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AREN'A escolhe
Precedido de um noti- denominador comum. Mais

Iclérío sensacional sobre a uma vez r e p e r e - s e em

escolha do candidato ou nosso meio que II pacifi
candidlltos da A R E N A cação em Iaregué do Sul

para a sucessão municipal, é tabú, diante da tnrrenst
li Executiva de JaraguéÍ do gencia de certos setores

Sul, realizou domingo úl que, Inclustve propiciaram
timo II sua a nun c i a d II a fundação da oposição
convenção. Desde IIS pri em nOS80 meio. Mais uma

meiras horas, os conven- vez Irecassem os esforços
cionais se faziam presentes de uma união, porque em

no Forum local, onde se Jaraguá do Sul existe um

realizaria a convenção da movimento que não quer
ARENA, especulando so- o congraçamento.
bre as candidaturas, pois, Assim mesmo, os con

inicialmente I a tendência veneionais compareceram
era pela composição de em sua t.lillidade, dando
uma chapa única, cepez uma demonstreção de er
de conciliar os tnteresses vísmo. Os trabalhos foram'
da comunidade jaraguaen prestdldos pelo sr. Eggon
se. À medida que a hora João da Silva e secreta

corria, foram surgindo rtados p e lo sr. Flávio
detalhes dos acertos do dia Rúbini. Apresentadas IIS

enrertor, tudo fazendo pre- indicações, em seguida
ver que, dificilmente as verificou-se a votação das
correntes Inregrentes do chapas de Eugênio Strebe,
psrtldo, ehegertarn a um I pera Prefeito e João Lúcio'

seus cemdtdotos
da Costa, pare Vice-Pre- II vereadores" os seguintes:
feito; Ocravíeno Tisst, pllra José Carlos Neves, Fidelia
Prefeito e Alberto Morem, Carlos Hruschka, Belarml
para Vice Prefeito; Rudi no Gercla, Haroldo Ristow.
Franke, p a r a prefeito e Affonso f'renzner, Albino
Francisco Modrock, pare Wehrmeister, José Alberto
vice prefeito e Roland H. Klírzke, Waldemar Rocha,
Dornbusch, para prefelte e: Heinz Bartel e: Eugênio
Orlando· Bernardino da Gescho.
Silva, para vice prefeito. Com a votação conven

Aberta a urna, verificou ae. cional perde se em Jaraguá
o seguinte resultado: a do Sul, a fórmula de uma

c h a p a encebeçade por unífteeção dos partidos
Eugênio Strebe, obteve 10 rivais que deria aos ex

votos, as chapas de Rudi udenlatas o d i r e i t o de
Franke e: Octaviano Ttasl, eponter

'

o Prefeito e os

obtiveram 9 votos, ceda ex-peeeedístas o vice, além
uma e a chapa encebeçada de concorrerem as duas
por Roland Harold Dorn- ex- facçõe:s com 8 .candí
busch, obteve 8 v o; tos, deres à ver e a n ç II, para
essegurende se à. 3 pri· iniciar uma vlda neva no

metras chapas o diréfto municfpio. O entendimento
de disputar o pleito de 15 ainda desta vez nio foi
de novembro de 1972. posstvel. Que:m sabe, du-

_ Em. consequencte da reme ou depois do cente-

voreção anterior, f o r a m Bário, tenhemos apreendl
escolhtdos p.ra candídetos do a lição.

Parlamentar
Catarinense
exalta Ação
.Cívleo-Socíal �'

Ocu-pando a tribuna da
Câmara dos Deputados,
em nome da liderança lia
ARENA. o deputado Dib
Oberem (A R E N A - S C)
analisou a AÇÃO CIVlCO·
SOCIAL - ACISO -

programação lançada em

todo o País pelas Forças I.Armadas. Enfatizou os

ilervil109 já p�estados pelo
Exército na eonstrução
de rodosías 9 terroeíss EI
na integração do rerrtto
rial através das linhas te·

legráficas da expedição
Ronden, os da- Marinha
no setor pesqueiro e na

preser.ação d a soberania
das nossaa águas ap6s a

vigência da lei que am

pijou o mar territorial
brRsileiro para duzentas
milhas, situando, ainda,
a atuação. da FAB na

- oriação do Correio Aéreo
Nacional e no Serviço de
Buscas e Sal9amento.
O parlamentar catari

nense ao citar os artigos
90 e 91 da Constituição
Federal. que fixam as

atribuições das ForçaI!
. Armadas como institui
Ções nacionais, permanen
te!. e regulares, organiza'
das com base Da hierar
quia e na disciplina, si'
tuoll-as em seu papel de
cO-responsáveis pela se·

guranva nacional, pelo
progresso ecnnômico e pe
lo bein estar social, na

Conformidade dos ensina·
lIlentos da Escola S'upe·
fiOr de Guerra.
A Aqão Civico' Social -

disse o deputado Dib Che·
fem ... constitui uma pro
gr81lÍsção que marca no

tavel identifioaQão de es

forços entre militares e

civis afim de BSsistir às
Populações interioranas
lIIais necessitadas.
O deputado de Santa

Catarina informou que a

AOISO, lançada em 1971

IBIRAMA
festela seu 75.0
aniversário de
eolonízação
I b i r a m a, ex-Hansa

Hamônia situado no Alto
Vale do Itaja!. foi fundado
no ano de 1897 pela Cia.
Colonizadora Hanaeatíca,
com séde em Hamburgo,
juntamente com a nesse
exHansa Humbold, atual
Corupá.

'

Os primeiros lmígran
tes v i n do. da Velha
Europa, principalmente
Alemanha e Suíça,
armaram suas construo
ções p r i mit I v a Il às
margens do Rio Hercilio,
apos subirem em canoas

as caudalosas aguas do
Rio Itajai. Muito devem
08 atuaís habitantes de
Ibirama aos SIlUS desbra
vadores, entre OI quais
devemos- sitar o Diretor============================================= da Hanseatica ·Dr. A. w.

IV Encontro das Indústrias VII FAMOSC ��I!�;e:�f,en���roJ�f�i;
d S t C t

· Dia 1.0 de setembro de Luederwald e posterior.., .

-e an a a arlna 1972, às 15,15 hs. será mente o pacificador indio
aberto ao público, na geDa Eduardo de Lima e

para o desen.olvimento viso agradecido aB pala· entrada principal do Pa- SjlVß Herhan, o ultimo
de nosso Estado: 'Floria- fras do sr. Bernardo Wer vilhão "A" do Parque de gozando d. uma mereci
nópolis, poiE,-'foi o local ner c0nclamando todos Exposições da Proebl a da aposentadoria do,
de encontro de 100 indqs· os industriais presentei, VII Feira de Amostras Funai. .

triais, oatarinenses, des· para se interessarem pe de Santa Catarina. IndúlI- Fazem portanto 75 an08
tacando se entre iUes os lo pleito de novembro trial! catarinenses al1 des da vinda destes heroicos

oapities da indústrIa ja- pr6ximo. A certa altura ·filamseu desenvolvimen· homens e mulheres. Ho

pelo 3,0 Exército na

áreal
raguaense, treis delas que de sua fala, o governador to, entre elas muitas em- menageande os c o n It i

sul, sob o comando do conlribuiram para 8cen· deu' enföse ao panorama presas jaraguaen6es. Va- gnamente e coincidindo

General Breno Borges tuada arreoadação e que político chamando·a "aten Ie a' pena v i si t a r a com os festejos do 150.-

Forles, aluaI Chefe do são: Eletromotorea Jara· ção principalmente para FAMOSC. aniversario da Indepen
Estado Maior do Exérci· guá S.A., Indústria de a minha cidade de Lagu- dência do Brasil, estão

to, chegou a quase qui· Máquinas Kohlbach II A. na, Lages, Joinville e Ja- , sen d o providenciadas
nhentos mil atendimentos e Indústrias Reimida8 Ja· raguá do Sul, para que Expansão para o proximo dia 3 de

nos setores da agricultu· rsguá S. A. - Além dos deixem as rixas do pas Industrial setembro, abertura da

ra, veterinária, educação, industriais que formaram sad,o e passem a encarar semana da Patria, festi-

bem 8star e obras, em o centro das atençõeil, eil o movimento de março· A Miehigam de Jara· vidades em IbiraIDa, com
estreita colaboração com ti.eram presentes: O go- de 64, como a bandeira guá do Sul - SC., pro- desfile de grupos de

as Polícias Militares, Fun v.rnador Colombo Ma· redsQtora para o de8an' dutora de botões e Uve colegiaill e carros alego
dações Lel'ião Brasileira challo SaUee, Bernard_o I vo19imenlo

do Brasil É la8, está ampliando suas ricos descrevendo a evo·

da Assistência e Pionei· Wolfgang Werner, PteBI· . .
. instalações, para atender volução até os dias atuais.

ris Sociais, universitários, dente da FIESC e o sr. preCiSO. - dlue o go.er· o mercado interno e ini· Para maior brilho das

entidades filantrópicas e, Walter Perachi 'Barcelos, nador. que todOi n6s Ie· ciar a exportação. festividades o, Comando

clubes de serviço, minis· vice·presidente da ARE vemos a sério as pr6xi Com iuvestJment08 pro- do Sentinela do Vale,
trando ensinsmentos de NA naoional. N!l oportu· mas ·eleições, é tl8ce8sãrio gramadOS pa"fa os pró- sediado em Blumenau,
economia doméstica,liçõeR uidade fizeram·se ouvir

que 0111 interesses peilloais ximos 12 meses, provi· far se a presente c om

de higiene, reouperando o presidente da FIESC e . dencia a importsção de uma tropa composta de

habitações e prédios pó· o go.ernador Colonbo oedam aos IOtaresses c�- equipamentos e aumenta 170 soldados, inclusive

bUcol e oonstruindo fos- Machado ,Salles, tendá' o muns de todos 08 calarl' sua área construida para sua Banda, que coman·

S88 Illanitirias. último orador, em impro· nenies". 2.600 metros quadrados. dará o desfile.

Prof. Eugênio Strebe, o candidato à Prefeito
que recebeu 10 votos na convenção.

.

� ,SUp'E�M��CADOS J�R�GUA, te� a.suBidll_h?�rll ��._co!l.v!dllf a .,P�U,IIl·ÇãO
- ém geral; pare o ato lDilull.ural do SUPERtt1SRq'AOö JARAGU4; - 'CENT RO, focaliz�do na

Av. Mal. Deodoro da Fonsece, 630, ao lado do Selão Cristo Rei, li se realizar no dia de hole,
às 10 horas.

.

Desnecessário será dizer que o convite é informal, justamente: nesta data em que os

SUPERMERCADOS JARAGUÃ completam o seu 5° ano de fundação (27/08/69 - 27/08/72) e

quando se presta uma especial homenagem cl Pátria Brasileira pela passagem do seu sesqutcea
tenário, de éujas homenagens parttctpemos com todo o emuslesmo.

Queremos um ßrestl melhor e maior.

Queremos oferecer aos DOSSOS clientes uma nove opção.
Opção, porque?
Porque oferecemos:

.

A tradicional mercearia <:I

O panifício
O açougue

O setor de verduras
A üembrerle

e a esperada Benca de Revialas.
Inédito em. nosso meio, Venha conhecer o que podemos oferecer para o seu conforto e

comodidade. .

'

I . -

A inauguração do novo estabelecimento dá à voce a verdadeira opção.
Opção do bom pare .o . melhor!
A sua vtsíte nos proporcloneré muito prllzer!
Prazer de mostrar o que temos e prazer de servir!

Sábado último realizou
se ° IV Enoontro du In·
dústrias de Sanla Catari
na, destacando 88 indús
trias que mais contribuem

CONVITE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"CORRIIO 00 PIUO"� Banc o d o B r a s i I S. A. ���e�d�'��Sa!.:��I�?'Z d,
fundação: flrlur Muller - 1919

F,.tl'em e O,n.�ellt.'. Brasilia (DF), 12 de agosto de 1972 Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, E.tado de
Santa Catarina, na forma da lei, etc .•.

Laranjeiras, Peoegueiroe, Ilmo, Sr. FAZ SABER a todos os que o presente edital
Kakiseiros, Maoieiras, 'Ja- Hanz Gerhard Mayer de leilão, com o prazo de dez días, virem ou dele
botíeabeíras, etc, Roseiras DO. Prefeito Municipal conhecimento tiverem e interessar posse, que se-
Dahlias, Oamélias, Ooní- Iaraguä do Sul (SC) rão arrematados por quem mais der e mstor lan-
feras, Palmeiras, eto., etc, I ce oferecer, Im fr.l'lnte às'portas do Forum, noPrezado Sr. Prefeito. dia 11 de setembro p. v., às 10,00 horas, OB bens
PECAM OATÁLOGO' No momen'to em que, por moti,ol! particulares, penhorados à DANTE SCHIOCHET, .nOB autos da

ILUSTRADO deixo. o Ban c o d? B r as! I. a qUB ser'i �o- Ação Cominatória proposta pela Prefeitura Muni
mo Diretor durante oíto anos, interrompendo assim cípal de Jaraguá do Sul, abaixo desertto,
o nove mandato de inais quatro para o qual fui ) U T M
recent.mente eleito, em abril, apresento-lhe IIgrade-

a - ma Radiola, marca ech l aster, com
móvel _de côr marrom, com 1 metro de altura, poroimentos pelas atenções de que cercou as minhas
1 metre de largura.ati,idades. b) _ Uma Oaixa Registradora, elétrica, mar .

....-----.---- c::::::.o::::::c:::>o"'I'oc:::::a..::::::..::::::o Grande parte desse_ período a Agência dessa
ca National, côr bege.

I/
cidade este'e sob minha [urtsdição na Carteira de .e) _ Uin Liquidificador, marca Turmir, cOr

. S O C I A I S Crédito Geral e nessa oportunidade ti'e o prDler branca de aço inox.
_

de poder juntamente com V. Sa. trabalhar pelo '

crescimento eoonômico local. Dto todas &ii alegrias Os mencícnades bens serão J arrematados por
desfrutadas nesse agradhel oonvtvíe, destaco, com quem mats der e maior lance oferecer, podendo

_ Carlos Guarher Hein' orgulho, a de ter aido agraciado com o .rítulo de serem examinados, por quem. ínterêsse tiver, no

zle "Cidadão Honorário". Faço-o portanto depositário local em que se acham depositados, Im mãos 8

_ A Jovem Ivete AIII- - o sr. Heins Ziemer; desta minha fraternal mensagem de dsspedlda aos poder do próprio executado. E, para que chegue
nãeío, neete cidade; _ o er. Haroldo Wolki; meus con(lidadã9s, . a� conhecimento d� todos interessa.dos, foi expe-
_ o sr. Ernesto Lese '-- o Jovem Adernar Nas stividades particulares, para onde regres- dldo o presente edital, que será afixado no local

menn; Öswaldo Borges. 10, eeLarei sempre 80 seu inteiro diepor, com o mes- de costume e publicado na imprensa local Dado
_ ii sra. Ollvle, esposa mo propósito de servir. e passado nesta cidade de Jaraguä do Sul. a08

do sr. BOllifásio Delri;
. Dia 30 -

Oordialmente vinte dois dias do mes de agosto, do ano de mil
_ a sre, Ivere . Vosge O Sr.. Leopoldo Paulo Konder Bornhauasn novecentos e setenta e dois. Eu, (I) Amadel Mahlld.

rau Hommerding. em Cu Reiner, restdeute em Cem 'escrivão, o subsceeví. ,

riliba; bori .. ;
- (alil) Alcides dos Santos Aguiar. Juiz de Direito

.,- a sre. Clementtna _ a ara. Maria. esposa Registro Civil Edital n. �.904 de 17/8/72 Confere com o original; dou fé.

Zapella Abelino, em lia do ar. J060 Carlos SIein; Aurea Mülle. Grubba. Oficial Devamr Danna ,8 Jaraguá do Sul. 22 de agosto de 1972.

pccuztnho;

'I - o sr. 0110 Pawlo�s do Registro Civil do I. Dls- Aurea Murara O Escrivão: Amadeu Mahfud
- o sr, Auguslo. Al- ckir em Gaspar'

trUo da (lomarca de Jaragui Ele, brasileiro, solteiro,
persreedt, em Itepocusínhoi l "?" , do Sul. Estado de Santa

contador, natural de Dr.
A I '" h Catarina, Brasil.

- o Jovem Arnildo -: o sr, nge o oe euer, Faz Saber que comparece- Pedrinho, neste estado,
Carlos, filho do sr. Anlo- em (Japocuzinho;' ram DO cartório exibindo os domiciliado e residente
nlo e Mllrill Ana Mun. _ a srre. Yvonne Àlice documentos exigidos pela lei em .Tlmbö, neste estado,
Pereira; ôchmõckel:

afim de se habilitarem para filho de Tercilio Danna
- o sr. José Carlos'

casar-se
e de Leopolda Danna,

Gerenl, em ÀSlorC'lll, pn.
- o sr. Tarcicio Salier; ,

EI b '1' It
.

lO K Edital n. 7.902 de 16/S172 a, ras I elra" so eira,

Fazem. anos ama�"ã - o sr. �iegmar Ehlerl; Manoel Machado e
do lar, natural, de Jara-

J
.

B" I' guá do Sul. domiciliada
_ O Sr_ AlberIo Sbar-

- o ar. ose aum e, Renilda Binter
e residente em Vila Len-

dela"i; .� o sr. Lauro Ademir Ele, brasileiro, solteiro, zi, nellte distrito, filha de
- a sra. Leny Maria Borlolini; operario, natural de Gua- Marciano Murara e de

Silva ,dOI Reis, em COluplÍ; .,.. 12 sra. fiilda He,lÍl!I ra.�.i�i1Ij. neste ��ta4o, do- li' r ali c i I C a Schewinski
- o sr. Wilson Bag' chel Brunner em Säo Paulo' mlclbado e" reslaente em Murara.
gensloss;·

,

.'.

' Vila Lenzi, neste distrito.
_ a Jovem Mirian Bauer.

- o sr. Rudl Mel �os filho de José Oamilo Ma-
SilDIOS. b d .. M 'd

D;a 08
c a o e 'Je ar,gan a

• � Ramos Machado.
Ela, brat!ileira, solteira,

industriaria, natural de
Jaraguá do Sul, domici-

lliada
e residente à rua

Cabo Hadlich, nesta cida
de, filha de Martim Bin

, ter e de Adelillo Sarti Bin-
ter.

-

o Doutor Olavo Wescheníelder, Juiz de Direilo
da Comarcêl de Guaramirim, ESlado de Saola Cala
rin!!, na forma da lei elc ...

FAZ SABER a lodos quantos o. presenle edilal
com o prazo dr. Irin Ia (50) dias virem, dêle conheci
menlo tiverem ou inleressar possa, que por parle de
Pedro Grodizski, brasileiro. casado. lavrildor. resideo·
Ie e domiciliado no lugar, Treze de Mahl Allo, Mu·
nicfpio de Massaranduba, nesla ComarclI, !!Iravés de

.' seu procurador Dr. Helio Alves foi requerida uma
Edital n. 7.905 de 1S/8/72 ação de Usuc:apião de um imóvel localizddo em Tre

Julio Demarchi It ze de Milio AlIo Municfpio- de Massaranduba com II

Olilia Eichinger área de 8S.000 m2, - com as selluinles confronlflções:
Ele. brasileiro, solteiro, Fraoie, com R. Treze dé Maio Alio com 110 m, oesIe.

operario, natural de Ja- I"úndos, com um ribéirão com ! 10 m, IesIe, de um

raguá do Sul, domicilia· lado com lerras de Anlonio Kasmirski, com 800 m,

do e residente em Barta norle, e de OUlro lado com lerras do requerenle com

do Rio Cerro. neste dis· SOO m, sul. Feita a luslificação Prév!iI' da posse foi

trito, filho de Alberto julglldD �rocedenle por senleoça. E para que chegue
Demarcbi e de Carmela aó conheci�enlo de Iodos e não possa no fuluro sar

Torinelli Demarchi. alegllda ignorância, mandou expedir o presenle edilal,
Ela. brasileira,80lteira. que será aflxlldo no lugar de coslume e publiclldo nl

Edital n. 7_903 de 17/Si72 do lar, natural de Jara- formll da lei. Dado e passado nesla Comarca de

Luiz Salvador e guá do Sul, domicilil!da GUllramirim. no Cllrlório do OveI e Anexos, aos

Adelaide Volpi 8 r"sidente em Jaraguá quinze de agoalo de mil novecenlos e selenla e dois.

-.. '. 84, neste distrito, filha Eu, (ilS) Hall Fallio Esérivão. o 'dalilografei e subsc.revi.
Ble, �rasllelro, loltelro, ,de João Eichinger e .d.. (as) Olavo Weschenfelder, Juiz de Direilo

operarIo, nalural de Do Marja Papp Eichinger. C E R T I O Ã O

"'====================== na Emmll, neate estado.
.

Cerlifico que ..a presenle cópia confere com o
"" .. •

'1' d 'd t E para que chegue ao co- ..

I d d f""oIDICI Ia o e resl en e nheclmento de todos mandei orlglDlI o que ou 0:;.

em' Vila Lenzi, neste dis passar o presente edital que Guaramirim, 16 de agoslo de 1972
trito, filho de Alfredo seri publicado pela imprenaa RIIlf Fallin. o E:scrivão
Salvador e de Alioe Sal e em cartório o.de aerá

vador. afixado durante 15 dia•. Se
alguém souber de algum

im-li ..pedimento acuse·o para os
fina legala.
AUREA MÜLLER GRUBBA

Ol1cial

Emprêsa Joro.listiea
"Correio do Povo" Uda.

.1972 -

.
Diretor

Eugênio Vitor Sehmöckel

ASSINATURA:
Anual crs 15,00
Semestre • . • CrI 8,00
Avulso • • -e • Cr$ 0,30
Número atrasado Cri 0.50

ENDÉRÊÇO:
. Caixa Postal, 19

Avenida Mal. Deodoro, 210
Jaraguä do Sul - S. Catarina

Leopoldo Seidel
- OORUPÁ -

Aniversários Dia 29

Faeem anos hoie

_ A Sra. Emma Bleich; Dia 1
- a era Norma Lange - O Sr. Manfredo Fuck,

Krogel, em Schroeder. em Corupá.

Vende-se
Vende-se um autom.Qvel FORD·A,

Ano 29 - Tipo Turismo, 4 portas em

perfeito estado de conservação e funcio·
namento, para maiores detalhes aqui
nesta redação.

VEN�DEDORES
A Firma ERIBERTO BRETZKE, em

fase de espaasão necessita de vendedores com
Ela, br�sileira, solteira,

exper.iencia. do lar. natural de Massa

Os interessados queiram dirijir-se muni- randuba, neste estado,
domiciliada e residente

dos de documentos, à rua CeI. Procópio Go· em Nereu Ramos, nest�
mes de Oliveira, 1517 • Nesta. Ilistrito, filha de Antonio
'======================' Vulpi � de Ana Volpi.

i=====\······"'········==··
..

·····:nH.\J�==-�
� Olhos;- Ouvi40s, Nariz e Garganta, il

� Dr. Moacir Canter I
fi - �
ij Consultas no Hospital "São José" �� " �
� todas terças e quintas-feiras pela . � ,Aluga-se
�" (manhã das' 7.30 às _12 horas �I!��i��rt��n�?e�:p��d���� -,

. -' ,
- '. � Rua Preso Epit PIssôa,

•• ..,..." ...... ,· .... ··,· .. ·.·_· .. • ......,. .....·"......v ....... ·, ....,·c.xx.JU......··�c.xx.1U;·..... • ........x 139. com E. Hayer.

Campa.ba de Edacatão
Ciylca

O hasleamenlo da
Bandeira e o canlo
do Hino Nacional sãg
obrigàlórios. uma vez

por semana, em Iodos
os eSlablileeimenlos
de qualquer gréÍu

_deIensino, públiCOS ou

parliculares.

"Correio do Povo"
um Jornal

a. Serviço do Povo

PÁGINA 2

Edil�l de Cilação

OH. FHIEOEL �SCHAÇ"T
ADVOGADO e AUDITOR

Civil, Comercial, Criminal, Adminis·
trativo e trabalho:
Com diversos cursos de especializa·

,

ção em CURITIBA e fala _o ALEMÃO.
A tende cobranças para Bluínenau. e

cidades circunvizinhas.
Escritório: Avenida Mal: Deodoro.406

(ao lado da Farmácia Annida)
Residência: Avenida Mal.

Deodor�.
903

-I- 1.0 andar - apto 203
.

JARAGUA DO SUL - Santa Catarina

.Representaçãp'·
Elemento residente em

.

CURIl'IBÁ,
registrado no CORE do· PR.' deseja re

presentar firmas desta cidadß naquela
CAPITAL à base de comissões. Favor

I dirigi';,�x:�O��;',���R':�B:ilvapA .ANiJ
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO SÁBADO - 26-08-72 PÁGINA 3

Elelromolores s. A.Jaraguá
CGCMF: 84429695/001

(Sociedade Anônima de Capital Aberto Gemeo - R - 71/2948)
Rua Venâncio da Silva Põrto N.o 399 - JARAGUA DO SUL - Santa Catarina

BALANÇO PROVISÚRIO LEVADO A EFEITO EM 30 DE JUNHO DE 1972

A T I V O
I. Oisponlvel

1.1 Bens Nemerários 12.783,27

1.2 Dep. Bancário à Vilta 994889,46 1.007.672,73

2. RealizAvel a curlo prazo

2.1 Estoques
21.1 Prod. Aoabados 233004,08
2.1.2 Produtos em

Elaboração 790.910,71
213 Matérias Primas 1.210.676,52
21.4 Ferramentas,

Peças e Material
de Manutenção 25232,40

2.15 Mater. Dieersos 323207,38
216 Importações em

Andamento 390.748,70
21.7 Outros
2171 Ma t e r i a I d.

Embalagem 13.312,03
21.72 Material de

Expediente 17.199,00 30511.03 3.00U90,82

2.2 Créditos
22.1 Contas 8 Reoa

ber de Clientes
(-) Valores Des
oontados

(-) Pre,iaão pa
ra De,edores
Duvídosos

.

223 Outros Créditos
22 3 1 CI a Receber
2232 CI Corrente.

Ati,o Ciroulante

7.238759,32

2840.174,2á

217.162.78 4181.422,29

50.32(,47
174,453.54

3 Rellizavel a lougo prazo

3.4 Outros Créditos, Va'
lores e Bens
3.4.1 Obrigações de

. Tes. Naciollal
3.4.2 Obrigações do

Tes. Nacicual
Vinouladas ao FIT

3.4.3 Depõsitos para
Obrigações da
Eletrobrás

3.4.4 Adicional Res
tituível da Lei
1474/51

3.4.5 Adicional BNDE
Lei 62/66

3.4.6 Reflorestamento
Pr6prio

3.4.7 Partioipações em
Emprellas

4. Imobilizado
U Imobilisação Técnicas

Valor Hist6rioo
(+) Correção Konet.

(=) Valor Corrigido
(-) De p re c

í

a çõ e s

Aoumuladas

4.2 Imeb. Finanoeiras
4.2.2 Aplioações por

• Inoentisoa Fisoais
4.2.3 Cauções Perma

nentel
4.2.4 Outru
4.24.1 "Know How"

e Encargos
Oorrelatos 306.269,60

4.2.4.2 Marcas e Pa .

tentes 11.111,00
Ati,o Real

5.1 DespeslB 1)iferid.u
á.2 Outras

5 lU Doações à Arweg
com ResenUB

522ICM Pendente
5.2.3 Perdas de Câm

bio e Correção
MonetAria sobre
FinanoiaDlentos
Contraídos
Sub total

6. Conlas de cOMpensação
TOTAL DO ATIVO

224.778,01 4406.206,30 1.4,10491.12
8418.163,85

26.981,88

7.033,211

107.398,43

210,70

6.312,90

75.626,84

54 679.60 278.243,55

7.121.229,69
1.709343,72
8.830.573,41

1.291 452.34 7.539.121,07

95'-204.,02

717,00

316.380,60 1.271.301,62 8.810.422,69
-----17.506.830,09

34.684,00
927,12

191.286.07

374.049,46

226.847,19 600 896,65
18.107.726,74

15.302.833,66

Cr$ 33.410.660,40

I. Eligltel I clrlo prazo
1.1 Fornecedores
1.41nstituiçóes Finllnceiras
t.5 ::>rovísões
1.6 Outres Exigibilidades

a Curto Prazo

1.6.1 Contaa Corfenles 339 86 t ,S5
1.6.2 Diversos a PlIgar 1.136.977.29

2. Eliglvel I longo PIiZO

2.4 lnstltutções Plnancel-
ras

3. liD exigivel
3.1 Capital Subscrito
3.2 Capital Excedente
3 ii Correção Monetérta do

Ativo Imobilizado

3.4 Reservai Legais
3 4.1 Reserva Legal
3.4.2 Reserva para Mauu

tenção do Capitel de
Giro

3 6 Reservi7s Livres
3.6.1 Fundo· pa ra Aumento

de Capital
3.62 Correçãe Monetária

e Valorizações a Ca.
pltalízer

3.6.3 Fundo de Correção
Monetária. diS Obrt
fações do Tesouro
Necíoael

3.7 Previsões
3.7.1 Fundo de Indeniza

ções Trabalhistas ê
Correção Monelária

3.7.2 Fundo de Indeniza-
ções Trabal h i slaa
Aóteriores 10 FGTS

'lJ.7.3 Previsiio para Férias
e Entarll'os Sociai.
Relativos

3.7.4 Fundo Especial de
I C M e I P I. sobre
Equipamentos

�

3.S Lucros Suspensos

4 Pendlale

4.2 Outros
4.2.1 Despesas Imputadas
4.2.2 Produtos em Expo-

sição
4�2.3 Verleções do ICM so

bre o Inventário

4.2.4 IPI Pendente
4.2.5 Produtos em Como

dato

PASSIVO

2.166673,15
7'lJ8429,83
427.359,00

1.476 839,14 4.809301,1::!

3755208,19 8.664.609,31

6 400.000,00
144.900,00

688.072,02

280.298,96

259.136,08 5'fJ9.436,04

548.299,77

966,00

4.443,96 563.708,73

7.033,20

36.374.14

216.8'lJ6,16

97.318.08 356.661,liS
1.482.341,73 9.165.019,10

162.460,93
,

I

5.142,02

219.576,29
849,�2

169.87 378.198,33

Sub.lolal

5. COIIAS DE CDMPEISaClo
TOTAL DO PASSIVO

18.107.726,74

15.302833.66
Cr$ 33.410.560,40

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO SÁBADO - 26-08-72 PÁGINA 4

DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS
1. Renda Operacional
I.I. Venda doe Produtos
1.2. Prestação de Serviços
2. Imposte Faturado
3. Renda Operacional Líquida (1-2)
4. Ouslo dos Produtos Vendidos
5. Lucro Bruto (3-4)
6. Despesas com Vendas
6.1. Comissões sobre Vendas
62. Propaganda e Publicidade
6.3. Imposto de Oirculaoão de Merca·

dorias

Eggon Joio da SHn, Diretor Presidente
OPF 009955179

12.775417,93 i 6.4. Previsão para Devedoras Duvidosos 217.162,78112. Lucro Líquido Anles do Imposto de
12.775237.93 i 6 5. Outras Despesas

.

328966,32 i Renda (9 ·1·10-11) .

1.948005.80
180.00 i 7.' Gastos Gerais '. 1.108489,74 '1'16. Reversão da Provisões, Previsões II

59�.504.0617.1. Honorários da Diretoria 176.000.00 Reservae 159500.00

12182.913.8717.2. Despesas Adminfstr�ti98e 312942,691.161 Previsão para Devedores Dueídosoe 159500,00
6965387,98173. Impostos e Taxu. Dísereas 27033.44 19. Provisão para o Imposto de Renda 427359.00
5.21762589! 7 4. Desp'esal .FlDanCelr8il 491.615.87

21 R It d D' t íb
. ('12 -1- 16-19) 1 680 14680

--".__ --'-'-17.6. Perdas DIversas 100897,74 . 88U � �s a 18 rt urr , .

2307738.32 8. Depreciações. e Amortizações 23 <MI3.61 21.2. Proviaõea e Reservas 197805.07
635986.08 9. Lucro Operacional (5) - (6 a 8) 1.777.804,22 21.2.1. Relerva Legal

_
78017,98

202.463.97
10 R d

-

O
. .

179521 30
21.2.2. Reserva para Manutsnçâe do

. eil 8S n80 peractonais . Capital de Giro Próprio
923.159,17 11. Despeeae não Operacionais 9.319,72 2132. Lucro Suspenso

Jaraguá do Sul (SO), em 30 de junho de 11172
Orto Kutscher de Oliveira, Diretor AdministrAtivo

Oontador OROSO 3045 - CPF 009682859

119.787,09
1.482.341,73

Valdir Bertoldi - Téonico em Oontabilidade
OROSC 5,462 - OPF 030808389

Eslado de Sanll Calarlna

Prefeitura Municipal da
)arauúd �o. Sul

Departamento da Fazenda
Divisão de Tribulação

Relação dos contribuintes e valores inscritos
em Divida Ativa em 31 de dezembro de 1971, refe
rente a Taxa de Alvará de Localização. A cobran
ça amigavel deates tributos terminará impreterivel
mente 30 (trinta) dias após a data da publicação,
fmdo êste prazo serão os débitos encaminhados
para cobrança judicial.
Nomes dos oontribuintes
Albano Negherbon
Ana Pereira da iilva
Faustino Ristow
Fluio D. Sehtochst
Felipe Kasmirskí
Haroldo Imroth
Hilário Baratte
José Vegini
Loni Schwarz Krutzsch
Marlene Pámplona Nícodemus
Metalurgica Geral Oatarinenss Ltda.
Nelita Freiberger'
Nelei Siewerdt
Nilto Pacheco
Oswaldo Ponath
Oswaldo Bansen
0110 Hindlmeyer
Pascoal Abelino
Dr. Pedro. Hugo Petry
Transportadora Paulista Lida.
Transportadora São Judas Tadeu
Waldir Riedtmann
Wigando Kurt

O. valores acima serão acrescidos de

juros e correção monetária.
Jaraguã do Sul, 21 de IIl1'ôstO de 1972

Hanz Gerhard Mayer, Prefeito Municipal
.

Ericli Sprung, Diretor da D. F.

Relação dos contribuintes e 'alores inscritos
em Divida Ativa sm 31 de dezembro de 1971, refe·
rente ao Impôsto Sôbre Serviço. A cobrança ami·
gavel destes tributos' terminará impreterivelmente
30 (trinta) diu após a data da publicação, findo
ê�te prazo se[io os débitos encaminhados para co

brança judicial.
Nomes dos Oontribuintes
Artoro Lénzi
Maxmiliano Sohn
Ricardo Seil

09 valores acima serão Bcresci.dos de multaI,
juros e correção moneUiria.

Jaraguá do Sul. 21 de agôsto de 1972
Hanz Gerhllrd Mayer, Prefeito MunicipRI

Erich Sprung, Diretor do D F.

GEEB
Jaraguâ do Sul promove

, "BONECAS VIVAS"

Pesquisa catarinense voltada para
a rotação trigo - sola

FLORIANÚPOLIS - Estão sendo desenvolvi
dos em t8 muníeípíos do Estado de Santa Oatarí
na desde 1969, ensaios de adubação e calagemOs alunes normalistas de 72, desta cidade, pro da cultura do trigo em rotação com a soja.movem para o mês de Outubro deste, o Concurso

"Boneeae Vivas", com a participação de meninas de A partir de 1972, foram Incluídos neste tra-
3 a 9 anos. balho, ensaios de calibração de solos para o trigo,

.' tanto em cultura isolada como em rotação com a
Houve a confirmação de algumaé delas sendo soja.

que outras serão convidadas.
As áreas abrangidas pelos experimentosAs mamães interessadas poderão procurar os compreendem as regiões Norte, Vale do Rio do

alunes mestres, no Colégio Divina Providência, no Peixe, Campos de Lages e Oeste do Estado.
período de 18,30 a 19 horas

Participam do trabalho, a Estação Experimen
tal de Rio. Caçador do Ministério da Agricultura,
o DNPEA, o IPEAS, ACARESC, e� convênio com
o Govêrno Alemão e particulares.

Os trabalhos de adubação e calagem prolons
gar-se-ão até 1973 e os de calibração até 1975.

Contando com a colaboração valiosa da Socie
dade Jaraguaenss, em especial das senhora s, agra
dece o 3.° normal desta cidade.

Cr$
39,00
39.00 ------------------

79,36
48,36
15,00
106,76
30.00

��.�� FLORIANÚPOLIS - 2.477 representantes
7ÚO comerciais estão legalmente habilitados � exer-

70,00 cendo suas atividades' profissionais em Santa

Edl·laI.' de
I

Praç,a38,40 Catarina, segundo informes colhido junto ao
15,00 Conselho Regional dos Representantes Comer-

.

:�.�g eiais - CORE/SC. O Doutor Alçides dos Sanlos Aguillr, juiz dê
,

.. _
Direito da Comarca de jarllguá do Sul, Estado de

39,00 Os representantes comerciars sao agentes SaDta Catarina, ne forma da lei etc ...
127.92 autônomos do comércio e, em conseqüênoia, .

71),00
exercem suas atividades em caráter estritamen- FAZ SABER a todos o.s que o pr.esent.e edltel

30,00 .' . _ de praça, com o prazo de vrnte (20) días virem ou

144,56 te particular..Segundo .lDfor�açao prestada pelo dele conhecímemo tiverem e Interesser possa, que
39,00 Sr. Alexandre Evangeltsta, diretor executivo do será erremetedo, por quem mais der e maior lance
15.00 CORE/SC, 3488 pedidos de inscrição foram de- ofere�er, em frente às porla.s do Edi�icio do Forum,
39.00 feridos tendo sido cancelados os registros de no �Ia_ 6.. de setembro p. vindouro, as 14,00 _horas,

multas 1 011 representantes comerciais. De outra parte,
Oll .'movels penhorados a HEINZ SELL. ne eçao exe-

íd t d C Ih R
.'

I d R
cunva proposta por ARTHUR BENZ, e ebelxo des

O presr en e o onse O egiona os epre- criminado:
sentantes Comerciais de Santa Catarina, Sr. Ha-
ld S GI deverä asei a) - UM TERRENO, situado no município de

ro O oares avam, everá assmar nos pró- Oorupá, desta Comarca, ne Estrede Izebel, em for.
ximos dias cir��lar a se� enviad� aos repr.esen. mero trtanguler, contendo II iÍrea de 900 m2., EDIFI
tantes- comerciars em SItuação irregular Junto OADO com uma CASA DE ALVENARIA, com as

ao órgão, os quais serão alertados de qlle a per- segu nIes confrontações. �lIzer.do frente com uma li

manência nessa condição poderá aoarretar-lhes nha curva, na ESlrada Izabel, com 62 ms., eXlr.ema
O cancelamento do registro e a própría suspen-

de um lado com terras da Es�ola ESladual, medlDdo
_ . . 61 ms., e de oulro lado com dilas de Wôldemar Wer-
sao das atividades.

, ner, medindo 29 ms., devidamenle �egistfil(Jo sob n.O
37.204, IIS fls. 110, livro 3·5, em da Ia de 20/0b/70, nO.
Cclflório compelente desta Comarca, avalilldo em

Cr$ 20.000,00 (vinie mil cruzeiros),

Representantes comerciais
. em S. Catarina são 2 mil

A preocupação dos pesquisadores, através
destes experímentos, é de estabelecer os nheia
econömícos de adubação e calagem para 8 cul
tura' do trigo em rotação, com a !loja, para 8S di
versas regiões do Estado. (AGRINFURME-MA.

Assim serão os referidos bens arrematados por
quem mais der e maior IlInce oferecer acima do pre
ço da Ilvalillção. - E, 'parll que chegue ao conheci·
mento de quem interessa� poss�.. foi expedido o pre
sente edital que será afixado DO local de coslume' e
publicado na imprensa local. Dado e passado nesta
cidade de - jaraguá do Sul, aos sele dias do' mês de
agôsto. do 1100 de mil novecentos e selenla e dois.
Eu. (a) Amadeu Mabfud, Escrivão, o �ubscrevi.

(a) Alcides dos ·Sanlos Aguiar, JUIZ de Direito
..... A presenle cópia confere com· o original; dou fé.
jaraguá do Sul, 7 de agôslo de 1972.

O Escrivão, 'Amadeu M abfud

Or$
221.09
R5,02
38,30

.Edital de Praça
.

O Doutor Olavo Weschenfelder, JUiz de Di
reito da Comarca de Guaramirim, em Exercício
na Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, .Da forma da lei etc ...

. FAZ SABER a todos os que prese.nta edital
de praça, com o prazo de dez nO) dias virem ou

dele conhecimento tiverem e interessar posss, que
será arrematado por quem mais der e maior lan
ce oferece"', em frente às portas do Forum, no

dia 29 de agôsto próximo vindouro, às 14.30 horas,
o veiculo penhorado a ARLINDO MAFEZZOLLI,
na ação. executiva proposta por Renato Piazera,
abaixo descrito:

8) UM TRATOR, marca OLIVER. côr amare·
lo, ano de fabricação 1955, com esteiras, equipado
com cilindro hidrilulico, capacidade para 7 tone
ladas em bom estado de conservação, avaliado
em Or$ 28.00000 (vinte II oito mil cruzeiros).

Assim será e referido bem arrematado por
quem mais der e maior Isnce oferecer acima do
preço da avaliação. E para que chegue ao conhe
cimento de todos' interessados, foi expedido o pre
sente edital qua será afixado no local de costum!!
e publicado na imprensa local. Dado e passado
nesta cidade de Jaraguá do Sul aos doze dias do
mês de julho do ano de mil novecentos e setenta
e doiil. Eu, (a) Amadeu Malhad. escrivão, o 8ubscrevi
(a) Olavo Maschenfelder, Joiz de Direito, em exerc.

A presente cópia confere com o original; dou fé
Jaraguá do Sul. 12 de julho de 1972

O Escrivão, Amadeu Mahfud

Pinturas Jaraguá Ltda.
(Antiga Oficina Kohn)

Pinturas de Letras. Painéis,
Faixas e �lacas

Mudou lIe para a

Rua Jorge Czerniewicz, 497 ADVOGADO nos röros de

�-;:::::::,
J

.

II ADVOGAD4� II i
r Escritório ao lado tia PrefeiturA �
1 JARAGUÁ DO SUL " i
�.-..�4D-"�.Jl

São Paulo - Guanabara - Estado dp Rio d e

Janeiro - Bras1lia
Processamentos perante quaisquer \'1i

nistérios, Autarquias e Repartições públicas
em geral.

'

Escritório CentraI.
Avenida Franklin Roosevelt. 23 - Grupo 303

(Fone: 52·1894)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O Doutor Olavo Weschli!nfelder, Juiz de Direito

da Comarca de Oueremtrtm, Estado de ôenra Ca re- BOULDER, Colorado - As comunicações
nne, ne forma da lei etc... ' pelo rádio em todo o mundo poderá ser preju-

FAZ .sABER a Iodos quantos o presente edital dicadas nos próximos dias devido uma gigan
com o prazo de trinta (ãO) dies virem, dêle conheci tesca erupção solar,

mento tiverem ou tnteresser pOSSlI, que por perte de Robert Decker, chefe do Centro de Servi
Varida Meruns ôoeres, brasileira, víuve, do lar, re

ços do Meio Espacial, disse que a erupção, re
sidente e domiciliada no lugar Barro Branco, Muni-

gistrada prolongou-se por quatro horas e foi
cipio de Guerernírtrn, nesti! Comeres. arrevés de seu '. .

d 'I
.

,

.

rocurador Dr. Helio Alves foi requerida uma eçêo uma das maiores registra as nos u nmos 01110

�e Usucapião de um imóvel locellzsdo em Guaremr- anos.
,

rim, Muntcfpio de Guaramirim-cidade com a área de

I
A grande labareda que se elevou da suo

730.00 m2, com a� seguintes confronte�ões( frente, perfície do Sol provocou interferências nas co

com uma rua projetada com 20 m. ao sul, fundos, municações e ainda lançou para a terra uma
com ierres da requerente, 110 norte, de um lado com ','

Heilor Mertins Soares a leste com 36,flO m, e de ou. corre,nte de. partículas de alta e�ergla.
Iro lado com a requerente com 36,flO m. a oeste. Feita

• Acreditamos que essas partículas ehe-

8 Justificação Prévil! da posse foi julgada Procedenle garão até a atmosfera terrestre nos pró,
por sente�ça. E pare que chegue ao conhe.cime,!,o de ximos dias e provocarão distúrbios no

todos e nao P?SSIl no futuro �er alegada ,�noranc,a. campo magnético terrestre e também na
mandou .expedir o presente edltal, que sera afixado . d ãdi
no lugar de costume e publicado na forma da lei. Da. IOnos��ra, onde rebat�m �s ��das e ra io,

do e passado nesta .Comarce 'Ie Guerermrtm, no permitindo as comuntcaeoes

Carlório do Cível e Anexos, aos dezesseis de agosto A última erupção solar, que geralmen-
de mil novecemos e setenta e dois. Eu, (as) Rall te ocorre cada 11 anos foi em 1964,
Fallia, Escrivão, o diltilografei e subscrevt

..

• Em 1970 houve uma pequena erupção
(as) Olavo Wescheofelder, JUIZ de Díreuo .

t t é é f' e agora regrs rou-se ou ra, o qu um a-
C E RT I DÃO to fora do, comum," disse Deokor. _

Cerlifico que a presente cópia confére com o

original do que dou fé.
Guaramirim, 16 de agosto de 1972

Ralf FaIrin, Escrivão

O Doutor Olavo Weschenfelder Juiz de Direito
da Cómarca de Guaramirim; Estado de Sanla Cata

rinll, na forma da lei etc ...

FAZ SABER a Iodos quantos o presenle edilal
com ,o IJrazo de Irin Ia (30) dillS virem, dêle conhe·
cimento liverem ou inleressar possa, que por parte
de HEITOR MARTIN.s .sOARES. brasileiro, solteiro,
maior, Iropeiro, residente e domiciliado no lugar Bar·
ro �ranc:o, MunicípiO de Guardmirim, nasta Comar

ca. através de seu procurador Dr, Helio Alves, foi

requeridll uma ação de Usucapião de um imóvel lo·
calizado em Guaramirim, Municfpio de Guaramirim, ',======================l!
com a área de 730,00 m2 com EIS seguirues confron·

tações: Frenle, com uma rua projetada com 20 m. ao

lul: fUDdos, com terras de Vanda Martins .soares,
com 20 m, lIO norte de um hldo com Vilndl.l Martins

Soares, com 36.50 m. a IesIe, e de outro lado com

Arnoldo Fischer, com 36,50 m. ao oeste. Feita a Jus·
tificação Prévia da Posse foi julgdda PROCEDEN
TE por selllençl. E para que chegue ao conhecimen
to de lodos e uão possa no fuluro ser alegada ígno·
rância, mandou expedir o presente edital, que será
afixado no lugar de costume e publicado na forma
da lei. Dado e passado nesta Comarca de Guarami

rim, no Carlório do Civil e Anexos, aos de;z;esseis
de agoslo de mil novecenlos e selenta e doia. Eu

(aa) Ralf falllo, Escriviio, o datilografei e subscrevi.
. (as) Olavo Weschenfelder, Juiz de Direito

CERTIDÃO
Cerlifico que II presente cópia confére com o

original do que dou fé: .

Guaramirim 16 de aroslO de 1972
. _

Ral: Fallin, Escrlvao

Lei D. 364 .

Reconhece de Utilidade Pública o Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de JaraguiÍ do .sol.

Hans Gerhard Mayer, Pref.ito Municipal de Ja
raguá do Sul, ESlado de .saula Calarina, �o uso e

exercício de SUIIS atribuições. ,

Faço Silber ii Iodos os habitanIes desle Municf·
pio que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono

a seguiu It lei:
Arl. 1.0) - Fica reconhecida de Utilidade PÚ'

blica o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jllrll-
A Universidade de Kentuoky, nos Estados guá do .sul, entidade sindical com sede neste Muni·

U'd
.

l"t à U' 'd d D dpio de Jllrllguá do .sul.
OI os, so 101 ou mverSI a e para o esen-

Art. 2.0) _ Esla lei enlrarlÍ em vigor na dala"
volvimento do Estado de Santa Catarina que de sua publicação, revogadas as disposições em con

lhe envie a publicação "A Situação do Ensino trário.
Médio em Santa Catarina", Palácio da Prefeitura Municipal da Jaraguá do

Esse trabàlho foi elaborado em 1969 por .sul, 23 de dgõsto de 1972.
. ..

d
,. d C d P' Hans Gerhard Mayer, Prefello MUDlclpal

um �po e tecmcos o entro e. :_squlsa A' prel;'ente lei foi publicada nesla Diretoria de

Eduoaclonal. �a UDESC, lOb a supervIsao do Expediente, Educação e Assistêncii! Social, aos 23
Professor SilVIO Coelho dos Santos. dias do mb de agõslo de 1972.

O Reitor da UDESC, Celestino Sachet, de· I João Mathids VerbineDn, Direlo

darou que, baseado nesse relatório" teve inicio
r

• ======•.
a elaboração do Plano Estadual de Educação,

11---------0---- II hoje em franca evolução em nosso Estado.
'

II 11------------

II Escritório Jurídico Contábil; Comunicação e Convite
II Max Roberto Bornholdt II" OS Coros. da Comunidade Évailgélica Luterana RacionaliAzandol spual. c�ial19ão �d8 porcos. o agricultor nge o e IClO I, resI, ente no

. desta cidade tem o prazer de convidar a todos o.s
município de Água Doce, no melO Oeste

Luiz ßenriq·ue da Silveira II amigos do Clinto coral pars assistirem ao XII Bn·

II contro de Corais Evangélicos, a realizar se no do catarinense, comercializou um lote de �
ADV O GADOS U mingo próxilJlo vindouro, dili 27 do corrente, nas suínos com peso médio de 100 kg., a08 I)

II dependencias do Agro-Pecuário. Participarão deste meses de idade,

II
Encontro 25 Corais do Distrito. Eclesiástioo Jojri Controle sanitário, uso cont.ínuo de ra.

, ville, sendo o seguinte, o programa: ção bal,anceada e manejo racional, foram

lllllMl) l!ll(IJlMllNG(Ü)§ VAlGA§, II 8,30 hs. ���t�:r?o� todas 8S Igrejas e no Agro.· as orientações técnicas recomendadas pelo
II 10,00 hs, Abertura do XII Encontro e inicio das Serviço de Extensão Rural, através da uni-

II apresentações;
. dade demonstrativa instalada na proprie-

II 11,30 hs. Almoço para o.s participantes; dade daqu61le agricultor.'
fi 13.30 hs. Continuação das apresentações;

U
17,00 hlt. Eooerramento.

II'
Pelo leu comparecimento agradece em nome

doa Corais
P. Egberto Schwanz

11..-- -

II
II

I
. "
.. II

I'·· Av. Mal. Deodor,o,
210

II'' anúncio causará boa impressão Residincia: Dr. Nereu Ramol, 418
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Estado de lantl Catarina

Prefaitura Municipal de
]aragud �I �ul

S O IErupção no

Lei n. 363
Altert! a redação dos §§ �.c e 3. do ert, 27, do

Código Tnburérto e dá outras provldênctes.
Hans Gerherd Mayer, Prefeito Municipal de Ja

rllguá do ôul, Bstado de Santa Ceterlne, no uso de
sues errlbutções.

Faço saber a todo. o. habitantes deste Muni

cípío que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono

a seguinte lei:
Arl. 1..) - Os parágrafos 2.° e 3,°, do arl. 27,

da Lei n.O Ui9 de 22 dezembro de 1966, paesem a

vigorar com II seguinte redação;
§ 2.0) - .sem preiuízo do dtsposro no Capítulo

XI - da Dfvida Ativa, deste Código, em caso de
atraso no pagamento dos tributos, aplicar se á as se

guinles sanções:
a) erreso até 30 (triDIll) Qias contados da data

do vencimento constante do aviao de Iençemenro,
multa de 5% (cenro por cento) sobre o débito venci

do;
b) etreso de mais de 30 (trinta) dias e eré 90

(noventa) dtes, a multa constante da lerra anteríor e

mels juros de mora de 12% (doze por cerno) 10 ano,
calculados proporcíonelmente aos dias de lltraso;

c) erreso de maia de .90 (noventa) dlas e até
180 (cenro e oitenre] dias, multa de 10% (dez por

cerno) e mels juros de mora calculados na forma es,

tabelecida na letra b acima,

§ 3 o) - Se o arraso no pegamento ultrapassar
180 (cenro e oitenta) dres, o débito será ecrescrdo
da correção monerérle, conforme os ín.ices estabele
cidos pelo governo federal. vigentes ae época, Inde

pendenremeate da multa e juros de mera de que Ira

Ia o perégrefo anterlor.
. Arl. 2.°) - Esla lei enlrará em vigor na data

de sua publicação. revogadas as disposições em con

trlÍrio,
PlIlácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do

Sul, 23 de l!gôslo de 1972.
Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal

A presente lei foi publicadll nesta Direloria de

Expedienlt', Educaçiio e Assislência Social, aos 23
dias do mb de agõsto de 1972.

João Mathias Verbinenn, Diretor

lImo Sr. Prefeito Municipal de Jaraguá do
Sul . Santa Catarina,

.

A, firma, José Leopoldo Martin8 estabele
cida à Estrada Jaraguá Bsquerdo nesta cidade
de Jar'lguá do Sul (SC), representada neste

ato, pelo titular infra assinado, vem mui res

peitosamente a presença de V. Senhoria re·

querer uma certidã\:,l negativa através desta

rtlpartição para fin8� de poder encaminhar o

processo· de Aux. Natalidade junto a Agencia
do INP8" em Joinville.

Nestes Termo.
Pede Deferimento

Jaraguá do Sul (SC), 23 de agosto de 1972

JOtiê Leopoldo Martins

Universidade americana
interessada na situação do
ensino médio em S. Catarina

·lP�rco Valn IParal
frng�rnfllc� matn§ c.e�o

Oirurgia e OHInCa de Aduholl e Oriançal
Partoi � Doença. de Senhoràa

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ· OORUPÁ'

-----------------------------�--�

Dr. Francisco Antoaio Piccione
lH::e.,Q-':CO - C.R.lH:. 1'%

(C.P,F.) N.o 0043114379

Anuncie neste semanário, seu

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. E vamos para malS umas ...

JARAGuA DO sUL (SANTA CATARINA) SABADO, 28 DE AGOSTO DE 1972 N.o 2.698 Alô gente da gente, não se esqueçam que é
. hoje a eleição, e chapa 2 espera contar com o

DU�UCIDßDf Df. PlHCßS Df lICfnCIßMfnlO IEleição da Diretoria do I
teu v�!�. só o Célio. de Rio d.o Stil apareear l� no

" campo do Baependí, para deixar 8S meninas aInda
O noticiário na im gou em flagrante dois Gremio da Juventude maís vidradas nele. �

.

prensa eatarínense tem veículos, tendo o mes .
.

- Mas porque será que êle não jogou no
sido farta em anunciar, mo número. Vamos, en- 26' de agosto' de 1972 segundo tempo ?

.

que o licenciamento de tão registrar pars co - Será que era por eausa das meninas que
veículos, não faro, tem nhecimento do público, Loeal; Salllo Cristo Rei estavam usando short ?

t ddr ld d J á d S I Horário: das 14 'às 24 horas • ",. G á f'apresen a o up ICl a e que aragu ou, tem Composição das mesas pelo Conselho e orgão Oonsul- ""I ustavo ... voce est
. por demais e ique

de placas de Identifica- bém possui' veiculo com tlvo da. paróquia.
. '. sabendo que tem umas e outras gritadas por você.:

ção. Joinville deu em

I
duas placas de identífí- Das 14 às 18 horas O �amão é que está esquentando a cuca

clichê as duas viaturas cação. Sabem quaís são Mesa A-H: Eggon Silva _ lrineu Staehllng _ FtdeUs Nlcolluzzl imaginem êle tá querendo presentear sua cabr�
que traziam as mesmas 'OA veículos? O primeiro Mesa F-L: Orlando Bernardino. Loreno Marcatto - Eugênio a um certo senhor, para que ela possa ter uma
placas. Blumenau, idem. é um Gordini, ano 1.965, Silva pastagem melhor ,e maís no centro da cidade.
Eis que a nOSS8 cidade, pertencente à Hilário Mesa M·Z: Mário Tavares da Cunha Mello· Aléssto Berrl- Alô Ivo 1000ER da WEG,- 8 N. está pro teu
também

.

entra para as Krüger, licenciado em
Walter Bartel lado. Aproveite 8 maré mansa, e deixe o barco

comunidades que pos 25-10 1971. com a placa Das 18 às 21 horas correr.

s,uem vil1turas com duas JS-0810. O segundo vei- Mesa A-E: Alfonso Franzner - I<lávlo RubInI . Dorval Vasel Crista I um consêlho amigo. Esqueça um certoMesa F·L: Edmundo Klosonki . Rubens NlcoJluzzi· Walde·
placas exatamente iguais culo é· um Volkswagen. mar Schmltt a)guem e procure um novo amor, pois pelo que
Ninguem soube explicar ano 1972, pertencente a Mesa M·Z: Irlneu Staehllng - Rodolfo Hufenuessler - Edmuu- parece êste já ·está reservado.
ao certo como podem Erwin Baittinger, cuja do Barbí

aparecer dUBS p I a c a s placa é exatamente o (Je Das 21 as 24 horas
.exatamente iguais e o JS·0810. Ao público de- Meaa A-E: José Carlos Nevea . Milton Stange - Ralner Wlele

emplacamento, ou licen veria quem de díreíto Mesa F-L: Dorval Màrcatto . Henrique Wolf· Irlneu Staehling

etamento, se verifica sem dar as devidas explica
Mesa M·Z: J���fIZEmmendoerfer - MarIo Souza - Waldemlro

maiores consequências. ções. Normal! de funcionamento
Esta semana, alguém pe al Vota-se em trê. urnas correspnndentes à ordem

-alíabétíea das mesas.

Assim, Alberto e Edson votam na urna J, Fellclo e LI
no na urna II, Manoel e Zeferino na urna III.

b) - Só se vota mediante apresentação de cartelrinha
com foto. .

c) - Incumbe aos componentes da mesa: rubricar a

carteirinha no verso, mandar o votante assinar GU rubricar
a Heha de inscrição, entregar a cédula rubricada para votar,
ordenar a votação de um de cada vez. ,

d) - vota.ee eolocsndo um X no quadradinho corres

pondente à chapa I ou chapa lI.
Chapa I: Bruno Breithaupt, Maria de Lurdes Silva, Edison
Franco Nunes, Ma,rilia Hafl'ermann, José Alberto Klltzke, Ade
Ilda Hornburg, Adolar Kltizke, Cl.arice Emmendoerfer, Wal
denlr Freiberger. Eliane FOdi,· Horst Marquardt, Mariza Pía
zera, José Schmitz
Chapa II: Antonio José Gonçalves, Gilse Braun, Victor Em
mendoerfer Fílho, Marlene Franzner, Leodomar Lopes, Rita
de Cassia Pinto, Roque de Couvea, Brígítte Scflweinle, Ar·
no Siemenkovsld, Yvonne Alice Schmöckel, Baldulno Raullno,
Rlta Zonta, Margareth Ayroso.

ANO LIV

NASCIMENTOS
Emmanuel Gazda - cumprimentos ao dinâmi

Marilândia do Sul manda co prefeito de Marilânuia
uma notícia agradável, do Sul.
principalmente para a fa hmília Schmitz. Maria Eli· Mauro Ma lud - A

família Mahfud teve um
SB, algum dia casou com

o médico Silvio Gazda. aumento na sua pröle.
Lembramos ainda os fllS' Adolpho com ph e dona

tejos. Hoje mandam o avi. Mercedes Horst Mahfud

so de que a família au
contribuiram para esse

msnrou. Quem Irouxe a
feliz evenlo. O menino

notícia foi o avô Walde- Mauro nasceu às 6 hs. da

miro: nasceu um menino, raanhã do dia 19 do cor

nascido às 7,10 hs. àe ren te, no Hospital São

15 do corrents, pesando José.. Cumprim�n�os ao

.180 grs. - O casal Wal pap�I, ser\!entu��rlO da

demiro (Hildegard Leut JUSIlÇ8, sua espo�a e pro'

precht) Schmitz, estreian fassora e ao menlDo Mau

do cOrno avós comemo �o �ue. vem l1e alegrar 08
fl1tam o acontecimento. IrmaozlOBos.

Cumprimentos ao diSlin-1 Fabiano Matoclrl -

to caFal, ao Emmanuel, O casal Milton (Angela)
a08 avós e retribuímos os Maiochi já vivia feliz com

O maior paquerador da paróquia, senhor Arno
Valle. gamou e tá gamadão mesmo Da menina,
será que vai sair bôlo?

o Guidão está encrementado paca, mas espe
ramos que ele não ligue para as doidices de um
certo alguém.

Pois os <lois godes lhe ficam bem e o cabelo,
de comprimento está ótimo.

E aquela boneca lá do Rio Cêrro conseguiu
enfeitiçar o Osní Lenzi, Como foi Isse ?

É Marilaue I Tristinha Hem?
:Será que é por que tem outra no caminho.
- Compete a você George; dicidir qual das

duas.

Coitado do nosso amigo, deram uma bombada
na cabeça do pobre coitado que nãu foi mole. -

Esqueça Márcio, outra!'! estão-disputando teus ...

Ai, coitada da' R o s a n e, pegou a doença,
cuidado Nelson, saiba qual o remédio.

Como é que é Mandi o enXOTaI já está pronto?
- Janeiro se aproxima e um novo casal for·

mando mais um lar. Parabens a vocês. Udo e Mandi.
o Júnior e a

Morgana'lal
e II' r i a os seus dois

Um dia a cegonha nOli- irmäozinhos. Na pia ba
ciou um novo sumenlo tismal deverá chamar se

populacional. 1!;le

verifi"I
de Fabiano Maiochi. .

cou se no dia 2IJ do cor Cum.primenlos desta fo
rente, quando um robus- 'lha aos felizes papai.,
to 'menino veio ench�r de a08 irmãozinhos e avós.

Que é i880 Ariovaldo não eiltás com saudade
de -Curitiba? Ou a C a r im fez te esquecer ....
Felicidades.

Cuidado, V L cuidado, que a patroa da menioa
,ainda não embarcou na tua.

-

A Comissão Organi;;:.adora das solenida-.
des alusivas à Semana da Pátria, em 1972, tem
a !5onra de convidar V. Excia. e Exma. Família

para prestigiarem com sua pres�nça as referidas

solenida�es, que obedecerão _ao seguinte .

Programa

08,00 h

Dia 1.0.de Setembro:

Praça da Prefeitura Municipal: Abertura da Semana da Pá
tria, com hasteamento das Bandeiras Nadonal, Estadual e

Municipal, pelos Exmos. Srs. Prefeito Municipal, Juiz de
Direito da Comarca e Presidente da Câmara Municipal, com
guarda de honra formada pelo Grupo Escoieiro Jacoritaba,
e presença de estudantes dos cursos básicos I.
- Oração Ecumênica.

.

- Saudação Oficial pelo Dr. Alcides dos Santos AgUIar,
Juiz de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul.

- Desfile das 1.as, 2.as, 3.as e 4.as Séries ao longo da Av.
Mal. Deodoro, no trecho entre a Prefeitura Municipal e

a Praça Paul Harris. ;
.

Arriamento das Bandeiras a cargo do Grupo Escol. Jacontaba.
Dia 2 de Setembro:

Hasteamento dás Bandeiras Nacional, Estadual e Municipal,
na Prefeitura, a cargo das alunas do CoI. Divina Prov!dência.
Missa pela Pátria, na Igreja Matriz São Sebastião.
Início da 2.a Olimpíada Estudantil, no Estádio Max Wilhelm.
Arriamento das Bandeiras, a cargo do. Colégio Normal Di
vina Providência.
Dia 3 de Setembro:

Hasteamento das Bandeiras Nacional, Estadual e Municipal,
na Prefeitura Municipal a cargo do Grupo Escot. Jacoritaba.
Continuação da 2.a Olimpíada Estudantil, no Est.MaxWilhelm.

Retreta, na Praça da Prefeitura Municipal, a cargo da Banda
Lira da Aurora.
Arri.amento das Bandeiras, a cargo do Grupo Escol. Jacoritaba.
Dia 4 de Setembro:

..

Hasteamento das
-

Bandeiras, na Prefeitura, a cargo dos
alunos do Colégio São Luís.
Arriamento. das Bandeiras, a cargo do Colégio São Luís.

Dia 5 de Setembro:

Hasteamento das Bandeiras, na Prefeitura, a cargo dös alu
nos· dos Grupos Escolares "Albano Kanzler" e "Jí.lf.aguá".
Arriamento das Bandeiras, a cargo da Escola BáSIca Ho
lando M. Gonçalves.
Homenagem do Poder Judiciário, no Edifício do Forum, ao

Sesquicentenário.

18,00 h -

08,00 h -

09,30 h -

14,00 h -

18,00 h -

08,00 h �

14,00 h -

16,00 h -

18,00 h -

08,00 h -

18,00 h -

08,00 h -

18,00 h -

20,00 h -

08,00 h -

12,15 h -

Dia 61de Setembro:

Hasteamento das Bandeiras, na Prefeitura, a cargo da Escola
Básica "Abdon Batista".

Divulgação pela Rádio Jaraguá do resultado do Concurso
de cartazes alusivos ao Dia da Independência, realizado pe
los Bolsistas dos Sindicatos dos Trabalhadores nas Indús
trias locais, e do Concurso de Vitrinas do Comércio Lojista
de Jaraguá.
Arriamento das Bandeiras, a cargo dos alunos da Escola
Básica "Roland Harold Dornbusch".

Dia 7 de Setembro - "DIA DA PÁTRIA"

18,00 h -

06,00 h - Alvorada, a cargo do Colégio São Luís, e salva de 23 tiros,
a cargo da Prefeitura.
Hasteamento das Bandeiras Nacional, Estadual e Municipal,
pelos Exmos. Srs. Prefeito Mu'nicipal, Juiz de Direito e Pre
sidente da Câmara de Vereadores, com a presença de auto
ridades e povo em geral.
Início do Desfile. Participantes:. Banda Lira da Aurora,
Corpo de Bómbeiros Voluntários, Grupo Escoteiro Jacoritaba,
Gua�da-Mirim, Escola Básica "Roland H. Dornbusch", Grupo
Escolar Municipal "Albano Kanzler", Escola Básica "Holando
Marcelino Gonçalves", Escola Jaraguá, Colégio Normal "Di
vina Providência", Colégio São Luís, Ex-Combatentes, Miss
Jaraguá 72, em carro aberto, SESI, Escola Básica Abdon

Batista, Clubes de Serviços, Clubes Desportivos.
Itinerário do desfile - Início: Av. Mal. Deodoro esquina
com as ruas CeI. Procópio Gomes e Getúlio Vargas até a

Praça Paul Harris. O Palanque Oficial será armado defronte
a Igreja Matriz.
Tarde Esportiva, a cargo da Liga Jaraguaense de Desportos.
Praça da Prefeitura: Entrega dos Certificados aos Bolsistas
do PEBE que se destacaram na disciplina "História do

Brasil", no primeiro semestre do corrente ano letivo e en

trega dos prêmios ãos vencedores dos Concursos de Carta
zes e Vitrinas.
Encerramento das Festividades: Orador, o Exmo. Sr. Pre
feito Municipal Hans Gerhard Mayer. - Arriamento .das
Bandeiras.

Retreta, na Praça da Prefeitura, a cargo da Banda do $SI.

08,00 h -

08,30 h -

14,30 h -

17,30 h -

18,00 h -

19,00 h -
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