsa Koehler Vieira

I \-'_':' ,_t ","'"
,

Sra. Erica Reif Horst

"

ADVOGADO

I
Estado de Santa Catarina

'

-'

:
.

',����feiiur� Municipal d�,: Ja:ra�uá do Sul
- )

O)

Educ��ão\ e Assis·tência.·.socia1, ao� 22

dia� .dQl. lJIê�,�de· fevereiro de 19J7. .

r ... !'
• "l;i , .. , Astrit<l(.,Schmauch '.':

Diretora �

( }',I I
_'"

"

\

,

.'

'", ,J

._,
. \ _'�!'"" '!'

" '

...' ',',
"

,

..
' r I '., ,�'," ,

'

,

JOVEM.DA CLA$$E.,DE 1969.
ÀLISTE-SE' PARA

-

Ó SERViÇO
M.IUTAR; OEr"ANe.IRO
A JUNHO DE 1977.

.,'
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Estado de Santa Catarina

Prefeitura muniaipaI de !Jaraguá do Sul

II ED,ITAIL
i

,

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, solicita a todos os

proprietários de Imóveis Rurais que façam a limpeza das testadas de es-

tradas e valas até 31 de março do corrente ano.
'

Após esse prazö será efetuada rigorosa fiscalização e, aos

infratores, serão aplicadas as penalidades previstas no código de posturas.
? '

Jaraguá do �ul, 16 de fevereiro de 1977.

VICTOR BAUER
'

Prefeito Municipat

, I'

I'

c O M,U N I C A ç Ã O
,/

,

, A PRIi:FEITURA MUNICIPAL de Jai'aguá do Sul, comunica a

população que, segundo o código civil e lei de loteamentos, possui os se

guintes prazos para aprovação de projetos e despachos:
Aprovação de Loteamentos - 90 dias
Aprovação de Projetos - 20 dias úteis
Vistoria e Habite-se - 5 dias úteis

Assim sendo, solicita que os interessados encaminhem com

a devida antecedência os requerimentos, a fim de que não causem emba-
,

raços junto a administração.
'

Jaraguá do Sul, 16 de fevereiro de 1977.

VICTOR ,BAUER
Prefeito Municipal

de CitaçãoEdital
O Doutor \João Paulo Pasquali, Juiz Substituto em exercf'cio nesta' Comar
ca de Jaraguá do SU'I, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc ... ,

FAZ SABER aos que o presente edital de citação virem ou dele conheci
mento tiverem e interessar possa, com o prazo de 30 dias, que por parte de CREDIBRAS,
através seu bastante Procurador, Advoqado dr. Nelson Reimer, lhe foi dirigida a petição
inicial do seguinte teor: Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul(SC).
Diz a Credibrás Financeira do Brasil S.A., Crédito, Financiamento e Investimento, socieda
de financeira com sede na cidade do Rio de Janeiro, inscrita no CGC do' MF sob nr....•

33058660, portadora da Carta Patente de autorização para funcionamento n. 86, expedida

I em 06.10.58, pelo Banco central do Brasil, por seu bastante procurador, o Advogado que
,

esta subscreve, nos termos do incluso Instrumente procuratório que: 1) Através do con

trato 10002510217, firmado nesta cidade em data de 09 de novembro' de 1973, concedeu
ao Sr. NATALIO BARG KOEHLER, com endereço 'à Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira s/n.,
nessa cidade financiamento de Cr$ 7.200,00 (sete mil e duzentos cruzeiros), para aquisi
ção de um veiculo marca Volkswagen, modelo Kombi, ano 1967, cor pérola, motor de 4
cilindros e 36 HP, n. B-418364, chassis n. B-6107639, conforme certificado de proprieda
de n. 498979 e recibo de Cr$ 9.000,00, exibidos na ocasião, que o financiado ef�tiva
mente adquiriu; 2) - O mencionado veículo foi dado pelo referido devedor, sr. Natalino
Barg Koehler, em alienação fiduciária à sociedade financeira ora requerente, conforme
cláusula 6a. do mencionado contrato, que foi registrado no 30• Cartório de Registro çle TI
tulos e Documentos da cidade de São Paulo (SP), onde a requerente mantém filiar e se

encontra anexo; 3) ,O financiamento conceddio foi contratado para -ser resgatado em 24
prestações mensais de Cr$ 41'8,82 (quatrocentos e dezoito cn,izelros e oitenta e dois oen

tavos) cada uma, das quais a primeira em 5 de dezembro de 1973, tendo o devedor, entre
tanto, pago apenas as 8 primeiras, interrompendo seus pagamentos desde a parcela de
número 9, venctda em 5 de agosto de 1974; 4) A morá arguida encontra-se provada pêlo
protesto da referida parcela de número 9, vencida em 5 de agosto de 1974, na forma do
incluso instrumento respectivo, extraído pelo Cartório do 30. oficio desta Comarca; 5) Sa
tisfeitos que estão, assim, os requisitos' constantes do Decreto Lei n. 911, de 10. de outu
bro .de 1969, que estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária e como não
tenha sido possível à sociedade financeira ora requerente resolver o seu crédito pelas
vias amigáveis, nada mais lhe resta do que valer-se dos recursos judiciais disponíveis, pa-

,
ra tentá-lo. ANTE· o exposto, é a presente para requerer a V. Exdia. um processo de !3US� "

CA E APREENSÃO do veiculo financiado e ao lntclo descritos, contra o devedor também
ali mencionado, .•.. '.. .•.. .... ..•. .•.. •. •• -.. .• .• •. .. .. " .• •• Sr. NA-
TALINO BARG KOEHLER, conforme o prevê o já invocado DeCreto-Lei n. 911, pedindo a

V.Exa. se digne conceder liminarmente a medida pleiteada, determlnando-a, com obser
vância das prescrições legais, a filT) de que sejam efetivamente apreendido o veículo de
que se trata, inclusive com a utilização de força, se necessário e entregando-se o mes

mo, após, ào sr. Horts Stein, representante da requerente nessa praça, o qual deverá ser

previamente compromissado. E pede, mais, seja, após .executada a medida liminar, citado
o réu para, no prazo de lei de 3 (tres) dias, apresentar a contestação que tiver, vedada a

'purgação da mora, visto que não resgatou 40% do valor de sua divida. Protesta a reque
rente pela produção de toda espécie de provas em direito admitidas, na eventualidade de
se fazerem necessárias para esclarecer pontos porventura controvertidos no presente pe
dido, principalmente pelo depoimento pessoal do devedor fiduciante e de testemunhas, a
presentação de outros documentos, realização de perlcias etc. Nestes termos, 'com os

documentos juntos e dando ao pedido o valor do contrato, de Cr$ 7.200,00, p. e d. defe
rimento. De Joinville ,(SC), para Jaraguá do Sul (SC), em Q2 de Junho de 1975. (a) __,. Nel
son Reimer - Advogado. Despacho Exarado na Petição Iniciai. R.h,R. e a-se, Face à do
posse dos bens. Executada a medida, cite-se o réu para, .no triduo legal, contestar o pe
cumentação apresentada, defiro a busca e apreensão liminar. Nomeio depositário "adi
hoc" o sr. Horst Stein que, intimado, prestará o compromisso legal antes de entrar na
dido, querendo.isob as cominações da Lei. Ja�aguá do Sul, 04.06.75. (a) - Alvaro Wande
iii Filho - Juiz de Direito. DESPACHO EXARADO à FLS. 17. R.h.J-se. Cite-se por edital, ,

cl prazo de 30 dias, a ser publicada do uma vez no D.S.!. e duas vezes no Jornal local.
Em, 03.09.75. (a) - Alvaro Wandelli Filho - Juiz de Direito. ENCERRAMENTO. Em virtude
do que foi expedido o presente edital, chama e cita o requeridO NATALINO BARG KOEH
LER, atualmente em lugar incerto e não sabido" para contestar a ação no prazo tres dlas, \
vedada a purgação da mora, tendo em vista .que não resgatou ,40% do valor de sua divi
da, sob pena de não O' fazendo se presumirem ,como aceitos pelo requerido •. como verda
delros, os fatos articulados pela Autora, tudo na conformidade com petição inicial e des
pachos retro transcritos. E; para que chegue ao conhecimento de todos e do Requerido
em especial, foi passado o 'presente edital de citação; que será' afixado no local de .coê
tume, às portas do Forum e publicado pela Imprensa, Local e Oficial na forma da Lei. Da
do e passado nesta cldade de Jaraguá do Sul, aqs viFl_te dlas: do mes. de janeiro do ano'
de mil novecentos e setenta e sete. ÉU, Adolfo Mahfl:ld, Escrivão, o subscrevi.

Joio Paulo Pasquall • Juiz SubsUt. ém exerc.

r

I

ATENÇÃO CQNTRIBUINTESSENHORES

A Prefeitura Municipal de Jaraguá da Sul, pede a todos con

trfbulntes-em atrazo com Calçamento, Imposto Predial e Territorial Urba
no, Alvará de Licença, ISON e outros tributos que regularizem sua situa
ção perante a Fazenda Municipal até o dia 31 de março.

Esgotado esse prazo, serão aplicadas as penalidades�re
vistas no códi9? Tributário'Municipal.

Jaraguá do Sul, 16 de fevereiro de 1'977.

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

Atenção Senhores Proprietários de Imóveis
A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, no intuito de pro

jetar uma imagem de cidade Limpa, e Desenvolvida, solicita a todos os pro
prietários de Terrenos Baldios que façam a limpeza dos referidos imóveis,
a fim de que não seja necessária a aplicação das sanções previstas no có-
digo de Posturas.

'

Jaraguá do Sul, 16 de fevereiro de 1977.

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

ATENÇAO,
/. ,SENHORES

ASSINANT'ES
,

Atendendo scllcltaçâo dos Correios e Telégrafos, rogamos
aos assinantes do CORREIO DO POVO, o envio dentro do menor espaço
de tempo possível de seus endereços atuais, preenchendo e remetendo os
dados abaixo. Isto torna-se necessário face aos novos carteiros que aqui
exercem sua profissão não saberem onde entregar o jornal devido a en-

dereços incompletos e mesmo em falta.
'

Os jornais, para todos os assinantes, inclusive os em débito
com suas assinaturas estão sendo remetidos 'semanalmente - endereços
errados ou pessoas falecidas não havendo retorno e reclamação são con
siderados recebedores e brevemente serão cobradas. Esta também tem a
finalidade de recadastrar todo nosso quadro de assinantes, pelo que espe
ramos a compreensão de todos.

• I

Endereço '

••. ',' •• • • ..••..••......•

Caixa Postal .. . Cidade .. .. .. ... . . . . Estado.. .. . ...

Nome ......•.•.••..•. .. .. .. .. .. .. .. _ ....

N.B.: Dentro do perímetro urbano do município, os Correios

possuem completo serviço de entrega de correspondência a domlcllio,
bastando entretanto a clara identificação de nome e endereço.

,

E DE BRASILHORA
VAMOS LA. O Brasil está aqui mesmo, pertinho de casa.

Mas é um mundo novo esperando por você.Vá ver de perto a paisagem
nova, as cidades crescendo, a história passeando pelas ruas, o mar ba
tendo nas preías-que são pedaços de paraíso. Vá e volte feliz. Pelo CRE
DIVARIG ou o CRUZEIRO A PRAZO, açora é mais fácil viajar para 57 ci
dades brasileiras, incluindo todas as capitais do Estado. Utilize também
os serviços de, cargas ,e encomendas,

'VA DE

.VARI'G/CRUZEIRO
. __:_-----------------�----------------------------_. ._-------_._--�---:-------,..---- ------.---------:----------------------------_

.. _------_#----�---.'

I
!
:

!
I-'

I
!
i

-� .. _._-_•.. _ .. _ _--_ __ _--_ _ .. !._-_ .. _--_ .. _ .. - _-------_ ----------------------------_.

A MAIOR EXPERIi:NCIA EM VOAR,BRASIL
'

Em Jaraguá do Sul, peça informações à VARIG.
Av. Mal. Deodoro da Fonsica, 122/130· Fone'72;.0091 - DDD (0473).

I.

/
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'I- Programa .oficial da
XIV ConvençãoESTADO DE SANTA CATARINA

. Prefeitura
.

Muniéipal de Jaraguá do Sul
.

C�I�O�M UNI C A' ç Ã O:
A PREFEITURA MUNICIPAL de Jaraguá do Sul, Estado de

Santa Catarina, comunica a população em geral que, face as diversas re

formas materiais a serem feitas no prédio de propriedade da Municipalida
de e que será utilizado por diversos setores da administração municipal, a
SALVITA e Escritório Local e Regional da ACARESC passaram a funcionar
nos seguintes endereços:

SALVITA: Rua João Picoli nr. 94
.

ACARESC: Av. Marechal Deodoro da Fonseca nr. 1369
.

Fone 72 0185.

J,arag�á do Sul, 22 de fevereiro de 1977.

VICTOR 'BAUER
Prefeito Municipal

Estado de Santa Catarina

Prefeitura
. Munici�al �e Jara�uá �O �ul

DECRETO N. 433/77
Concede'Aposentadoria ao Funcionário
Zeferino PaoleHo. '.

.
.

V,ICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguâ do Sul, Esta
do de Santa Oatarlaa, no uso e exercfcio de suas atribulções, com base no

disposto no ítem I do artigo 107, combinado com a Ietra-t'c" do artigo 106,
mais o artigo 109, ambos da Lei nr. 344, de 30.3.72, e .'

.

- considerando haver o requerente através de laudos rné-

. . . . .' dicos, feito' prova de sua doença;' í'
. O E C R E T A:

.

Art. 1°.) :. É concedida a aposentadoria ao funcionário públl-.
co municipal ZEFERINO PAOLETTO, com direito a proventos Jntegrais.

Art. 2°.) - Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
. blicação, revogadas as disposições em contrário.

.

Palácio .da Prefeitura Municipal, de Jaraguá do Sul, aos 22
dias do mês de fevereiro de 1977.

.

VICTOR BAUER.
�refeito Municipal

O presente Decreto foi registrado e publicado nesta Direto
ria de Expediente, Educação e Assistência Social, aos 22 dias do mês de
fevereiro de 1977.

Astrit K. Schmauch
Diretora

GRANDE CONCURSO

GRATIS

·1 OPALA "SS"

5 CHEVETTES GP-II

·EMMENDÕRFER s. A.
Av. Mat D,odoro da Fonséca, 557

. Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Fones: 72-0060 - 72-0769 - 72-0969

Técnicos se reúnem pldiscutir produção da batata semente
Fpolis. - Para discutir os sistemas e

atividades'de produção de batata-se
mente, nas re.glões Sul e Sudeste do
Pals, teve Infcio em Florianópolis; uma

I reunião sobre o etstema. de produção
de batata-semente, com a presença do
secretário Victor Fontana, da Agricultu'
ra.

Particip,aram do encontro técnicos
ligados ao Serviço de Produção de Se
mentes Básicas do Espfrito Santo, Mi
nas Gerais, S. P., Paraná, S. Catarina
e Rio Grande do Sul. Eles trocaram in
formações sobre a. produção, o comér
cio e os pontos de estrangulamento da

produção em seus Estados, incluindo
também as atividades. e perspectivas
da gerência local de Canoinhas. E, no
�inal, elaboraram um documento rela
cionando os pontos de estrangulamen
to e as soluções apresentadas. .

.,

.

A reunião foi programada pela Em
presa Brasileira de Pesquisa Agrope
cuária (Embrapa) ·e Empresa de Pes:"
qulsa Agropecuária, de Santa Catarina
(Empasc), sob a coordenação do chefe
do Serviço de Produção' de Sementes
Básicas da Embrapa, Rui Calvara Rosi ...
nha,'

PAGINA

do
,

\Liens-
Com a finalidade precípua de que atividades para os três dlas da Conven

a XIV Convenção Distrital do L-1,O al- çäo, visando com isso o melhor con
cance o sucesso almejado, as diretorias graçamento entre as centenas de Leões

dos Lions Centro, Cidade Industrial e e Domadoras além de outras altas per
de Corupá elaboraram através as 24 co- sonalidades que aqul estarão dando
missões já formadas, um programa de sua honrosa participação.

PROGRAMA

Dia 11 de março • Sexta-feira

OS.OOhs. Hastearnénto . das Bandeiras.
Local: átrio da igreja matriz de
São Sebastião.

* A seguir. inscrição. Local: par
te térrea do Salão "Cristo Rei',
ao lado da igreja matriz de S.
Sebastião.

09.00hs. Primeira sessão da IV reunião
do Conselho Distrital. Local:

.

.
Centro Social do SESI.

12.00hs. Almoço livre.
14.00hs.· Segunda sessão da IV reunião

do Conselho Distrital. Local:
Centro Social do SESI. .

16.30hs. Forum Leonlstlco. local: Cen
. tro Social do SESI.

20.30hs. Instalação Solene. local: Cine
Jaraquá.

.

22.00tls. Coquetel - .oferta Whisky Old
Lord e, Ron Bacardi.· Local:"
Clube Atlético Baependi.

24.00hs. Encerramento.

Q'bs.: - Durante todo o dia o

portunidade de visita
a indústrias.

Dia 12 de março ', Sábado

OS.OOhs. -lnscrlção e recepção. Local:
Salão "Cristo Rei".

09.00hs. Primeira sessão plenária -. Lo-

. cal: Cine Jaraguâ.
10.00hs. Conferência. Local: C. Jaraguá
11.00hs. Aulas da Escola de Dlrlqentes.

Local: Cal. São' Luiz.
12.00hs. Almoço livre.
14.00hs. Segunda sessão plenária e e

leição do novo governador.
,

local: Cirie Jarãguá.
15.ÖOhs. Chá das Domadoras. Local:

. Grêmio Esp. Juventus.
1S.00hs. Encerramento das inscrições .

19.30hs. Aperitivo - oferta Ron. Bacar
di. Local: pavilhão da Ind. de

.. Malhas Malwee. ,

20.30tls. Jantar festivo. local: pavilhão
da Indústria de malhas Mal-
wee .

Baile de' Chopp só para Leões
e Domadoras, Participação
gratuita. Local Clube Atlético
Baependi.

Dia 13 de março - Domingo

23.00hs.

09,OOhs. Desfile leonístico.
11.00hs. Aperitivo - oferta caipirfssima

Bacardi. Locál: Posto Agro
Pecuário Joãe Oleofas,

12.00hs. Frango e churrasco de confra-
ternização. Local: Posto Agro
Pecuário João Cleotas.

15�00hs. Encerramento e despedida.

Três prêmios, no valor total de 100
.

olil cruzetros, serão entregues aos me

lhores. trabalhos inscritos no 1°. Con
curso de Livros ou Monografias sobre
o Cooperativismo, instituído pela Orga
nização das Cooperativas Brasileiras
(OCB). O concurso tem, como objetivo
maior, o enrlqueclmento da bibliogra- . Fpolis. -. O Fundo de Assistência
fia brasileira, dando uma contribuição ao Trabalhador Rural assinou na tarde
efetlva para o desenvolvimento' do sis- do último dia 14, convênios de coope
tema cooperado no Pars. ração mútua com 1S cooperativas filia-

As inscrições para o concurso es- à Federação das Cooperativas Agrope
tarão abertas até o dia 30 de abril. cuárias de Santa Catarina (Fecoag.ro).
Quaisquer livros ou monoqraflas que Segundo o estipulado no.s convênios, as
versem. sobre cooperativismo poderão cooperativas passam a recolher ao Fun
concorrer, cabendo ao primeiro' colo- rural apenas 75 por cento dos habituais
cada a importância de 50 mil cruzeiros, dois e meio por cento, porcentagem de
ao .segundo 30 e ao terceiro 20 mH cru- terminada por lei sobre a extração de
zeiros. Ao entrega será feita durante o vendas de seus produtos. A redução
VIII Congresso Brasileiro de Cooperati- da porcentaqern obrigatória é proveni
vismo, a ser realizado em Fortaleza, no ente da Lei Complementar nr. 16, de 30
mês de setembro. de outubro de 1973, do então Ministério

As obras terão que ser inéditas ei do Trabalho e Prevldêncla Social.
segundo o regulamento do concurso, A determinação ministerial tem por
os trabalhos deverão ser apresentados finalidade possibilitar às cooperativas
em quatro vias, em papel tamanho oti- maior assistência a seus filiados, já que
cio, espaço dois, num total mfnimo de o restante da porcentagem - 25 por'cen
ton.taucas. A atribuição do prêmio 0- to não recolhidosao Funrural - será a
briga es autores classificados a cede- plicado pelas- cooperàãvas em assls
rem os direitos autorals das respectlvas têncla aos. produtores, doutrinação coo
obras premiadas para a OCB, apenas perativista e atendimento médice-odon
para a tiragem ,da primeira edição, que.' tológico. Os documentos foram firmados
a ela pertencerá integralmente. Para e- pelo diretor do Funrural em Santa Ca
fetivar a premiação, a OCB está con- tarina, Augusto Perclas; e pelos dlreto
tando com a colaboração do Instituto res das ·cooperativas.
Nacional de Colonização e Reforma A
grária (INCRA) e do Banco Nacional. de
Crédito Cooperativo (BNCC).

Cooperativismo: OCB
lança concurso de

Livros ou, Monografias

[omunidade Evangélica festejará .

70 ,anos de fundatão
No próximo dia 1°. de abril, a Co

rnunldada Evangélica Luterana de Jara
guá do. Sul estará comemorando 70 a
nos de fundação. Para tanto,.é preten
são do Conselho Comunal realizar além.
de um culto festivo, outras festividades
a serem elaboradas para marcar de for
ma indelével este grato acontecimento.
Paralelamente acontecerá em maio·' a
tradicional Festa de Maio que será no
dia 15, sendo portanto a "l7esta do Ano
70". Por ser fato que nos liga muito pro
ximamente, este assunto será alvo de
maior destaque em ncssos noticiários,
em edições próximas.

Funrural assinou
de

A •

convemos

cooperação
mútua com 18
cooperativas

.

VANTAGENS
.

O Diretor do Funrural explicou que
a intenção dos convênios é, basica
mente,' atrair o interesse dos produto
res para a venda de seus produtos às
cooperativas, ao invés de comerclalí
zá-los com terceiros, como vinha ocor

rendo. Explicou que "com as vantagens
que poderão ser oferecidas pelas coo

perativas, amparadas pelos 25 por cen
to dlspensados, o produtor se sentirá
atrafdo e com isso não fugirá aos com

promissos de sua contribuição para
com o Funrural".

Estiveram presentes à solenidade
de assinatura' dos convênios o secretá
rio da Agricultura, Victor Fontana; apre
sidente da Federação da Agricultura do
Estado de' Santa Catarina, Marcos Van-

.

dreze, e o presidente da Fecoagro, Au
ri Podanezi.
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POVO' 'PAGINA .'

LJ.D. TEM NOVA SEDE "\

s:

A Liga Jaraquaense de Desportos
-seçundo seu Presidente, sr. Mário 'V.
Rassweiler está funcionando em- novo

endereço à rua Preso Epitácio Pessoa,
229 antiga sede 'do Clube Jaraguaense
de Xadrez, Doravante 'todas ás reuniões

1 bem como todos os trabalhos internos
da, Ligá serão, processados naquele 10-
'cal.

,

'

,
ESTRELLA ELEGEU '

' ,

NOVA DIRETORIA
•

A Sociedade Sport Club Estrella de
Nereu Ramos fundada em 1919, através
de' circular da preeldêncía 'está comu
nicando que em Assembléia Geral Ex
traordlnária realizada no último ,dia· 20
na presença de seus associados fo.i es
'colhida a nova Diretoria da entidade
que regerá os destinos do clube duran
te o ano de 1971� O time estrelado. de
Nereu completará em 77, 58 anos, ten
do portanto a mesma idade deste se
manário. Ao longo destes anos foi vice
campeão em 56 da LJD; campeão em

57, novamente vice em 58; campeão do
Torneio Preso 'Eugênio Vitor Schmockel
em 1960; campeão do Torneio Seme
Mattar em 61; campeão lnvlcto do Tor-

, neto ,Luizi'Gonzaga Ayroso em 73: vice
campeão do Torneio Manoel de Souza
'Filhó (Beco) em 74, campeão do Tor
neio lntclo da LJD 'em 75 e 'campeão in-

.
victo do Torneie Leopoldo Ver.ch, tam
bém em 1975. A composição da mesa

diretora ficou assim formada:
Presidente de Honra - Pe. Anton io

Echelmeyer; Presidente': Alfeu Tarcisio
Garcla: Vice Presidênte: Gustavo Ma
thedl; 1°� Secretário: Pedro A,. Gàrcia;
20. Secretário: Darcí A. Huber; 1°� Te
soureiro: Alfredo Gadotti; 20. Tesourei
ro:, Mario Bressani; Diretor Esportivo:
Arno G.limer'manh; Vice Dhi• Esportivo:
lvo Gregório Fodi; Diretor Social: Siri
lio Voelz; Vice Diretor: Paulo, Floriani;
Diretor de Patrimonlo: João José Bêi"
toli; Vice Dir. Patrimonio�: Mario Zaner
la�J'iretor de Publicidade: Osório Pau
letto; Vice Dir. de P'ublicidade: Inácio
Giovanella; Diretor Comercial: Juliano

Zanghelini; Vice Dir.. Comercial: Moacir
Ropelatto.

CONSELHO FISCAL:,Dante Menel,
Belarmfno Garcia, Antonto Zimmer
mann.

SUPLENTES DO CONSELHO FIS
CAL: Renato Demathe, Vatmor Zanghe-
lini, Orlando Bekendorf. ,

ZELADOR: Marió sehuster,

,

'

I,;
.
t·

'

"

Alberto Bauer 5.ft�]nd:·e aom. - EGCMF - 84.429.836/0001-04

r- c ...
, ,

.

'Ministério' do Exército
16.& CSM

Junta do' Serviço Militar .-.�"
.

,",
�'

"

ATIVO

DISPONIVEL ,

- .

i ", Ç�ixa ,�'ea,ri.êc;>s
'

.•. t. ', '.
'

••

,. 'J' 'l �

IMOBILIZADO

Os cidadãos abaixo relacionados
ãevem comparecer com urgência' na
Junta do Serviço Militar de Jaraguá do
Sul a fim ,de retirarem ,eus certificados:

•

IIson Klug
Inácio Kleemann .

Ivo Aluizio Stinghen
João Kitzberger-Neto
José Henrique Pereira
Luiz Augusto
Ma:rio Maas
Mario Machado . ,-

Orlando Ferraz
Osní Meldola
Osnir Gonçalves '.'

Paulíno Leeni
Renildo Gesner
Ursulino !'i'órnburg'

.

Valdir'Wagenknecht
Waldir Karsten
Wilson" Eggert \

Ademir Alve�' .' •

Ademir Cavalheiro de lima
.Adolar Schulz
Adolfo José Adrovandi
Benlclo Rogéri.ÇI Beleti Pedri
Bráullo Gaedke "

. .Darclzlo Ropelato
Dario Schutze
Emil, Albert Sobottka
Gen.iasio Kosloski
�iliiiãr Anacleto

.

Guido 'Schmauch
Gustavo Stollberg

,,'

I Heldebrant Luiz Adam

"

,: -I
,. "" • Ii...

·

I'

!

Osorio Klein
Secret. JSM

M'OTORISTAI
,'"

. .

7:
'

, '

Não durma rio volante. �

"

teu" sono, poderá ser et'erno.

Av. Mal� Deodoro di! Fonseca, 735· Jaraguá do Sul - SC
RELATóRIO DA DIRETORIA

.. .. . . 4.402.6'1\7;55'
'" .

Ativo Imob. CI Reav., Móveis e Utens., Imóveis,
Consto F.i1ial Itajar, Gonst. Filial S. Bento, Verculos e

Aces., Máq. e Pertences, Ferramentas-.. .. ..

'

..

REALIZAVEL

Fundesc, Cauções, Obrigo Eletrobras, Adie.' Lei
4154� Adic. Lei 1-474, Taxa Melhor., Adic. Lei 4069,
Cta. Res. Pendente; Dep. Obrigo Trab., 'Embraer, In
vestimentos. Sudepe, Sudam, Sudene, Dec. Lei 157,
BNDE, Participações, Inventário, 'Inventário Almo-'
xerifado ",. • .... .', .• '.. ,.. .. .. .. ..

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Ações êm Caução, Cont. de Seguros ... ,
'.

TOTAL ....

1.663.515,89
.

......
,

,..'. f �

, 750.369,98

2.300.040,00

9.116.543,42

.
,

.... ).. i

\
\

Senhores Acionistas
'. _ Temos' a satisfação de submeter à apreciação de V. Sas. o Balanço Geral, Demonstração da CORta de Lucros � Perdas e o Parecer do

consetho Fiscal, relativos ao exercíclo encerrado em 31 de dezembro de 1976, conforme preceitua dlsposlttvcs-legaís e estatutários.'
'

,

, Através do exame desses documentos poderão os senhores acionistas formar uni [uízo exato sôbr:e q movimento dos negócios desta
,':< 'sociedade e sua correspondente situação econômica financeira.

, ',' ""T''''''!' Colocando-nos desde já a inteira disposição dos senhores acionistas, para quaisquer eselaseclmentoe julgados necessários, visto ter-
�,

• m'os o prazer .de pormenorizar tudo quanto' nos for solicitac;lo.
"

" Jaraguá do Sul, 23 de feverelrode 1971.
VICTOR BAUER - Diretor Presidente

BALANÇl) GERAl. ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

\. c

�',

P Ä S S I V O

••.•• ,••••••••••••••••• li •••••••

,
.

, DEMONSTRAÇAO DA CONTA "LUCROS E PERDAS" EM 31 DE DEZt;MBRO DE 1976

D .:;: BIT O
.,.. CReDITO

, .

Inventário, Inv. Almoxarifado, Embalagens, Café Cru, Fé
rias e Ind., Prev.Social, Salários,Sal. FamrJia, Peças, Re
pares, Força e Luz, Combo e Lubrtt.; Fretes e Caro tos,
Vendas e Consig., Honorários Diretoria, Premíos da

Seg., Luz 'e Teléf., Selos e Telegramas, Imp. Municipais,
írnp. Renda, Imp. Sindical, Samae, Propaganda, Doa-

-ções, 'Contrib., Desp. Bancárias, Desp, Viagem, Mat.

Expediente, Escritório, Miud. em Geral, ":Multas, Comis
sões, FGTS, Pis, Rev. e Jornais, Taxas, Aferição, Publi-
cações, Fundo Deprectação, Saldo à Disp. Assembléfa 21.179.-944,74
Total do Débito ",

' 21.179.944,74

..
'

," 1
, .

NÃO 'EXtGIVEL

Oapltál,' Capita,1 Fil. Itaj�f, Fundo Reserva Legal,
Fundo Esp. Aum. Capital, Fundo Dep. cl Reav.
Fundo Depreçiação, FundQ Reserva, Fundo Indeni
zação Trab., Saldo à Dlsp.:Assembléia .. .. .. ..'

EXIGIVEL <,

r.,._' •

4.266.028,43

Prev. SOCa a R�c., Ctas a �agar, Dividendos, "'np.,
Renda Fonte, Financiamentos, O.R.T.N., Ctas Cor-
rentes , .. " : : .. 2.550:474,99

,

CONTAS DE COMPENSAÇÃO �. '-

Caução da Diretoria, Seguros Cont. 2.300.040,OÓ

9.116.543,42TOTAL, .•..•.. c•••••••••••••

tnventärío, Inv. Almoxarifado, Vendas à Vista, Divid. Au-
feridos, Descontos Auferidos, Lucros '

e Perdas • ." .. 21.179.944,74' "t

"

Total do Crédito '. ..... .-. 21.179.944,74
< r

I

I ...
'Jaraguâ do Sul, 31 dê dezembro de 1976.

Ass. VICTOR BAUER .. Diretor Presidente
CPF � 004358139

"

tI - �

" .

.. . ., � . ..
...,

Ass. ALiDOR BAUER - Diretor Comercial .'

s >

!' CPF -103953269 '. ' ,A ' • -,

'Ass. Yvonne A.S., Gónçalves .: Tee. Cont.., CR�SC-763a
CPF.,. 093090989

"

.',
, "�.;I" ,.

.. "

�.

-

,,},r � • t�
, I'

\ r:-
:> n.�J ,'\" r

-

"Ó. "
l __

' ��\. _ � ..... , _;o. j' .' :_••� � '"

,.� L �",-� '\ "': _,. "PARE-CER DO CONSELHp FISGAL. ' .. ,' -'; " , �c," ,.

• ,

,
• : '�;:�' � f�:;�J '�!.�_R:: ,,(,�Os, abaíx�issinados membros do .conselho Fiscal da firma ALBERTO BAUER, S.Á. IND. E GOM., havendo examinado detidamente os�r"

'ri ,I!vr<?s:e docy'me'ntos 9ue comp?em as peças do Balanço Geral enc�rrado e!1131.de �ezémbt? de 1976, encontrando ,tudo em perfeita ort;letn; SäO,ldé ,

.

.>, . p'ar�cer �,�� ö!freferl.dos atos ê:fe'{a91, s�llprpva"q,$pel� Assembléia Geral.,�.rdmáfla a realizar-se pr'0ximaJ"Qente." .

i�� ':: :-,r,·,·:ú ' -,

" '., ' "
'

, Jaraguá do Sut, 23 de fevereiro de,1917.. , . .-ll "i" , b
',' ,

� �I�:"'_rto "'.�hi - CPF 1229zom. ,< ,. ;'!' ""� Willy M.�nke
- CP..':,���< ...'''"", P";c'

�,��� ,��:,�:; :�. >I

, .

0'\ .... 1-
�I"'!.� j. s lt· o! ti' � � , ;,

, Li.

z

i,
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Sá,bado 26 de Fevereíre .de 1977 - N.o 2.924

As Personalidades do Ano
,O colunista Lázaro Bartolomeu, di- sil, Comandante da Base Aérea de ae

reter do jornal "Radar", de Florianópo- rianópolis; Deputado Dejandir Dalpas-.
lts, selecionou as Personalidades do A- qualle, Presidente- do MOB; CeI. Eduar
no de todo o Estadó e os reuniu num do Dória Sá Fortes, Comandante da Po

jantar de contraternlzaçãó no Floria- Hcla Milita�; Douglas Macedo de Mes
nópolis Palace Hotel.

'

quita, Presidente da Telesc; Ary Cangu-
O Prefeito da Capital, falou em no- çú de Mesquita, dlretor-superlntendente

me dos sequlntes homenageados:' Ma- do BRDE; Flavio José de Almeira Coe

ria Pompéia Konder Reis Malburg; Go- lho, presidente da DICESC; José Matu

vernador Antonio' Carlos, Konder Reis; salém Comelli, presidente do Grupo
- vice-Governador Marcos Henrique Bue- Hoepcke S.A.; Maria Iná Vaz, diretora

'chler: Deputado Epitácio Blttencourt, do Jornal "A GAZETA"; Darci Lopes,
Presidente da Assembléia Leqlslativa; diretor presidente da TV Cultura; Car

D&�embargador Ary Pereira Oliveira, lös Guilherma.Addor, diretor da TV Ca

í:; (.�o;dente do Tribunal de' Justiça; Se-
'

ligadas e Jornal de Santa Catarina; Luiz
,-,;::.dor Lenoir Vargas Ferreira, Presiden- Elias Daux, presidente do Grupo Eme

te daArena: Espiridião Amim FO., Pre- daux; Oswaldo Rodrigues Cabral, mé

feito "Munlctpet: Dom Afonso N,iehues, dica e, historiador; Stavros, Kotzias,

Arcebispo \

.

Metropolitano; ,Almirante membro do colégio Notarial do Brasil;
Marcelo Ramos e Silva, Comandante do Edson Gaidzinsky, diretor do Grupo
50. Distrito Naval; Ivan Oreste BonaUo, Gaidzinsky; Willy Zumblick, pintor; Jo
SecretáriQ da Fazenda; Nicolau Fernan- sé Henrique Carneiro de Loyola, dire
da Malburg, Secretário dos Transpor-, tor da Cia. Fàbril Lepper; Leoclides
tes e Ob�as; Augusto Batista Pereira, .'Zandavalli, presidente da Flefeza; Telmo
Secretário da :Tecnologia e M.eio Ambi- Thompson Flores, presidente da Eletro
ente; Cei. José Pompeu Magalhães Bra-, sul.

,
1 ,

BOT-AFO-GO,- (F,UTEBOL,
" CLUBE BARRA, DO RIO CERRO

I
'

Assembléia Geral Extraordinária

Chevette, um carro internacional,
bs brasileiros que tiverem oportu-,

nidade de viajar para a Argentina, Es
tados Unidos, Inglaterra, Japão, e Ca
nadá, poderão se surpreender em en'

contrar nesses pafses, �ssim como no

Brasil, um modelo de carro, cóm peque'"
',nas variações apenas quanto ao estilo,
luxo e potência.

"

Esse carro internacional é aChe
vette, um dos mals'-avançados da Indús- '

tria autornobilfstlca mundial. que. come
,çou a 'ser fabricado no Brasil em 1973.

Na - Alemanha, o Chevette se cha
ma Opel Kadett-, com variedade de mo-

'; delas. 'r

Na Inglaterr�, o Chevette tornou-se

popülar com o nome de Vauxi,âll Che
vette.

Nos Estados Unidos, çom a desig
nação de Chevrolet, Chevette Hatch
back Cupê, o modelo çonstituiu-se no
maior suçesso de vendas à épooa do
lançamento.

'N� Argentina, a ßM produz,() Opel
K-180, que é a réplica éxata do Opel
Kadett alemão.

, O'modelo Japonês da' Chev�tte é
fabricado pela Usuzu,' com a' denomi-
nação de Gemlni.

-

Na Austrália o modelo japonês é
montado pela fábrica Holden.

)

da Educàção' e .Cultura
'."_

Feliz a idéia do ilustre representan
te catarinense na CAmara Alta do País

Arno Rusch - NeretJ Hamos-Neste reunir em livro as suas atividades no

Elísio Romão - Corupá
'

Congresso Nacional, possibilitando aos

-João Kanscheski - Massaranduba seus conterrâneos conhecer do que é o

Joaquim Prefeito de Aguiar - Gua- elia-a-dia dos homens públicos em Bra-
ramirim ,sília, atividade que, de outra forma, fi-

.

João Weiler - Oorupá caria restrita à área do Congresso e ao

Martins Bosse - Lagoa Nova ;- Ara- seu arquivo, conduzindo -ao esqueci-
quarl menta os relevantes serviços prestados
Osvaldo Rigal - Nesta

.

'à Pátria pelos seus mais r-,presentativos
Serviços de Terraplenagem De,sto- filhos.
ca Jovata LT - Massaranduba
Vitor Delai - Guaramirim.
Valéria T. da Motta Resende

9ficial Maior

o valor

\

EDl'TAl
Pelo presente edital de citação, pe

dimos aos senhores abaixo relaciona
dos, que compareçam em nosso cartó- ,

rlo, para tratarem de assuntos de seus,

lnteresses.r

. o professor de uma- classe; em qualquer'
sala de aula, deve saber se o seu ensino des

perta tnteresse nos alunos, isto é, deve com

preender se os alunes .prestarn atenção às pre
leções que o mestre lhes apresenta. O profes
sor deve sentir se está sendo ouvido com agra
do, ou se está criando problema -de desinteres
se. Note-se que o problema de desinteresse é
tão prejudicial ao aluno e .ao professor como

qualquer outro que possua nome mals compli
cado. O que poderá fazer então o aluno, para
aproveitar o ensino que lhe � mlnlstrado pelo
prOfessor? Vamos àseçunda 'pergunta, como a

quela ,de quantas ,religiões possuimos. A pro
dução proveitosa de qualquer,ensino é o silên- ,

cio. Silêncio sim. Falará na sala de aula sornen-
, te ele mesmo e o aluno, quando indagado, ou

quando o solicita informações ao seu mestre.
Isto em qualquer setor de aprendizagem, seja
estudante de mediciná, advocacia, eletricidade,
mecânica, curso de aeronáutica e outros. Ana

lisem, senhores, a situação do ensino. Como a

goma arábica cola. Entenderam? Há o tempo do
Marmelo é da Palmatória. Amigo Leitor, não a

cham os senhores que deveríamos voltar 'ao

tempo da Velha Guarda? Até .. , '

Moretti. Jordan & Cia. Ltda.

, �ena�or Ofair He[ker
O senador da República, Otair Be

cker, acaba de nos remeter em forma
to de livro, uma coletânea de discursos,
projetos, pareceres e requerimentos de
sua atividade parlamentar no ano de
1975.

, I

Somos,agradecidos pe.la remessa

de tão oportuno docunlentário parla
mentar.

71
73
75
72
74
66
69
71
72

,
'

�,,'
Escrito por: Luiz Gonzaga Ayroso Sobrinho·

"

.

(Prof...,r), e tralllllJlUdo, pel!! elevada.lo-
cução ,cat�g6rlca do Pro!� Alamir Sc�Utz. '.., ,

Pertencemos a uma só pasta, a Educação e penas aquele que sabe votar. Mas não é urilca-
Cultura, somos' mestres de todas ás, matérias mente sobreo votp que t�mps que, elucidar o
principais como á Matemática, Português, 6eo- nosso povo. A maior. tarefa, porém, da obra de
grafia" I:fistória, Ciências Fisioas e Naturais, E. civismo cabe ao professor. Não é somente for-

D
'

'

�,' - "
.

'·1'"
.

'dc M' t ducação Fisica, tendo também um pouco ,de mar futuros cidadãos a ,fJflaJidada da Escola, é
, e,scans,o":,, ,nao: e. prrvt eglo OS' or os conhecimento sobre Religião. Se perguntamos dar ao indivíduo, ainda em idade infantil, noções

. ·'a alguém quantas' esp'écies de 'religiÕes possOf� de ciVilidade, urbanidade, franqueza e respeito
,

• 'mosno uniVerso. - E' dificil 'que alguém nos res- aos compromisses, respeito aos direitos indivi- ,

Pela im.,,��a do Estado' barriga- tos mortais ,s,rão d.epositadós num ,os';' penda � esta pergunta. Pois, para quem não duais, c o n c e -Lt o, ,e j u í z o so-
verde correm duas ,·,"olicias curiosas 'sário, comum do novo cemitério muni- sabe, lã vai, temos mais de 416 religiões que bre os nossos semelhantes e dar, em síntese,

que mexem 'com os mor.tos das cidades cipal. giram em torno Heste globo. 'No entanto" da para os últlmos anos 'do primário maiores co-
,

,
. boa orientação civica e moral depende a forma- nhécimentos sobre a nossa constituição, e a es-

de Brusque - Berço da Fiação Catari- Ja em Joinville é a quarta vez fiOS ção da personalidade da criança e, por conse- colarlzação da"âp'rendiiagém próveitösa: :- ,

nense - e Joinville ,,�,Mancf1�ster Cata-, 12 anos de existência do cemitério mu- guinte, da formação de craáter de um, povo;
,inense - e justifica o título que escolhe- nicipal São Sebastião, no bairro de Iri- não fora isto verdade e contrariaríamos Gnani
mos, de que o,descanso não é mais pri- .rlä, que aquele campo santo é depreda- ,memente o conceito geral sobre o professor

vilégio dos mortos; '., � do. Na madrugada de 19 de fevereiro de que ,afirma ser este o responsável pela forma-
ção de futuras gerações. Para podermos valo-

Em Brusque, por exemplo, a Paró- 1977 foi ele visitado por vândalos que rizar o ensino destas disciplinas, basta olhar-

quia de São Luiz Gonzaga administra destruiram mais dê 50 sepulturas', ar- mos para a situação política de certos paises
um velho cemitério católico que se si- rancando as cabeceiras e destruindo os que, baseados num conceito de civismo exaqe

tua nos fundos da nova catedral, bem vasos e, por fim, atearam fogo numa rado, caíram em decadência, num grande caos,
do qual só poderão erguer-se com uma renova

no centro da cidade e guarda os resf6s construção que servia de depósito de ção social baseada nos principios cristãos e de
mortais dos habitafltes faz 116 anos. O materiais dos serventes, do cemitério, uma sã democraçia. - Vemos assim que o pro

primeiro sepultamento ,"inaugurativo", avaliando-se os estragos em mais de gresso de lJ!Tla nação depende da Educação
-

d
. ,

I que lhe tolproporclonada. Temos obsesvado que
segundo a expressa0 o Jnteressedíssl- 60 mil cruzeiros. Segundo p'op� ares, os a Educação Cíviea e Social de nosso povo, sem
mo prefeito de Sucupira, deu-se no dia cafagest�s que, sem serem parentes do grandes diferenças de camadas sociais, deixa
21 de março de 1861. A cidade cresceu Zéca Diabo da novela "OdOrico, o bem ainda muito a desejar, devido à insuficiência do

e a catedral está a'exigir a complemen- amado", atearam fogo à construção seu ensino. Cabe, pois; aos polítlcoa oe profes-
seres o melhoramento da nossa situação cívica

tação urbanística da nova de orações entre meia noite e duas
,
horas e, logo e social. Sim, os políticos fazendo, ao lado das

e a Comunidade Católica de Brusque em seguida 'foi visto ;descendo do cemi- campanhas polrticas, campanhas clvlcas para
decretou em dezembro de 1971 a mu- tério uma Brasília que ninguém conse- que cada indivíduo tenha a ccnsclênoía dos

dança do cemitério para outro local. De g\Jiu identificar.' seus direitos e deveres. O Brasil precisa destas
, campanhas educativas, pois tem sido concretas

modo que ne dia>13 de março de 1977 Só faltou, no sábado de carnaval, as provas da ignorância de grande parte do nos-

ter:mina O praZO para a exumação de aparecer uma alma penada com a, ca- so povo, por ocasião dos pleitos eleitorais, SEI

todos os restos mortais. O não atendi- racterização de fantasma, para dar um bem que, na verdade, o bom cidadão não é a

menta da data fatal obrigará aos operá- ecrrldão nos selvagens violadores de ,,--------------:----------------
rios da prefeitura a exumação e os res- túmulos da Cidade dos Príncipes. MARIO TAVARES DA

CUNHA MELLO
_

TABELIAO DE NOTAS E
PROTESTOS DE TfTULOS

Pelo presente, ficam convo.cados ,todos os associados, para
uma Assembléia Geral Extraordinária a'realizar-se no próximo dia 26 de fe
vereiro em sua Sede,Soci.al na,Barra do ,Rio Cerro, as 15.00 horas em 1a.
convopação e não havehdO número legal,',em ,2a. e última convocação,as
15.30 para a disçiJssão do seguinte:'

,,' ,

10. - Campanhã para pagamento da reforma da Sede So-

'I
. - '. �I�o�:��m��t�":�dece II I

11 li' Irineu Hanernann - Presidente
,

===================================�===================-==========�'

Revendedor, FORD A�torizado
Av. Marechal Deodóro da 'Fons�ca,' '158'

CARROS USADOS I

Opala ,

Belina
'

.

Belina "' .

Fuscão 1500 . . .. .. ,..... .. . ":-.

Corcel Sedan luXio .. . .. '- .. .. . '; .. .. .. .. ..

Pick-Up F-75 4x4 :
'

, ..

, \
' • 1�·

Corcel Sedan '.. ;'. ,; . . . . . . . .. .

'

.. '. .. .. ..

Kombi
'

.' .

Variant .. . :.... .

-

..�' ,ofIO, '. ••• •• •• '�. ••

f'.

.

Verculos totalmente revisados.

A mecânica "MORETTI", você' Já conhece· 30 anos de '�ons SERViÇOS.
. ,

.;' ,E tem 'mais:�Dispomos dé financiamento próprio.

C�nslilte.:.nos '8 escolha'àquele que melhOr se atdapta.

, Dr�, [Irlol 'MoltYl' 'de" filia,:', 10010 'na �etrelaria de �aúde
- Por ato do Governador Faria Lima,

acaba de ser nomeado para o cargo de
Assistente do Chefe do Gabinete do Se
cretário de Estado de Saúde do Rio de
Janeiro, o Sr. dr. Carlos Moacyr de Fa
ria Souto, ex-prefeito do municrpio de'
taocara.

O novo Assistente do Chéfe do Ga
'binete da Saúde tornou-se famoso com
os seus despachos quandO no mandato
de prefeito do' m�nicrpio de Itaocara, no
Estado do Rio de Janeiro, muitos deles

transcritos nas páginas deste semaná-
'

rio, com real agrado para nossos leitq
res.

A comunicação de sua nomeação
conclue: "Se, de alguma forma, lhe pu
der servir, coloc,a-se ao seu dispôr;
mas,mo porque "quem 'não vive para
servir, não serve para viver".

Somos agradecidos ao dr. Carli
nhos a gentileza' da comunicação e a

presentamos votos de uma gestão ple
fia de realizações.
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