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Salão Cristo Rei

As pessoas que passam pela Marechal Deodoro,
entre a Igreja Matriz e a Casa Paroquial notam um imenso

vazio, pela falta do prédio que a população conheceu como

o SALAO CRISTO REI.

Razões técnicas ditaram a sua demolição e uma
.

moderna edificação deverá surgir em seu lugar. É a cidade

que se moderniza, oferecendo aos seus usuários espaços
mais amplos ,e coniortáveis.

Daí porque estampamos a foto que ilustra este arti
go, tirando dias antes da demolição.

O prédio que já está "no chão", com os escombros
em vista de desaparecimento, mesmo hoje não oferecendo
mais a segurança e conforto dos dias atuais, tem a seu favor
um crédito muitcf'grande de 'benefícios à população.,

Se a nossa memória não nos trai, pelo decurso de
muitos anos, o seu espaço físico serviu para as tradicionais
festas de São Sebastião e reuniões de toda a espécie, desfi
lando pelo, seu palco artistas de renome, vindos de outras
cidades. Serviu, também, para a representação dos alunos de
nossas escolas, que se transformavam em personagens capa
zes de arrancar aplausos da assístência. Quando a igrejinha
da colina foi �emolida, o Salãó serviu de casa de Deus, até
que se concluisse à atual Matriz. Mais tarde ele abrigou o

Grêmio da Juventude e a nossa memória liga fatos importan
tes acontecidos naquela época: as palestras do dr. Badaró,
de Taubaté, São Paulo, professores e outras personalidades
daquela cidade paulista, bem como,as palestras do dr. Vi
lhena, do Rio de Janeiro. Abrigou" igualmente, as Santas
Missoes.

Na parte inferior uma cancha de bolão proporcio
nava aos seus freqüentadores momentos de lazer (l esporte
e nos dias que antecediam aos 'festejos em homenagem à
São Sebastião, Padroeiro da Paróquia, as pistas testemunha
vam renhidas disputas, em busca de boa colocação indivi
duai, ou em grupo, abocanhando seus integrantes valiosos Itroféus ofertados pelo comércio, indústria e particulares. Du
rante algum tempo foi sede da Ação Social, da Congrega
ção Mariana, serviu na parte posterior como Secretaria da

I Parôqula, com a área do salão, propriamente dho, para reu-

niões de Pais e Mestres dos Colégios São luis e 'Divina Pro
vidência. Aconteceu ali a primeira aula da Escola Técnica de
Comércio São luís e muitas formaturas foram programadas
para aquele local, onde os formandos homenageavam ilustres

personalidades do lugar e do Estado, como Paraninfos e Pa
tronos.

No dia 29 de julho de 1978, ele presenciou o derra

deiro. espetáculo, Naquela data reallzeva-se o Baile da Des

pedida. Os jovens curtiam o seu som ao embalo de seus cor

pos e os mais velhos lembravam o fim de um passado não
muito distante e que daqui p'ra frente dará lugar a uma edifi

cação que acompanhe o rilmo desenvolvimentista d8 cidade.
Fica aqui o registro do seu desaparecimento.

E.V.S. '- 9/78.

CEF pode financiar casas de
madeira .ern Jaraguá do Sul

Por oéasião da última
reunião da Associação
Comercial e Industrial
desta cidade foi ampla
mente debatido 'o proble
ma habitacional de Jara

guá do Sul. O debate ba
seou-se em dados forne
cidos por' uma pesquisa
recentemente realizada
nesta cidade entre as in
dústrias.

Esteve presente nesta

reunião; e participou dos
debates sobre o proble
ma habitacional. 'o Ge
rented a Agência da CEF
de Jaraguá do Sul, Ar
lindo Pereira de Macedo
Filho. Inicialmente ele fez
uma explanação sobre as

dif(lrentes modalidades
de crédito oferecido pela
Caixa Econômica Federal

para financiamento de ca
sa própria.

Informou que a CEF,
inclusive, por sugestão
sua, estã- examinando a

possibilidade de financiar
em Jaraguá do Sul a

construção de, casas de

madeira, o que poderia
vir a favorecer muitas

pessoas Interessadas.

Mais de Cr$ 78 milhões
capitalizar' pequena e

catarinenseempreso
. Florianópolis - O Ban-
co Regional de

Desenvolvimento do

Extremo Sul (BRDE), fir
mou contrato com o Pro

cape, através do qual re
passará a importância de

Cr$ 78 milhões, destina
da à integração de até 70

por cento das ações ou

cotas subscritas no au

mento do capital social
realizado por pequenas e

médias empresas priva
das de Santa Catarina. Os
recursos,

.

de um total de

Cr$ 120 mi'hões, são ori

ginários do BNDE, tendo
ficaêfo acordado entre as

partes (Procape, BRDE e

BNDE) que o limite a ser

ICM

destinado a cada empre
sa não deverá ultrapas
sar a casa dos Cr$ 5 mi

lhões, a fim de que seja
atendido o maior número

possível de interessados.
O contrato foi assinado

em solenidade realizada
na última segunda-feira
na Secretaria da Fazen
da, tendo o documento o

Secretário Ivan Bonato, o

Diretor Superintendente
do BRDE em Santa Cata

rnia, Ary Canguçú de

Mesquita, e o Superlnten
dente do Procape, Jayme
Scherer. Na ocasião foi

realçado o esforço do

Governo do Estado no

sentido de obter recursos

para
mé dâo

financeiros de organis
mos federais para aten

der às necessidades de
fortalecimento da empre
sa privada catarinense,
notadamente as de pe
quena e médio portes.
Com esses recursos de

Cr$ 78 rníthões, acresci
dos dos Cr$ 43 milhões a

serem repassados nos

próximos dias, já atinge
a soma de Cr$ 178 mi
lhões a verba destinada

pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econô
mico ao Procape, para a

capitalização da pequena
e média empresa de San
ta Catarina.

registra
real de

crescimento
10°/0

da havia sido maior,...... 13 por cento.

Enquanto isto, os estados nordesti

nos mostraram a melhor "performance",
com o Rio Grande do Norte, Ceará (

Pernambuco, apresentando expansões
no recolh.imento da ordem de 17,2 por

.

cento 'e 16,7 por cento cada um dos ou

tros dois estados, respectivamente.

Brasília - O Imposto sobre Circula

ção de Mercadorias (ICM) registrou um

crescimento real de 10 pcr cento, até ju
lho, comparatlvamente ao mesmo perío
ao do ano passado, resultado três pon
tos percentuais' superior ao verificado

no primeiro semestredesse ano, propor

cionando uma arrecadação nominal de

Cr$ 97,9 bilhões, segundo dados divul

gados pela Coordenadoria de Assuntos

Econômicos do'Ministério da Fazenda.

O terceiro maior desempenho foi re
gistrado pelo Amazonas, com um cres
cimento de 16 por cento, seguido de S.

Catarina, com 15,9 por �ento. São Pau

lo e Rio de Janeiro, tradicionalmente os

de maior participação relativa - mais

da metade do total arrecadado (53 por

cento) - registraram, até [uiho deste

ano, crescimentos de 11,9 por cento e

7,3 por cento, respectivamente.

As conseqüências da seca no início

do ano, continuam refletlndo no Paraná,
que teve sua arrecadação do ICM de

crescida em 12,2 por cento - único es

tado com recolhimento negativo - em

relação aos sete primeiros meses do ano'

passado. Até o primeiro semestre a que-

Capital Sul Americana ao

Chapéu
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LO[HI,X
SANTA CATARINA

PLANTARA CAFÉ

Jaraguá do Sul incluído no Projeto.
Na tarde de 3a. feira última, dia 29

de agosto, recebemos comunicação te
lefônica do assessor e coordenador de

Planejamento da AMUN,ESC, sr, Lenin
Pena, que em seu nome e em nome do
Presidente da AMUNESC; sr. F!ávio Ga
meiro de Camargo comenlcava ter sido

aprovado a poucos instantes em reunião
do IBC, a extensão do plantio do café
em Santa Catarina, incluindo os municí
pios da AMUNESC.

O pedido por várias vezes feito por
Prefeitos de Santa Catarina e pela equi
pe técnica da Amunesc, foi agora final
mente concretizado pelo Ministro da In
dústria e Comércio, Ângelo Calmon de
Sá e o Presidente do IBC, Camilo Cala
tanso

Com exceção de Rio Negrinho e

Campo Alegre, tocos os demais municí

pios pertencentes a mtcrorreqlão do
norte e nordeste, estão lnciuldos no

projeto de plantio e comercialização do

café.

-x-

EXPOSiÇÃO DE ARTE

O Centro Cívico Coronel Emílio
Carlos Jordan, do Colégio São Luis, es
tará promovendo nos dias 16 a 24 de se

tembro uma exposição de quadros, ta
peçaria a óleo, acrílico e aquarela, no

Centro de Turismo, na es.. Getúlio Var
gas, com a participação especial de ar

tistas de Florianópolis: Joel Figueira,
Douglas Luz, Hamilton Ferrari, Jaime
dos Santos, entre outros.

De Jaraguá do Sul teremos a par
ticipação de Marguit Krause.

-x-

CORPO DE BOMBEIROS
COM NOVA DIRETORIA

O' Corpo de Bombeiros Voluntários
de Jaraguá do Sul, em reunião do Con
selho Deliberativo, realizada no dia 23
de agosto de 1978, elegeu os novos con

selhos que relacionamos abaixo:

Conselho Administrativo
Gestão: agosto 1978/79

Presidente: José Carlos Neves; Vi-
ce-Presidente: Alexander Georg Otsa
(reeleito): Secretário Geral: Adolar Jark
(reeleito); 1.0 secretário: Mauro Koch; .

2.0 secretário: Gerd Edgar Baumer; Te
soureiro geral: Tarcísio Küster; 1.0 Te
soureiro: João Batista Prim; 2.° Tesou
reiro: Edmundo Klosowski; Diretor 'So
cial: Ari Viero.

Conselho Fiscal
gestão agosto 1978/79

Membro Nato: Prefeito' Municipal,
DO. sr. Victor Bauer; Representante dos
Sóc. Ativos: sr. Marino Soares; Repre
sentantes dos Sóc. Contribuintes: Sr.
Eugênio José da Silva.

.

A posse dos eleitos para os novos

Conselhos, se deu na mesma data.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Aniversariantes da Semà"à
,.Aniversariam hoje, dia 02.09.78

,

Sr. Rudi �runs
Sr. Laerte Stein
Sra. Romilda Pedri
O garoto Walter, Germano, filho .de Ger-;

mano e sra. Milda Behrens Junior
Aniversariam amanhã, dia 03.09.70

Sra. Irene H. Soelter, na Alemanha
Sr. Waldemiro Nagel.
Sr. Narciso Morbis

,Aniversariam dia 04.09.78
, >: Sra. Karolina -Burow BCH;ler

Sr. Waldemar Van Vossen
Aniversariam dia 05.09.78

Sr. Pedf.õ J30rges, em Oorupá
A jovem Eliany Hornburg
O jovem Ronaldo Guilherme Schmidt

Aniversariam dia 06.09.78
Sra. Euclair Pereira Lima Hinsching
Sr. Hugo Hoepfner
Sr.' João Hoepfner
Srtà. Eloni Borges
Sr. Arnaldo Pasqua'lnl
Sra. Traudi Kanzler, em Schroeder
Esmeralda Ferrazza
Sr: Rui Romero Bauer

Aniversariam dia 07.09.78
_ Óndina de Oliveira
Sr. Werner .Mey, em São Paulo
Sra. Sezalanda Maria da Silva Costa, em

Lqguna
Sr. Nélson José da Costa
Sr. Renato Rabock, contabilista
Sra. Mercedes Silva Saade

Aniversariam dia 08.09.78
Sr. Lourinon Seiffert, em Joinville
Sra. Eisa Müller
Sr. Alfonso Erdmann
Sra. Wally Friedel

'

Sr. Nélson Amorim, em Joinville
Sra, Terezinha Haffermann Pereira, em

Criciúma
Sra. Maria D. Nagel

.
' .
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Nascimentos da Semana
N�sceu d_ia,20.07.78 , •

.Balete Terezinha, 'filha de Filomena Engel
Nasceu'dia' 20:08.78'"

o' I •

João .CarIOs, filhó tI'e' João Oarlos {SÔnia
,'Mahfud) Marcatto' ,

Nasceu. dia 22.08.78
' �

::
•.

o . f.4srülso·n, )iltf6 de Ade,m�r' (Va'neta Vanll-
" I dâ) Mueller .

Nasc-el'am dia '25.08.78 � .'.' "

�ábio,'nlho tíe-José (Elizabeth Regina) da
Silva,

.

t. 'F(a.��p��Miqh'ei, filhq de",' Lavro "(Janette
'.Joser,Mengarda

.

-.' ,

, rraei; firhoà de Aelmulh (Hildaj'Bruch :

Pedro�:mtTó' cfe'PE!dro (l'ri$"de-Ltrrde's) ')·m,
leshein

,"_ !� ., • "

t..

Nasceram dia 26.08.78
Edson, filho de Wendelin (Adelaide) Fis-

cher
.

,

Denis
_
Rodrigo, filho de Lourival (Gertru-

. -

des) 'Alberton •... .J_': r ,

Nasceu dia 27.08�78
' .

..

"M,árcia, filha dé Alfredó' Pe're� (Javilda
r. . '�.l}h�s) de ?�)U:Zá

.Ciuil
,. - .. '_. .. � ,-

,', n i'"
.

.

Áurea Müller Grublia, 'Oficlal do Registró Civil do
,

"ro. DlsiHto 1ia: Jboinarc�"de'- j�;�guá do 'SUl, Estado de
.'

Santa C-atá.rlná;Brasil.""" .�_. "�: '_j_ ,_",.,

José Célito França Torres e Norma Hiibell ,

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de ;BraçQ
do Norte, neste EstaI'Jo, domi�lliado e re:<iderite na Rua

� ""'{t '-" 0,- e .....n /..,,_.,' (! r �, '" ( ... � "

Tomaz Francisca dEt Gdes, 'nei!ta cidaãe, filho de Vence,s-

lau 'Torrl's Iii :M:�riá Wiíí.çj.Torres.
'

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Ja,
,

, ';raguá do" Sul) í dORjic:i,li,�da e re�idente na. Eua Tl!1'II-az-
• Fr�;nc�sc� M qpe�, l}fI'N�' cida,d�, fVf.a ,de,��opoldo ,I�õben

·

e Jenny Baumgartel Hõbell. •

Editaffll:. !().461l' Ú' 2�,�8.l97g ',., 1"" \ ,'"", �
,

'

Bernardo Lennert e L1ícla si�néin ,', I,

EÍe, brasileiro, solteiro, lavrádor, :na,tural',de.'(faraguá
, do, .sul, ,domiciliado � residente. ElW t9;ar!baldi , J;leste" dis
tr1�o, �i�fo ,�,e F!lj-nCi�Slo,..�enneft/'� M,aria, �teng€'r �en"}er.t.
Ela, brasile}ra, solteira, do lar, nàturál de '::araguá do

� , �f4 J
• J • "."" :-O. 'l

Sul, domiciliada' é' resldente 'em Garlbaldi, neste distrito,
filha: de' Afonso' Stêilein. e Ml:ráÍrda' POltronieri Stellein!' ,

Edital nr. �0.'409 @12�.08,19�8 ,; , '" •

AntOnio., RolO", e. Maria ,polomfn1
. Ele, brasileiro, solteiro, operário: natural de 'Indaial

: t,. � i "(. (". ,.
.

... ') •
'

neste Estado, domiciliado e residente na Rua Joinvill,'

'nesta cid�de, ftlho -de-Valdevino',rtosa e Maria. Madalen�
Rosa, Elá" brasileVra:; :Solteira,' industr1áda" 'natural de

• Guar!l-mirim, :hJlst�, Estado, domiciliada ,e" 'reljlldente ,na

. �ua Joinville� p��tJl. fj,�ade, f�Wa, d� Ânge.lo, I��lomini ,ú

·Edith Hackbart }:!olominl.
Edital n;� '10.4íÓ de 25.Ôs.1978
"Ce';árlo To�elíR 'e"Jh:arlene Dutra

, I'

Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de Jaraguá

o
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Anete, filha de Nelson (Volan
da) Driessen, está cursando
o 1.° núcleo comum; seu hob

by é ouvir música e dançar,
também' pratica voley e tê
nis de mesa.

Luciene. filha de Walter (lsol
de) Gosch, cursando o 1,°
núcleo comum, gosta de dan
çar e ouvir música e também
de praticar voley.

Vera Lúcia, filha de Jaimo

(Alzira) Mendonça, está cur

sando a 8a. série; seu hob

by é cinema e música.

Cláudete, filha de José (Ve
da) Pereira, está cursando a

8a. série, gosta de dançar e

ouvir música, seu esporte
preferido é o voley.

,.._.._._ ......-_-._---_ ......-_..- ............
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II RELA - Não seja careta, entre na moda II
II transacionat visitando quem entende de! II
II moda e tem tudo para lhe oferecer. CtN- II
" DERELA - calçados, confecções, artigos II
II esportivos, vestidos completos para noivas, II
II

conjuntos infantis, presentes chiques e um

IImundo de coisas novas que você nem po-
U de imaginar. Visite a CINDERELA, um 10- II
II jão com sobre loja, na Getúlio Vargas, 198 II
Jl a sua espera. A vista ou a prazo, como vo- "
II cê preferir! II
--,_.,_....__.� _,-�---_.. ....�---

-._._. ......_.-.- ------�._ ...... ._.

DISCOTEQUE
Amanhã, às 16 horas na sede social do

Grêmio Esportivo Juventus, a 3a. discoteca,
patrocínio Guaraná Brahma, com discos de

brinde e muitos refrigerantes Brahma para os

participantes. Haverá ônibus grátis, saindo da
rodoviária às 15 e 16 horas, animação Top
Som.

, -

Fernando José EnunendoeJlfer e Raquel AndrfanJ

Ele� brastleíro, �olteiro, administrador, natural de

Blumenau, neste Estado, do.mic_niado e residente em B'lu

menau, neste Estado, fÜho' de Raimundo Adolr� Emmen ..

"""d' n
,doerfer e Loni Piske Emmendaerfer. Ela, brasileira, sol ..

·

= lta -nr:' rO-,'4;OTü'é-Z:r:'(TS':1.97lf.-- ---��:_�_ .. -.' r,u
.

.

teira, do lar, riatural de Itaja!, neste Estado, domiciliaila

PARABÉNS A VOC�S! É O KROGERHAUS
COMEMORANDO O SEU 1.° ANIVERSA
RIO ... MAS A FESTA É SUAI VOC� QUE
DESFRUTA DA QUALIDADE DO, KROGER
HAUS AGORA ESTARA DESFRUTANDO
DO "KROGERGARTEN". AGUARDE, É PA
RA,BREVE.

BEATRIZ E
WILSON ACONTECEM
No próximo dia seis deste mês, estarão

recebendo 'a bênção nupcial, na Ig�eja Ad
ventista do Sétimo Dia, aqui em nossa cida

de, os noivos Wilson e Beatriz. Ele, filho do
casal 'Gerhardt (VerÔnica) Schaffer, ela filha
de Alfredo (Tereza) Butzke. Após longos anos

de preparação, decidiram pela união conju
gai, 'o que farão no dia sels. Após as bênçãos
nupciais, 'estarão recepcionando os convida

dos, nas dependências da Churrascaria Pa
vanello.

"

do Sul, domícíüado e residente em Joinville, neste Esta-

do, filho de' .snvio Tome!in e Alzira Leoni Tomelin, EIIl.

brasileira, solteira, industriária, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliada e residente em Três Rios rlo Norte, nes

te distrÍtó, .filho 'de Ralrnundo Dutra e Maria Danna Du

tra,

Editál nr:·10.411' dê 28.08.1978" ,

e residente na Rua Frederico Bartel, nesta cidade, filha

'-de Aldo An'driani e Maria Matilde Kracik Andriani:

iEdital nr:''10.4-r2' de' 28:08.1978 �
.•.

"

"jAltat.les, Rôm..ial;Io-·e Darei Frâ�a <
"

- �
,

_� _ I \.. J
__

Ele, brasileiro, solteiro, servente, natural de Coru

pá, neste Estado, domiciliado e resider.te na Vila Lenzi,

nestll distrito: filhó' de 'Ellride Romuald6 e .Ànair da SÜ·'

va Romualao. Ela,' brasileira, 'solteira,:- costurefra, natu

ral de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em Ja,

raguá-Esquerdo, .n�ste distrito, filha de Gercino Fraga e.

Isabel Fraga.
'. -t

Edital nr. 10.413 de 29,08.1978

Nllton ã��k 'e Mlri�s� (J��iItiÍi Bógo .. , .0

Ele, 'brasileiro, solteiro, tecelão, Í'latural' de Jara

guá do Sul, domiciliado e residente na Rua Santa Cata

rina, nesta, cidade, filho de Antônto Heck e, Linda Brüh ..

müller Heck. Ela, brasileira, so'lteira, auxiliar de escrl

t6rio. natural dli Rio d'o'Oeste,' neste Estado, domiciliada

e residente na 'Rua José Emmendoerfer,
filha de Terêncio Bogo e Maria Bogo.

nesta cidade,

E para que chegue . ao conhecimento de todos

mandeJ passar o presen�e edlt"'l que "Ier,á publicado pe

la imprenfila e em cartório onde será afixado durante
� ,

) tt t •

j
�

15 dias. Se alguém souber de algum Impedimento, a.

cuse-o para os fins legais.

_. Aurea MUller Grubba

Oficial .- r r:
�

Ih :

ENLACE STEFAN OLIVEIRA
No dia de hoje, na Capital do Estado,

duas tradicionais famílias vivem momentos do
grande emoção, com o enlace de seus filhos
Elisabeth, filha do distinto casal Herírlque
(Wanda Mussi) Stefan, bacharel em direito e

Vicente, filho do ilustre casal �7io (Iria Maria)
Oliveira, acadêmico de medicina. O ato reli
gioso acontecerá logo mais, às 20 horas na

Capela do Provincialado, com o compareci
mento de familiares, padrinhos e convidados,

Após a cerimônia, os convidados, serão recep
cionados no Clube do Penhasco. Aos distintos
noivos e pais, as felicitações desta coluna.

Se o seu problema é beber
O problema é seu

Se o seu problema é parar de beber
O problema é nosso, '.. PROCURE-NOS:

Grupo Serenidade de A.A.
Rua Exped. Gumercindo da Silva, 370
(ao lado da Creche) - Jaraguá do' sul-se
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Celso !7!agel

Recebi da amiga Sônia o convite para
participar da sua festinha, por ocasião de seu

aniversário, que será comemorado junto aos

amigos convldados, no dia de hoie, no Clube
At!ético Baependi. Parabéns Sônia, por mais
um "niver" e obrigado pelo convite.

.. .
e 1.-

����*��������*���
� �
� Chegou a COLEÇAO VERÃO 78 no Lojão �
� de Confecções Sueli e continua a liquida� �
� ção de Saldos, preços baixos que o preço �
� de atacado. Você' compra vestidos, slaks �

� camisas, camisolas, batas, blusas, jardi� '!5.

Sl. neiras e bijouterias, abaixo do preço. Ago- �
't:> ra com crediário. O I:0JÃO de CONFEC- �
� ÇÕES SUELI, fica na Deodoro, 1085, em �
� frente a praça Paul Harris. �
�' �
�����������������

BETO CONVIDA... -.

....

Convidando a todos para a festa do 3.0
aniversário. dê- Beto Promoções, com 'cinco

'

dias de festa. Dia 6 de setembro, 4a, feira, a
abertura corn o Baile da Independência, na
sede social do Grêmio ,Esportivo Juventus,
com início marcado para às 22 horas e 'a ani
mação do,C�nj':lnto 4a. Redenção e Top 'Soom
Music. Dia'7 de' setembro, 5a. feira, Soirée as'
15;30 horas 'na Sociedade Vitória (Ilha da Fi'
gueira) com a 'animação do :4a. Redenção. N':)
mesmo dia na Sociedade Dançante Doering.
também no mesmo horário, soirée com Top
Som Music. Dia 8 de setembro, 6a. feira Baile
às _21,30 horas. na Sociedade Dançant�, Doe
ring com a animação do 4a. Radenção e Top,
Som. Dia 9$de,. setembrQ, sábado,. Baile às 22'
horas�jno Grêmio Espõrtivo' Juventug, em sua
sede social, denominado Baile UMA NOITE
ESPECIAL:,. cÇlm os acordes dooGrupo .Crisma
de Criciúma. D,ia 10,de setembro. o �ncerr�- ..

menta, às '1'5,30 horas na' sõcied�ú:le dan'çant9)"
Doerjng cO,m a ;:mimação de Top' Som Music.
Estes são os cinco dias de festas no 30' ani-,'"
versário de, Beto Promoções..

.

t· • '. ' II','!

Carin, filha de Uno (Tereza)
BaraHo, está cursando o 1.1)
núcleo comum, gos\;l de dan

çar, ouvir mústea e praticar
voley.

A coluna esta semana novamente está

apresentando mais cocotinhas que estarão fa
zendo o seu debut no próximo dia 30 deste

mês, no Clube Atlético Baependi, colorindo as

sim, desde já, a realização deste evento, que
toma lugar no cenário estadual, tornando-se
a atração máxima da época, isto por ser tam
bém o primeiro Baile Branco do Ciube Azurra.

__ .... ..

������������������

l A moda como o figurino manda, de !
1 São Paulo para o "grand monde" da re- !

i. ,giãQ, vo�ê. encontra na LOJA KLEIN e 'I
i KLEIN MAGAZINE. A, badalação do mo- i
! mento, moda jovem; descontraída para 2'
'voéê desfilar elegantemente.

' .

(;

! . As últimas novidades ·em tecidos ·p1.-- ,1
i ra 'você' que vai fazer o seu , D.ebutl78 e. I
1 para voc� ,que .marca presença. nos aCOI1- .1
!' tecimentos de nossa sppiety.)

'.

I
t LOJA KLEIN e KLEIN MAGAZINE, no ! '.\

i endereço da elegância • Rua 28 de �gos- !
t to· Guaramirim·· SC.

"

.

!
............-....�c...- ..................OO':'.._ff'N_ .....'.... -...

MOSICA ,-

"Música é a linguagem universal das
emoções". Não é necessariamente sinôni
mo de alegria: nela exprimimos nossas es

peranças, anseios e aspirações, sentimen
tos cuja profundidade" nem sempre as pa
lavras traduzem .

Música, é cultura, tradição: podemos
dividí-Ia por suas características regio
nais, ritmos e mensagens, mas ela não dei
xará de ser predominantemente jovem, por
mais anti.ga 'que sela., <. '.

A música clássica, por exemplo, tem
permanecido no tempo com importância

..semp-re crescente, popularizando-se cada
vez mais. De música intelectual que foi, e
talvez não tenha deixado de sê-lo de todo
o som erudito vem ganhando progressiva{
'mente a aceitação e 'adesão, eo jovem.

.

Já a música sertaneja ou rural, con-
Siderada pelas classes mais elevadas co

.mo..ru�irpe,nto "de mau gqsto .musical tem
papel relevante 'por retr"atar. à seu modo a

sensibilidade, o lirismo e ã'�oésia de u�a
gente simples e pura. .

�. , 'O jovem, particulàrrilerite. "tem predi
leção pêlà ·música rc;mâhtlcá e pelo som

pe.sa�o, co�o o rock, desde os seus prl
mordlOs ate sua e-xperiêncía mais ousada.

" ·A.:m�siêa popu!ar ,brasileira, apesar
de preJu�lcada pela invasão'ce gravações
�stralJg�lras, luta para subsistir, com 'bons
compO,sl!ores e intérprete� que. tem. Es
tes, porem, ao pretenderem criar coisa,>
novas, não raro acabam calndo fatalmen
te) no clichê dos importados. '

"

'\1'

Infelizmente lá não se faz música no�
va: os sucessos do passàdo voltam com

força_!otal,.,beneficiando ::tpenas a nova
geraçao, q�e poderá, assim, pesquisar o
som da antiga. .

�alta de imaginação. O que S� fará,
daqUi para a frente, em tarmos de músi
ca? � uma incógnita I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Os Despachos do
Retornamos depois de

um pequeno intervalo a
mais alguns despachos
do ex-Prefeito de Itaoca
ra-RJ - dr. Carlos Moa
cyr de Faria Souto. En
tendíamos nós que a se

qüência quase ininterrup
ta dos registros prefeitu
rais poderia provocar o

desinteresse dos leitores.
Puro engano, Senhores!

mos encontrar no meio de
muitos Osmar Nascimen
to - o atual Presidente
e o discreto Antônio de
Pádua Pereira. O primei
ro lê semanalmente o

nosso CP na repartição e

sempre que pode, co

menta o que tOCé1 mais a

sua sensibilidade. O se

gundo, é homem caleja
do, apesar da idade, em

administração pública,
ex-prefeito de uma série'
de municfpios catarinen
ses. Homem como o dr.
Carlinhos, talhado para a

tarefa, e também "Iiga-

No mês .que passou,
marcou no calendário do
Serra Clube de Florianó
polis, a costumeira reu
nião quinzenal, e lá fo-

. _---- ...._---------- ...... - .... _----- .. --- .... _- ..... --:....... - .... _----- .. - ...._-- .... _--_ ......

DO MEU ARQUIVO PARA voes
-------------------�--- .. _----------- .. _----_ .. _ .. _-- .. _ .... -- .... ---_ .. _- .... - ...... _-

Deixe-me Pensar
.

Prof. Paulo Moretti

Costuma-se dizer que, hoje em dia, quem não
vai, acaba sendo empurrado. O século XX parece
que se caracterizou como sendo, o século da pres
sa.

Diante de tal circunstância, não há quem, en
volto nesta lufa-lufa absorvente de todos os dias,
não sinta necessidade de uma pausa para pensar,
para fazer um balanço de sua participação nesta
roda-viva sem fim.

O homem moderno, impulsionado, de um la

do, pelo progresso e, de outro, pela ambição, quer
agarrar, com unhas e dentes, todas as oportuni
dades que se lhe oferecem, deseja conquistar to
das as aberturas para uma evasão que lhe sub
traia a pressão e, às vezes, a opressão de que se

vê cercado.
Parece quê tudo isto o impede de encontrar

uma pausa para a meditação. Efetivamente, torna
-se difícil pensar se os ouvidos nunca se desligam
dos fatos, se os olhos nunca se fecham, se nossos

sentidos, enfim, estão sempre atentos à absorção
dos acontecimentos que nos cercam, prontos para
a distração ou para uma participação mais inten
sa.

Nas asas da imaginação, voamos em espaços
infinitos, desfrutamos de fugidios momentos, sem
nos dar conta de que o tempo vai passando, aca
bando por nos convencer de que estamos enve

lhecendo biologicamente, não dando .ternpo ao

tempo para que nos deixe pensar.
E enquanto continuamos a clamar aos quatro

ventos que nos deixem pensar, que nos permitam,
simbolicamente, parar no tempo, enquanto tudo is
to acontece, os cabelos vão caindo, a agilidade
se vai, as rugas aparecem, as preocupações au

mentam e nossa existência cada vez, mais envol
vente se vai tornando.

Ê o momento para pensar quando é que vai

chegar? Quando acontecerá aquele instante de re

flexão? Em que circunstâncias poderemos fazer
um exame de consciência sobre o rastro que dei
xamos na vida que passou? De que forma teremos

condições de nos desligar do tempo e da espécie"

para encher o vazio que nós mesmos criamos den-
tro de nós, por falta de introspecção que nos leve
a racloclnarcomo homens e não a trabalhar como

máquinas?
Ante tal situação, sempre será válido e opor

tuno o apelo: DEIXE-ME PENSAR, para que possa
mos descobrira verdadeira essência do nosso vi

ver, sem nós enganar nas dobras 'de uma máscara

que talvez oculte nossa hipocrisia, deixando de re

velar a verdadeira identidade de alguém que, não
obstante sela um ser pensante, nãq encontra tem

po para pensar.

do" aos devaneios literá
rios, dando asas aos seus

caprichos da imaginação,
ele nos encantou com o

seu "Se alembrando",
publicado na edição de
24 de junho do corrente
ano. Pois, foi exatamente
ele, que se acercou do
nosso diretor e o interpe-

lou quanto a súbita sus

pensão dos "Despachos
do dr. Prefeito", sua lei
tura preferida.

E é atendendo ao seu

apelo e de outros tantos
daqui da cidade, que pas
samos a publicar mais
dois dos excelentes des-

DAMALS
Damals, das ist schon 'ne ganze Zeit her,
Manchmal frag ich: war das alies wahr?
Wenn man 'halt bedenkt, was es so seither
Neues gibt, das ist doch wunderbar.

Man fuhr Eisenbahn, kein Auto gab's zu lenken,
Haschisch war fuer Orientalen da,
An Atombomben war nicht im Traum zu denken,
Whisky trank man nur in USA

Statt nach Rom fuhr man nach Swinemuende
Und Berlin war ungeteilte Stadt,
Damals sagte man's noch nicht dem Kinde,
Aufklaerung fand erst mit zwanzig statt.

Damals gab's ja auch noch nicht die Pille
Und mit fuenfzehn war man noch ein Kind.
Damals herrschte eisern Vaters Wille,
Das war damals - wie die Zeit verrinnt.

Keine Ueberfaelle war'n des Buergers Schrecken,
Man war untertan der Obrigkeit,
Und die Maedchen gingen nicht in Miniroecken,
Das war noch 'ne sittenstrenge Zeit.

Damals hatte man noch wen'ger Sorgen.
Ich dreh' mich um hundertachtzig Grad,
Und da liegt vor mir das goldne "Morgen",
Damals liegt jetzt hinter mir - ist's schad'?

Rudolf Hirschfeld, São Paulo

•

I C O
Gênese cabocla e italiana
Indômito não existe em meu peito
Labutando para a construção de uma famflia
Salutífera, Cristã e sadia;
Ornamentando esse pequeno leito
Neófito que trago em peito o

Grei da simplicidade
Ou ainda do espfrito alegre como um

Nativo nefasto de coração nababesco

Zarpando em busca de novos horizontes
Alastrando-se amaviosamente; e com

Gáudio e apetência oferecer
Avós que serão os pais corujões

Decantados com todo amor que
'Ovante carrego no coração
Só pela bondade do mestre e patrão

Se foram severos, será um símbolo

Alma, altivo e o alfa do meu

Naipe que a todos os "meus" agradeço.
Tácito e com fé rezo nos instantes de

Opulência e abandono, para os inimigos
Sandeus, por não terem o que eu tenho.

19.08.78

gilson.

Dr.
pachos do dr. Carlinhos:
"M. Nogueira - Pede

pagamento de confecção
de toldo para a escadaria
da Prefeitura. Pague-se.
Usamo-lo nos dias de

festas, já que a escada
ria funciona como palan
que oficial. E não é justo
que se deixe o sol es

quentar a cuca do Pre

feito, já tão permanente
mente esquentada pelo
estudo de tantos proble-

mas que surgem sob o

sol de cada dia. Não ape
nas sob o sol, mas, tam

bém, noite e. dentro ...
-x-

Expresso Laranjais -
Pede providências para

reparos na estrada. Ve
rei o que posso fazer. É

estrada estadual. Há, de

fato, muita lama. Vou

mandar raspá-Ia, com

cuidado. É que respeito
os mortos, e, como se

disse que o homem ao pó
voltará: "memento homo

quia pulvis est, et in pul
verem reverteris", tenho

receio que esteja raspan
do restos de corpos hu

manos, uma vez que pó
com chuva vira lama.

Aliás, posso até colocar
no Museu da Cidade, que
estou organizando" um

pouco dessa lama e es

crever: "Possfveis restos
de índios Coroados que
o tempo tornou em pó".
Afinal, Itaocara foi edifi
cada sobre a taba e o ce

mitério daquela tribo; se

gun�o nosso historiador,
Dr. Milton Burger" .

o c�me�� �e
§2ío IFJrallDld§COl· �O §lIlll

___ . Arnoldo ALEXANDRE .:

Não votamos, graças a Deus, em Flávio Ga

meiro Camargo. Porisso mesmo nossa posição pa
ra destacar a figura humana, cristã e corajosa do

atual prefeito de São Francisco do Sul, é a mais

cômoda.

Assim condicionada a nossa posição frente

ao atual quadro poHtico-administrativo da nossa

querida Babitonga, nada nos impede de aplaudir o
prefeito Flávio Gameiro de Camargo pelo apoio e

defesa à implantação da fábrica de papel e celu

lose em São Francisco doo Sul.

Os erros do passado, temos certeza, não se

rão repetidos nesta administração de jovens. São
Francisco do Sul nunca pode ter nenhuma indús

tria em função da carga poluente que afetava as

narinas dos senhores feudais que dominavam "na

quele tempo" .

Quando se fechou o linguado, ninguém ten

tou alertar as autoridades pela mutilação da natu

reza que se operava e ar está produzindo os mais

drásticos prejuízos à ecologia francisquense.
Quando se tentou o terminal marftimo da Pe

trobrás também foi um "deus nos acuda". O es

pectro da poluição ia destruir a praia da Enseada.

O bedelho dos vizinhos só aparece quando
desejam subtrair de São Francisco do Sul aquela
melhoria que bem serviria em outra comunidade .

Ar então "ecologia" e "poluição" seriam coloca

dos em planos sub-inferiores.
O começo de São Francisco do Sul ar está na

corajosa decisão do prefeito Flávio Gameiro Ca

margo em aceitar a fábrica de papel e celulose.

Que cada um cuide do seu quintal, isto sim é

importante.
O futuro há-de consagrar o Jovem prefeito por

tudo aquilo que ele fizer em defesa dos interesses

da terra francisquense, sem ouvir as opiniões dis

cordantes.

Maria Meu Amor

José Cacildo da Silva

Santo Amàro da Imperatriz (SC)

Construa muros, barragens,
estradas, pontes e máquinas
Que a estrada una a distância...

Que na ponte passe o progresso ...
Que a máquina auxilie o homem ...

Que o muro segure a terra...

Que a barragem acumule, derive e

regularize as águas.
gente não.
Gente é ponte- de união.
No engenho da evolução.

Engenheiro,
engenhe com engenho,
um trajeto aberto,
Na razão ...

Projeto concreto,
Ponte humanal, união.
Engenheiro,
engenhe com engenho,
Muitas estradas, muitas pontes,
Estradas 'rodoviárias, humanitárias,
Pontes concretas de concreto amor.

Engenheiro,
engenhe com engenho,
no progresso, no reverso,
na forma, na estrutura.

Construa, não destrua os elos de Iiga
! ção, I

da estética natural.

Miguel' Nenevê
Em tua 'face

O azul luzia
O azul de seus olhos
Maria
Tua meiguice
A mim atraia
Beleza
Maria
Num domingo à tarde
Fim dum belo dla,
Eu admirei a sua beleza
Maria

Maria
Me atraia
Uma estrela que luzia
No fim do melo' dia
Maria
Que poesia
Com doce voz

Palavras meigas dizia
Maria

Simpatia
Teus olhos azuis,
Luziam
E iam

Ao encontro dos meus.

Maria
Meus olhos se

deleitavam

Pois contemplavam
A beleza dos seus

Maria

Alegria
No fim do meu dia.

�������������=���=������=�������=�=�����=�=�=====��=���=��=�������=�=�==��==

II I mobil i á r i a L e n z i Lt da · !. P ra i a d e P i ca r ras II
II � • n

� L o T E A M EN TOS I Loteamento "Omar" II
II I 5 lotes Brinde a partir de c-s 1.000,00 II
II AV. MARECHAL DEODORO, .197 � II
II �� Procure-nos e nós. faremos o seu programa de II
n � n
II 89250 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina � /" pagamento. II
II � -----------------=J������������������������������������-��������������������-����������������
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"CORREIO DO POVO"
Fundaçlo: ARTUR MULLER '_ 1919

caCMF �.436.S91/0001-3"
..._ 1978 -

, DIRETOR:
,J:ugêDlo Vitor 8ch�6ckel I;=

ASSINATURA:
Anual •••• '

••••••.•

Semestre •• " •••••• "

Numero do dia .• ••• •

Nllmero atrasado •• •• " •.

140,00
75,00
3,00
5,00

=

ENDEREÇO:
, CaIXa Postal 19

Rua 2, nO. 130 - Fone: 72-0091
JaraguA do Sul - '�anta Catarina

�----------=-,--------------------------_:

.nnzo DE DIREITO DA COMARCA DE
JARAGUA DO SUL

Edital de Praça
"

Venda em 1 a. praça: 'Dia 20 de setembro p.v.
as 9h30mm. Venda em 2a. praça: Dia 05 de outu
bro p.V., às 9h30min. LOCAL: 'Edifício do Fórum da
Comarca de Jaraguá do Sul. Autos de Carta Pre
catória n. 361. Exeqüente: Unibanco Financeira
S.A. ,Executados: ADOLAR JOÃO 8ÉRTOLl e ou
tros. Bem a ser- praceado: A metade ideal de um
terreno situado na Rua 25 de Julho; fundos, nesta
cidade de Jaraguá do Sul, fazendo frente com te-
ras. de �rico Schwambach, fundos com terras de
Artur Androvandi, limitando-se de um lado com ter
ras de Artur Androvandi, digo, limitando-se de um

, lado com terras de Daniel Brugnago, com a mes

ma metragem, contendo a área total de 55.000m2,
sem benfeitorias. Transcrição anterior n. 38.201,
livro 3-S (saldo). O acesso para' o referido terre
no, acha-se reservado na escritura' de compra e

venda lançado no livro n. 8,dls. 167. do Cartório
de Schroeder, no imóvel adquirido por Erice Sch
wambach, na largura de 3 a 4 m transcrito livre,
sem obrigação de auxiliar na conservação do mes

mo, cujo caminho é reservado ao outorgante com-
, prador, Adolar João Bértoli, seus herdeiros e su

cessores. Dito imóvel está registrado no livro n.

3-V, 'fls. 7, sob n. 41 �322, em data de 12.02.74, no
Cartório de Registro de Imóveis de Diva S. Tava
res, terreno esse de propriedade do executado
Adolar João Bértoll, avaliado a metade ideal de
27.500 m2 em Cr$ 450.000,00. Jaràguá do Sul, on
ze de agosto do ano de niil novecentos e setenta e
oito. Eu (a) Adolpho Mahfud, Es'crivão o' subscrevi.

I.....
.

J.J. l\ÍIaurfcio d'Avila
Juiz de Direito. "

'

.. ,

,

Canadá e Japão
PAGINA 4

assinam acordo
tocagem de combustrvel nu

clear já usado deverão ser am

pliadas" para impedir a utiliza

ção da energia nuclear para
fins militares.

sultar previamente Ottawa

quando desejar transferir ma

teriais e tecnologia, fornecidos
pelo Canadá, para um tercei

ro pais:
As salvaguardas em torno

do reprocessamento e da es-
L

! t·'
O protocolo foi assinado

pelo Ministro da Indústria e

Comércio do 'Canadá, Jack

Horner, e pelo chanceler Japo
nês, sunao Sonoda. O acordo

foi firmado pelos dois países
em janeiro, após, manterem
negociações durante um ano .

_..

I

I
. } ,I I

. , ...

I "

.I
' I

J

O Canadá e o Japão assi
naram recentemente um proto
colo referente ao acordo blla
'teral de cooperação nuclear,
ampliando os equipamentos e

, materiais nucleares fornecidos
a Tóquio pelo governo de Otta-

, ,

wa, segundo informou o Minis
tério das Relações Exteriores
Japonês.

Um porta-voz da chance
laria revelou que, pela nova e

menda, o Japão terá' de con-

SINDICATO DOS EMPREGADOS

NO COMÉRCIO DE JARAGUA DO SUL

Asembléia Geral Extraordinária

EDITAL DE CONVOCAÇAO

O Presidente da entidade supra, no uso das

atribuições que lhe são conferidas pelos estatutos

e pela legislação 'sindical vigente, convoca os se

nhores associados quites e em condições de vo

tar, para participarem da Assembléia Geral Extra

ordinária a ser realizada no dia 12 . (doze) de Sê

tembro de 1978, às 19 (dezenove) horas. na sede
sita na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca,
348, 2.° andar, nesta cidade, a fim de deliberarem,
por escrutínio secreto, sobre o pedido de filiação
do Sindicato à Federação dos Empregados no Co
mércio do Estado de Santa Catarina, concedendo
poderes à diretoria para efetivação do aludido ato.

Não havendo, na hora acima lndlcada, núme
ro suficiente de associados presentes; para insta

lação da Assembléia em primeira convocação, os
trabalhos serão iniciados uma hora após, em se

gunda convocação, na mesma data, e local, com a

presença de qualquer número de associados,

Emmendõrfer Com. de Veículos Ltda.
Av. Marechal Deodoro, 557 - Fones: 72-0969

72-0655
72-0060

Jaraguá do Sul • Santa Catarina

foI feito para voc6
Jaraguá do Sul, 29 de agosto de 1978.

Sérgio Kuchenbecke�
Presidente.

Engenheiro Mecânico

.
PEDRO P. SCHÜTZ

Em, Jaraguá do Sul, trabalhou na Eletromotor�s
WEG S.A. e Met. Erwino Menegotti.

Inform�ç.?es nesta redação.

. ÇEACLlN • ANALI�ES CLINICAS

DR. FRANK BARG

�

f<?ne: 72-0466

Av. Mal. Deodo ro,da Fonseca, 1.114 _

Óefr�nte a Praça Paul Harris
-

-

-- �..

I
�, ..... __.._ __ .... ! J

•

DR. VITóRIO ALTAIR LAZZARISDR.ALFREDOGUENTHER

Cirurgião Dentista

CLlNICA GERAL
,c.R:Ó. nQ. 38,0

'.-. ·INDICADOR

11

Credenciado pelo DETRAN nO. 065

DESPACHANTE OFICIAL DE TRANSITO
IVO ZANLUCA

Emplac.amentos - Transferências - Seguros -

Negativas de Multa - Guias - Atestados Diversos -

Ocorrências Policiais
-

- Requerimentos.
, Tudo porpreço abaixo de qualquer Despachante

Rua Preso Epitácio Pessoa, 616 - fone: 72-0210
--, t (perto do Dr. Waldemiro Mazurechen)

, ,1

A:.' , I

.., ':i '. -ADVOGADO

:. Atende :Som�nte� çõm "hora marcada

Av. ·Mal. ...Oeodo'ro'oa FonS:eca, 333 - fone: 72-0846

, Cobranças e Assistêl1cia Juridica

Empresarial

Rua Domingos da Nova, '283 ':' fone: (0473) 72-0004

"

(Enge�-:h�ir�:;FrOl'estal
,..' .,.' _"'-

.Reflórestamento, Topografia, ,Ra,lsagismo,
."

'. Con'sultoria e Auditoria Florestal.
I .' �� , �

..
,

1" "
LGD

'

ENGENHARIA i

e '�EnfiJ' Civil"Florisval Enke ,

t.
�� � -' ..:.

OartPro], 8630 - .�eg. ,3414 - 10a.' Região

'- .
.

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

PROJETOS E ADMINISTRAÇÃO DE QBRAS
Escrit6riôs:' .:

"

I
Av. Mal. Deodoro, 180 (fundos) - Av. D. Pedro li, 185 .: 1CX. P. 200 - fone,; 7�-04111'- São Bento do Sul-Se.

I

HUMBERTO WOLF
v � \ol"" .Engénheiro Civil

• r

Pr<?jetos, Construções" Cálculos,
Orçamentos.

, Escrlt6rio:

Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira, 184
Fone (0473) Z2r.-Q�9� - $9.�50-J�raguá: do sul-se

Rua João Fontana, nr. 34 - fone (0473) 72-0231

H Ernesto Felipe Blunk

Téc. Conto • CRC-8957,

Fone 75-227 - ex. Postal 42

Rua Nereu Ramos, 141 - 8928Q.,Corupá-SC

, ,

PROFISSIONAl
AGRITEC LTDA.

- .� -,.

Serviços de agrimensura e topografia em geral,
plantas de desmembramentos, loteamentos, faixas de

marinha; terrenos rurais, etc.

Téc. Agrimensor RUY S. EG'GERT

CREA nO. '6.059 - CART. 301 T.D.·
Av.' Maio Deodoro, 260 - Ediflcio Miner
Sala 25 - fones: Escr. (0473.) 72-0090

,

.

ESCRITóRIO DE ADVOCACIA.1
. AIt�vir Anton,ÍQ fog�a Jr.
Osvalina Vargas' Rodrigues

- � •

Advogados,
�OBRANÇAS-';_ SEGUROS

"

.' '1 r;

ADVOCACIA EM -GERAL
h

Rua Domingos da -

N_ova, 102'':
-

F�ne: 72-0498
-Jaraguá do Sul - Santà Catarina
., ..... ,,:a

...

L'

-

III
c

".
::�I::

- EMPREENDIMI!NTOS E ,SERVl�O�' LTEJA;
Av: Getúlio Vargas, 79 ao lado do Kamisão

Fone (0473) 72-0616, Cx. P. 83 -

,89.250-Jaraguá do Sul - S. Catarina
Contabilidade - Contratos e ,ServJços em

geral • projetos de financiamento - Seguros
Representações. • Embalagens e material de

-

construção.

MARCIO MAURO MARCATTO

Engenheiro Civil

CREA7a. R. CART. 3806-0, '

R�G. N°. 9.360 - VISTO 5047 -10°. R.

PROJETOS E "As·sisréNCIA Ti:ÇNICA

Av. Mal. Deodorõ·-(jã--Fonseca, nO. 1.179

I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




