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Orgao de m ior penetrac;::êo no interior do nordeste catarinense

Fpolís, - Falando a

uma concentração popu
lar no Sul do Estado, o

futuro Governador Antô'
nío Oarloa Konder Reis

. alinhou 08 setores priori
tArios de sua ação gover
namen tal, destacando o

setor educacional, afir-
� mando que a reforma do

ensino iniclada no Gover
no Ivo Silveira, servindo
de modelo ao Pars, terá

• continuidade durante o

seu Governo. Justifican
do sua decisão de pros
leguir a reforma de 1.0
e 2 o graus, "para fazer
justiça a uma coletivida.
de tão numerosa e que
exerce uma função de
tamanha importância pa
ra o futuro de Santa Oa
tarína", o Senador Kon
der Reis reafirmou a ne-

t eessídade de formação e

aprimoramento de pro
Iesscrea com melhoria
salaríal justa .. indispen
•ável.

Enumerou ainda, o fu
turo governante eatarí
nense, mais três itens do
setor edueaçloual que
lerio desenvõIvidos em
sua admíníatração, salíen
tando que alguns deles
contarão com o auxilio
financeiro do Governo

� Federal. Anunciou a
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BugêDio Vitor Sehmõeiel
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construçãe de Centros
Interescolares com a par
ticipação das Fundàções
Educacionais já existen
tes nas sedes de 13 das
14 micro-regiões de Sta.

Catarina. Pregou a im
plantação do sistema de
anuidades variáveis em

nivel de 2.0 grau, "de
acordo com as poseíbílí
dades financeiras do •.

pais ou responsáveis pe
los- alunos", r.saalvando
que aqueles que possuem
raeursos auficientes par
ticiparão com uma anui
dade razoAvel, a fim de
permitir ao Estado levar
o ensino de aegundo grau
a08 filhos dOI mais ca
rentes.

JARAGUÁ DO SUL
Capital aul amedcaDCl do chapjll.
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N.· 2.806 Capital aul amedc�a do motor

Na aemllnil que passou,
dona Helena Jourdan Ru;z
teve um IIl'radcivel gesto
de agrlldecimento ii cida
de, pela iDstallJção do
Centro Cívteo "Cél, Jour
den". Apesar dos seus
91 anos, a filha dQ noe-
80 jundedor continúa aten
ta IIOS movimentos que se

desenrolam em noese eí
dade. Ela mesma confes
sa que foi o Sertão do
Jaraguá que lhe deu a fi·
bril de chegar a tão Ion
ge:va idade.
Hole, dona Helena res

ponde uma carta do Prof.
e Pesquisador Emflio da
Silva, que dentro de pou
co deverá dar à Jaraguá
do Sul, o segundo livro

-e Departamento de Ensino sobre Jaraguá, já que o

Médio). Ministério da .prfmeírc, de autoria de

Agricultura, SENA!. SB- Frei Aurélio Stulzer, está

NAC, Fundações Educa- absorvido pela população
eíonaís e eutídades par-

e muita gente ainda pre

tíeulares. Também consta cura o livro para se in

do plano de Governo do telrar dos primórdios d.. ·

Senador Konder Reis a
ta terre, entre eles o ílua

Implantação do Programa rre Juiz de Direito da Co-

d A teí marca de Jaraguif do Sul,e per eíeoamento e
dr. Álvaro Wandelli Filho,Preparação de Mão-de-

Obra que será executado recentemente vindo do

mediante convênio com
Oeste Ceterluense, aqui

ó r g ã o s específícca da procurQ saber da fonte

esfera tederal, /
noticiosa do,Estabeleci-
meato Jaragua que deu
vida oficial ao lugar em

1816.

.

Finalmente, o Senador
Konder Reia anunciou a

efetivaçAo do ensino pro
fissionalizante de 2.° grau,
através de eouveníoe que
vio canalizar reeuraoe,
instala9ões e equipamen
tos do Estado, Ministério
do Trabalho (Deperta
mento Nacional de Mão
de-Obra), Ministério da

. Bducaçã» e Cultura (Pro
gram. Intensivo de Prs
paraçâo de Mlo-lIe· Obra

Ano LVI - JARAGUÁ_ DO ·SUL (Santa Catarina)

Konder Reis assegura continuidade da reforma do ensino Dona Helena
comapalavra

Otto Schneider
I

Repercutiu dolorosamen
te na sociedade local o

passamento de OUo Sch
neider, tronco de uma das
mais tradicionais famflias
de Jaraguá do Sul
Nascido em Blumenau.

aos 6 de julho de 1895,
era filho de Otlo Schnei-·
der e Ida Bublitz Schnei
der..

1"01 ainda em Blumenau
que casou com Udia Pau·
li, aos 11 de outubro de
1911. Era c:asado 51 anos,
dos quais ele residiu 56
em jaraguá do Sul, acom
panhando, práticamente. o
surgimento vigoroso de
nossa 'comunidade.
Desde pequeno sc dedi

cara ao fabrico de cha-
• rut08, conhecendo profun

damenie o segredo da ma

nipulação do tabaco. Du

. lo
rante o velório colhemos
inúmeros testemunhos de
,Ieail e dedicados amigos,
de que fôra o melhor
charuteiro destas bandas,
SÓCio da fábrica Charutos
Centenário Limitada, que
durante muitos anos exis
tiu em DOSSO meio.

A poUlica era para OUo
.

Schneider a sua segunda
paixão. Desde c e d o

deixou-se empolgar pelas
coisa. da comunidade,
parlicipando e militando

nos movimentos polülcos,
juntamente com Felipe
Preazel, João Müller, Ar
thur Müller; nosso funda
dor, Eusébio Nunes, F.
Francisco Fischer, José
Erschiag, Hermínio Ra
mos, dr. Guilherme Godo
fredo Luiz Lucte e tantos
oulros valores da velha
geração que tanlo fizeram
pelo atual desenvolvimen
to da cidade. Junll:lmente
com este pugilo de ho
men8, levantou nestas pa
ragens a bandeira da re

novação política, fundando
a então União Democráti
ca Naciona! - UDN, que
tinha como Uder nacional
o grande Brigadeiro
Eduardo GomeI de tão
gloriosas jornadas crvicas.
DD diretório municipal
ocupou inámeros targos,
destacando-se o tesourei
ro e, finalmente, presiden
te' de honra. Até os seus

derradeiros dias foi um

fiél e convicto llrenista.

OUo Schneider e aua

e8posa tiveram Irês filhos:
Haroldo, integrante da
Força Bxpedicionária Bra
sileira, com aSlinalada
folha dé serviços presta
dos ii Pátria, casado com

Helena Pereira; Herbert,
ex vereador por Jaraguá
do .5ul, funciODcirio da

Receita Federal, casado
com Rosa Pereira e Geaí,
casada com Alfredo Maas.
Desses consorcros pos
sui 12 netos a 13 bisne
tos.
Mas o coração de Oito

Schneider era muito gran
de e o sentimento para
com o próximo era acen

tuado. Assim criou doia
filhos adotivos: Adolar
Schneider, cllsado com

.Maria de Lurdes Milbauer
e o Professor Wa!demar
�chultz, casado c/EIIi Len-

nert, este último residente
no vizinho munic::rpio de
Corupá.
Faleceu Oito Schneider

no dia 4 de outubro de
1914, com a idade de 19
anos, 2 mêses e '!8 dia.
e o seu sepultamento deu
se no Cemitério Brues
flein, sito ii Rua Jorge
Czerniewicz, que ele mes

mo ajudou .a fundar.

E8te semanário apresen·
ta aos �nlutlldo8 as luas

condolências.

Dia 13 de 'outubro de 19'14
Grande Festa Popular
na Capela N. S. Aparecida· de

Ribeirão Grande do Norte
Haverá completo serviço de bar e cozinha, não

faltando o saboroso ST�UDEL.
SANTA MISSA ÀS 9,00 HORAS

A partir das 14,00 hs. Grandiosa T.rde Dançante
no Salão de Festas da Capela com o l"'amoso

Conjunto PANINI de Rio dos Cedros.
ONIBUS:
SlIlda de Jareguci - 8,30, 10,30, 12,30 e 14,�0 bs.
Salda de Sta. Luzlll - 8,30, 10,30, 12,30 e 14,30 hs.

Agrad.ecemos I sua presençl.

Está com a palavra do
na Helena:

Sr. Emílío da Silva!
Saúde e tranqüilidade pa
ra o senher e toda LI sua

digna Famflia. Queira des
culpar, já não vejo bem,
muito esquecida e depau
perada, embora ainda con·
serve a memória. Todas
as pessoas de que - o sr.
fala na carta, eu me lem
bro, especialmenle do Sal
vador da Silva, que. se

mostrou até o fim um

verdadeiro amigo. escre
veu à minha mãe par.
maDder o filho de 19 anos,
pois, DO Estabelecimenlo
Jaraguá estllvam rouban
do tudo; até a carroça e

objétos de engenharia. Não
foi possivel mandar al-

guém. A falta de recursos

era o motivo. De Gibrat
vi-o em nossa casa; sem

pre que vinham pessoas
de lá, procuravam meu

pai. Lembro-me de 11m de
putado que eu, menina,
achava muito feio ErRes
to Canac, O povo de Ja
raguá o estimava, mas al
guns alemães, filiados ii
Sociedade HamburguezlJ,
tudo faziam pata destrur
lo. Só queriam colonos
alemães. O tempo passou
e tudo mudou hoje. Jour
dan era venerado até por
filhos de alelllães que o

combateram. Jourdan fez
muito pelo Brasil. Jovem,
recem chegado, apresen
tou se pare defender o

Brasil e seguiu pera guer
ra como sargento·enge
nheiro militar, onde com

baren durante cinco anos •

Elaborou o mapa da Guer
ra do Paraguai, aa suas

custai e o ofereceu a D.
Pedro II. e ao Exército.
Hole são raros e os se

bos que os lern, pedem
mats de 200 contos por
um exemplsr. Fez estudoa
sobre minérios do Brasil
e os enviou para II Euro
pa. Foi diretor tnrertnoda
E. de Ferro Noroeste, en
genheiro interiDO da Pre
feitura Municipal, escre
veu em 6 volumes a His
tória da Guerra do Parl
guai, foi "r o f e lia o r 'em
Campos e tentos outros
serviços de engenharia.
Morreu pobre, mas honra
do. A nossa Iamílíe agra
dece penhorada ao povo
de Jaraguá, a Tomeltn, ii
saudosa Anisia professo
ra, ao .tual Diretor do
Correio do Povo e tantos
outr08 que o tem dignifiM
�ado.
Termino, pedindo des

culpas, escrevr mal, já não
vejo quase. Pretendo man

dar· meu filho José, atual
Diretor da Intendência da
PoHcia Milit�r, para re

presentar a nossa famrJia
no CenteDário.
Muito grata.
ass. Heleaa JDurd.1 Rliz."

'Comunicado
Imprensa

•

a
A Editora Lunardelli,

dando pr6sseguimento à
campllnha que vem desen.
volvendo, no sentido de
valorizar os lIutores e II

literatura catarinense,
acaba d. publicar uma

obra esperada por todol:

"CoDstitniçãG do Ealado

de �aDtll Cat.rina e Esta
tuto doa Funcionários PÚ
blicos do Ealado" 6nota
da, revista e alualizada.
pelo Dr. José Aleixo DeI-
11Ilnello. .

.

O lança�ento deu-se
dia 4 do corrente, nll C.
pital do Eafado.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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, escriturário,

,.

nascido em

Jaraguá do Sul, domicilia
do e residente à rua Ru
dolfo Hufenueesler, nesta

cidade, filho de Antonio
João Radlk� e lolenda
Sansen Radlke.

Ele, brasileira, soltelra,
Induetrtarta, nascida 'em
Jaraguá do Sul, domicilia
da e residente em Vila
Nova, nesre distrito, filha
de Adalberto Walzko e

Lidia Nelzer Watzko.

neste distrito, filha de
Custh : Maus e Lucia
Maus. •

Edital n. 8.640 de 9/10/74
-

Aldir Winter e

'Adilia Frahm
Ele, brasileiro, solteiro,

controlador, nascido em

Jaraguá do Sul, domici
Iíado e residente na Rua
Ney Franco, nesta cida
de, filho de Francisco
Winter e Marta Voltoll
oi Winter.
Ela, brasileira, solteírs,

do' lar, nascida em Po
merode, neste Estado,'
domiciliada ti residente
em Pomerode. nesta E8-
tado, filha de A r t u r
Frahm e Alwina Frahm.

E para que chegue ao co
nhecimento de todos mandei
passar o presente edital que
será publicado pela imprensa
e em cartório onde seré
afixado durante 15 dialI; Se
algu,ém souber de algum im
pedimento euase-e para os
fins legais.
AUREA MÜLLER GRUBBA

Oficial

"CORHflO' DO POVO"
,

fundação: lirtur Muller - 1919·
,

-

CaCMF 84.4S6.�91/001
• 1974· '

Diretor
·Eurênio Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
Anual . . . . e-s 25,00
Semestre •.

� CrI IS,OO
Avulso .'. • • Cr$ 0,50
Número atrasado Cri 0,60

ENDERtÇO:
Caixa Postal, 19

Rua 2, n.· 130 .: Fone: 2023
J�raguã do Sul » S. Catariaa

Aniversários
Fez anos dia 5
- A sra. Clara, espo

sa do sr. F r e d e r i c o

Köhler, em Barra do Rio
Cerro.

Fazem anos hofe
- O sr. Hilberto Kai

ser.

Fazem anos amanhã:
.

'
,

- A 8ra. Maria, e8po-
8a do Sr.' Albano Stin
ghen, em Piçarras;
- a sra. Regina, espo

S8 do Sr. Eugênio Ga8-
eho, em JaragJlazinho:

- o 8r. Silvio Paulo
Prodöhl, em Joioville;
- alrta. Bosângele

Fátima Ferrazza.

.tx« 14
- A sra. Hildegard

Albu8 Baratto, .

- a sra. Anita Voigt;
- o Jovem Clóvis

Marcelino Gonçalves:
Dia 15
- A 8ra. Viúva Te!'e

za Stinghen, ne8ta;
...;_ () sr. Leonor To·

mas,elli;
- o sr. Adolfo BarteI.

em Itapoeuzinho.
Dia 16
- A 8rta. Maria SQhio

chet;
- a Ira. Alrona espo

sa do Sr. Walter Bartel.

Dia 17
- O 8r. Waldeburg

Hiol'lching, Indu8tri'al;
- a sra. Adele B.

Hermann, em Corupá;
,

- o 8r. Alfonso Nagel;
- a Jovem Veneranda

Rincave8ki,
funcionária da Ca8a Cop
mann.

Dia 18
- A 8ra� Pau]a Rubi

ni, na Barra' do Rio Cêr·'
ro;
- a sra. Edna Bruhns

Vemuth, em Joinville;
- a menina Maria de

Lurdes, filha do Sr. Ge
nésio da SHn, ne8ta ci
dad,e.

Campanha de EducIGão
Clvlca

'

O hastamento' da
. Bandeira e Ó ClJnto
do Hino Nacional sijo
obrigatórios, uma vez
por semana, em tod�s
os estabelecimeatos

I'
'de qOdlquer gráu de
ensino, públicos ou

',particulares.

Motorista, não
faça do seu

Carro um'a arma.

A vitima pode"
ser você.

Aurea MülleIl Grubba, Oficial
'do Registro CiVU do I. Dis
trito da (lomarca' de Jaragué,'
do Sul, Estado de Santa

Catarina, Bra@ß.
I:l'az Saber que oomparece
ram no cartório exibindo 08
documentos exigidos pela lei
afim de se habllitarem para

casar-se

Edital n. 8.635 de 2/10/74
Ivo Westphal e

Elvira Mueller

Ele,
.

brasileiro, soltelro,
lavrador, nascido em Tim
bõ, nesre Estado, 'domici
liado e residente em 'lera
gUélsinho, neste· distrito,
filho de Hugo We8tphal e

Elvira Westphal.
Ela, brasileira. solteira,

proteasore, nascida em Ja
raguá do Sul, domiciliada
e residente em Barra do
Rio Cerro. neste -dlstrlto,
filha de Helmuth Mueller
e RenallJ Kretz MuelJer.

Edital n. 8,636 de 4/10/74
Edmundo Küster e

Eriane Schubert

Ele, brasileiro, solteiro,
motorista, nascido em

Guaramirim, nesre Estado,
domiciliado e residente à
rua Rudolfo Hufenueseler,
nesta cidade, filho de Ar
tur Küster e Erna Wilbe
Küster.
Ela, brasileira,

.

solteira,
Induetrtérla, nascída em

lbtrame, aesre Estado, do-
miciliada e residente à rua

.

Rudolfo Hufeouessler, nes-
' !-----,---------------.......

Ia cidade, filha, de Augus
to Schubert e. Erna Schu
bert.

'

Registro Civil

Edital n. 8637 de 7/10/74
Alfredo Mafezolli e

Laudelid MezzolIJo

Edital n. 8.639 de 7/10/74
Pllnío Silva EI

Eunice Maus
I

Ele, brasileiro, solteiro,
estofador, ,n.a8cido, em

Oanelínha, neste Estado,
domiciliado \e residente
em Vila Lenzi, nests óis
tríto, filho de José Lo
pes da Silva e Elza .Ber
gonovo.

.

,

Ela, brasíleíra, soltetra..
índustríáríe, nascida em

Benedito Novo, neste Be
tado, domiciliada e resí
dente em Vila Lenzi,

II

ALUGA-SE
Uma casa residencial na praia de Barra

Velha, pare ti temporede de fevereiro do pröxí-
mo· aol'.

..

Tratar na Michigan lnd, de Botões Lrde.
cl o sr. Jaime.

Bebidas Max Wilhelm S.A.
CGC. MF. 84 429 869/0001-46
Assembléia Geral Ordinária

São convidados 08 Il'enhore8· acionistas desta
sociedade para participarem da assembléia geral
ordináris que- terá lugar no dia 31 de outubro de
1974, às 9 horas, na sede 80cial, na rua Joinville,Ele, brasilei,ro, soltei'o, n.O 594, na cidade de Jaraguá do Sul, a fim de _de-operador, nascido neste
liberarem 80bre a seguinte, Ordem do Dia. .

Estado, domici,liado e re-
1.0) __ Exame, disCU8São e votação do relatósidente nesta cidade, filho rio da Diretoria, Balaoco Ger�l, conta de Lucr08 8de Vitorio Ma-fezolli e Inez

Perdas, Parecer do Conselho Fiscal refer6nte 80Mafezolli.
exercício t;ncerra(jo em SO de junho de 1974;

,

Ela, brasileira, 80lleira, 2.0) _ Eleição da Diretoria para os exercíci08
escriturárilJ, nascida no

de 1974/-1980 e fixaç.ão d08 honorários;�i? Grande �o Sul, do�i- 3.0) _ Eleição d08 membro8 do Conselho Fi8
clhll�a e reSIdente em Bao

o I e r 8pectiv08 supleote8 8 fixação dos seus ho-DomIngos do Sul-ß'lJsaca- a

á
. e. '

R· G d d S I f'lh '. nor r108,10 ran e ou,. I oll
'4 c) _; Outr08 aS8untos de interell8e Bocial..de Augusto Domrngos . ,

Mezzomo e Regina Orto- Aviso aos Acionistas
lan Mezzomo.'

Cópia recebida dó cartó
rio ,de S. Domingos do Sul,
Callaca-R. Grande do Sul.

I

Edital n. 8.638 d. 7/10/74
Lauro Domingos Sanson

RlJdlke e

Maria Sueli Watzko
,

Ele, brasileiro, solteiro,

Encontram-8e. à di8posição d08 senhores acio
nilltas, oa sede 80cial, os document08 a que 88 re

fere o art·. 99, do Decreto-;Lei n.O 2.627, de
26/09/1940;

Jaraguá do Sul (SC), 28 de 8etembro de 1974
,

Moritz Max Wilhelm, Diretor- Presidente

-

i

1

em geral, especialmente
. Gaita e Acordeões

Completo �ortimento com 8 a 120 baixos
Bandoneon.

Pianos: "Fritz Dobbertn
Grande Variedade de modelos

Harmônios "Bahn»
ORGÃOS TUBULARES E ELETRÔNICOS

Guitaras e Amplificadores
Instrumentos para Orquestras, Bandas a

. Conjuntos Modernos
Violinos - Violões - Bandolins e Banjos
PllIutas - Clarinetas - Pistons - Saxofones
Trombones -, B'a'ixos e Baterias completas
Pandeiros - Choca:hos - Marl!cas e Afuchês

Métodos - Cordas e Palhetas

Instrumentos pI Fanfarras: Bombos - Tambores - Pralos e CornetlJs

Para Músicos Profissionais forneço também Instrumentos EstrCDi
gauosl Violinos, Flautas e Clarinetas, tipo cBoehm», Pistons, Trombones

Saxofones, bem como bocciis e Boquilhas estrangeiras
, Para rnaisres informações, consultem a

'EXPEDlÇ10 "lYRA" MUSICAL DE PAULO KOBS
.

Rua Jorge Lacerda, 242 - Caixa POltai, 39

São Bento do Sul Santa Catarina

Comércio e Indústria BREITHAUPI S/I
CGCMF 84.4z9.810/0001.Õ�

Convocação para Assembléia Geral Ordinária
Convocamos os senhores Acionistas desíll Socle,

dade pare comparecerem à Assembléia Geral Ordlnä
ria, a se reeltzer no dia 30 de outubro de 1974, às
9,00 horas em sua séde social, a Rua CeI. Emílio
Carlos Jourdan, 21, em Jaraguá do Sul, 'para delibera.
rem sõbre a seguinte:

-

Ordem do Dia
i) - Belerörío da Dlretorte,
II) - Parecer do Conselho Fiscal;
III) - Exame, dlscussâo e aprovação do Belan,

ço Geral, conta de Lucros e Perdas e demais do.,
eumenrós relativos eo-eno sectel de 01-0773 à 29-6.74;

IV), --- Eleição da Diretoria;
V) Eleição do Consêlho Fiscal;
VI) - Diversos assuntos de Interesse social.

A V I S O
Achem-se a disposição dos Senhores Acionistas,

na séde social, oe documentos a que se relere o Art.
99 do Decreto-Lei n.o 2.627, de 26 de setembro de
1940.

Jaraguá do Sul, (SC), 30 de setembro de 1974.
Ass:

Hàns Breithaupt - Diretor - CPF 009961579
Heinrich Gettert -:- Diretor -' CPF 005722259
Bruno Breithaupt - Diretor - CPF 09b095869

Oração ao
,

Espírito
Santo

Esplrtto Saoto, Vós que me esc1areceis tudo,
que, Ilumínals todos os meus eamínbos para que eu
atinja o 'meu ideal. VÓ8 que me dais o dom divino
de perdoar esquecer omal que me fazem e que todos
08 instantes-de minha vida estais comigo, eu que·
ro neste curto diálogo agradecer por tudo e eonfir- ,

mar mai8 uma vez que eu nunca quero me separar
de Vós, por maior que 8eja a ilU8ão material, não
8erá o menioo de vontade que sinto de um dia est�r
con08CO e tod08 os meus irmã08 oa glória perpétua.
- Obrigado mai8 uma vez.

A pe880a deverá fazer e8ta oração :I dia8 8egui
d08 8em dizer o pedido. Dentro da 3 dias será alcan
çada a graça por mai8 dificil que 8eja.

AK

-

Rua 51 (Mal. Deodoro) 122/1S0
Fone 2023 - Cx. Postal, 19

Jaraguä do Sul' Santa Catarina

,u,ecursos fillcais e administrativos - Contabllidade
Serviço de marcas e patentes - fotocópias

LegtslaçAo trabalhista e INPS - Seguros em geral
Serviços aéréos Varig

Desde 1944 ,i serviço do progresso de J�raguA do Sul

I,

Escritório

A COMERCIAL
ADVOCACIA - COIUBILIDADE - SEGUROS

80b a direção do economista e cootador:

Eugênio Vitor Schmöckel
CPF 004354229

- Dr. Francisco AÍltonio Piccione
.M::E;DTCO - C.R.:H:. '1.'7

(C.P.F.) N.O OO4S64379

Cirurgia e Clínica de Adultos EI Crianças
Partos - Doenças de Senhoras

HOSPITA.L' JESÚS DE NAZARÉ - OORUPÃ.
Residência: Dr. Nereu Ramos, 419

I. CORUPA .:.. SANTA CATAH.J[l!Ir�

Fé em' em Deus
e pé na tábua.
Deu Emerson

parar·
.

,

Emerson Fittip�ldi CDn foi mai8 importante, per·
fi'o\J. em 8ua MCLAREN e que Emerson foi ch�mado
venceu fácil o Campeona de louco quando dejxou
to Mundial de Fórmula·1 alótu8 para eotrar em ou

pela 8egunda vez. Segun- tra e8cuderia. Desta vez
da seu irmão Wilsinho foi a vitória do cérebro,
Fittipaldi. "E8ta vitória em vez do ooraçlo".

sem
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Industria Têxtil !Jarita "S.A.
ICGCMF: 84430610/0001-15

Relatório da Direloria.
Senhores Acionistas:

!lo Dando cumprimento àI determínações leiais 'e em atendimento ã nouas

disposições estatutãrias, ,tem a diretoria. dest� empresa. a satisfação de apre
sentar aos seus dignos acionistas, o balanço geral encerrado em 31 de agôsto
de 11174, compreendendo as operaçõel realizadas no período de 1.0 de' setea
bro de 1973 à 31 de agOsto de 1974, bem como a respectita demonstraqão :da
conta de lucros e perdu, e o parecer do conselho fiscal.

Outrossim, comunica ã V9. SI. que Ie encontram ã dispolição os linos: e
dooumentos relati,os 80 referido exerçíoío, permanecendo esta diretoria ao in
teiro dispor dos senhores aoionistas, para quaisquer esclareoimentos a que se /.

julgarem neoe��ários.
JanguA do Sul, 01 de outubro de iQ74.

\

João Lueío da 00st8 - OPF: 005720989 - DiretoriPrelidente
Valério da Oosta -:- OPF: 104368719 - Diretor de Oourebüídaâa

Amazilda da Oosta Baatos - OPF: 00572HH9 - Diretora tOom.rcial
Ilson Nolteneo Bastos - OPF: .005721019 - Diretor Técmico

Isolda da Oosta Bahrent ;_ OPF: 1059Z7109 - Diretora:Aàjunta

Balanço Geral encerrado em ·31 de Agôsto de 1974

ATIVO
Disponfvel

Oaixa e Bancos 242.646,00

Realizável a curto e longo prazo
Estoques, Duplicatas a reoeber, provisão p/ degedores duei

dOBOS, tHulos descontados, ehequaa em cobrança, depósitol p/ aplí
oações Financeiras, Acionistas, Depósitos Obrigaçõ&s Trabalhistas,
B.N.D.!:., FGTS (NOP, Fundo Oomum JaraguA Veíoulol, 00t8SC, :::::lI
Eletrobril ..:.::.=� 2.334566,26

Imobilizações Técnica.s e Financeiras
TerrenoB, Oonetrueões, Oonstrueões em Andamento, MAquinu

e Equipamentos, Ferramentas, Veículos, MÓgeilil e Iltensíltos, Mar-
888 e patentes"Oorreção MonelAria, Partioipaçõe.' Inoeuttsadae, Ou
tru Partioipações

Compensado
Açõel oauoionadas, M,roadoria o.onlignada pl industrialização,

TUulos eeueíonaêoe
Total do Ativo

473.845.05
4 316.45i.24

Demonstração da Conla Lucros e Perdas
Débito

10M, IPI, Impo8to Municipal, Oomissões pagas, despesas de
-

viagens, despesal baneärias, Agio s/ desconto de duplicatas, juraI
e despesal de financiamento, de.contoll eonoedidos, honorãrios da

diretoria, ordenados e salários, férias. gratificaçõ�s, abono família
PIS .1 faturamento, INPS, PGTS, 13.0 lalário, impressos e mate
rial de escritório, for,a e luz, fretss e'carretos, despesas legais e

contenciosas, seguros, consertos, lerviços de terceiros, consertação
8 limpeza, combustheis e lubrifica�tes, substituiçõel, prepaganda
e publicidade, multas, funrural, r8'fi.ta� 8 assinaturas, selos, doa
çõelil, prejuízoll di'ersos, indenizações, Imposto de renda, PIS s/ IR,
Proterral Sudene, PIN, Mobral, Pr09isão p/ .dêvedores duvidosol,
Provido p[ manutenção Oapital de Giro, Fundo de Resena Le
gal, L�çro à disposiãqo da A.G.O. 3 363.650.26

3 363 650.25
.

Crédito
Mercadorias Pre9isão pl degedores dU9idosos/retersão, Pre

'il1ão p/ man.te�lJão Oapital d� G�o Própt'!o / re,�r�ãQ, descont�s
obtidos, jurol recebidos, indenlzaçoes recebidas, dIVidendos recebl
doa 3.383 650,25

3363650.25

Jaragui do Sul, 31 de agölto de 1974

João Lúcio 'da Oosta - OPF: 005720�89 - Diretor Presidente
Valéria da Oos'a - OPF: 104358719 - Diretor de Oontabilidade

haldo Sach -,OPF: 019637599 - T6cnico em Oontabilidade • O�O-SO-n.o 3968

, Parecer do Conselho Fiscal
Os membroa do cons.lho fiscal da IndúBtria Têxtil Jarij: S.A. abaixo a8-

sinados tsndo examinado o balanço geral, conta de lucros e perdaa· e demaia
dooume�tos oontibeis rebrentes ao exercfcio encerrado em 31 de agôsto de

1974, oon.tatáram íua exatidão e conformidade, pelo qu, recomendam sua apro
'ação pela 88sembléia 1l8ral ordiniria.

Jarallui 110 Sul, 03 da outubro da 1974

Ludgero TepaBsé
Ootaoilio P.dro Ramol

RUllanio Streba

fIWEG pensa rio seu futuro,
Se você é jovem e pensa em definir sua futurá profissão;
Se você' gostaria de ser um profissional na Indústria;
Se você procura uma chance de progredir na vida,

PENSE NISTO:

-I- Um ano de Treinamento teöríco e prático, gratuito.
+ Emprego assegurado numa Indústria em cresoimento.

+ Gratificação mensal durante o ano de Treinamento.

É O Centro de Treinamento WEG

CONDIÇOES: a) Idade minima, 13 anos; máxima 16 anos.

b) Ter concluido ou estar cursando em 1975, o 8. grau.
c) Ser aprovado nos testes. -r

DOCUMENTOS: Certidão -de Nascimento
Documento fornecido pela Esoola, que comprove o

aproveitamento escolar.,-
INSCRIÇOES: de 07/10/74 a 18/l0174:

Dirija...se à ELETROMOTORES JARAGUA S.A.
Rua Venâncio da Silva Porto, 399

CENTRO DE TREINAMENTO WEG

Centro

Cívico

uCe,l. JOURDAN"
Professores Balduino e

Evaristo comandam

No decorrer deste se

mana, dois Profàssores
eatigeram arregimentan
.do nomel para compor 2
Grupos de Trabalho, um
dos quai. terá uma chlpa
eleitoral nnoedora, no

pleito eleitoral e ser lan
çado dentro de breve.
dias.
A filosofia política e a

plataforma eleitorallerão.
elaboradu em oada Urupo
de Trabalho, l'lido ,isao
do a conltituiçio ele lide
rança e exeroíoio d. ci
,ilmo.

,

P'&S8IVO

Exlgivel a curto e longo prazo
Fornecedora., Ordenadea e salAriol. 8 pagar, INPS a recolher, Rotary de Gua-

FGT8 a recolher', Ineentteos Fililoais a recolher, Impostol 8 pl!gar,
Provido p/18.o .alArio e gratifica,ões, :financiamentos, OI Oorren- ramirim promo-
.\el Aoionistu, 0/ Ooereatea ditaraa., Lucro l dilposiçio da A.G.O. 2.825.377.84 ve palestra
Não Exlgivel

Oapital Social, Fundo de Resern Legal, Fundo p/ aumento O Rot81'Y Olub de GU8·
de Oapital, Fundo Ações bonifioadal, Fundo p/ manutenção Oapi· 'ramirim, promoveu no dia
tal de Gire' 1.016.232,35 26 d. setembro de 1974

..

uma interessante pales-
CompensadO tra, sobre o tema da

Ações caucionadas, Mercadorias em cODslgnação p/ industria- Prova Quádrupla, que
Iização, THulos eaaetonadoe 473.845.05 esteve à cargo do -rota

Total do Palli90 4.316.455.24 riano e advogado Arno
EDke, do R.O. de Joinvil
le, muito aplaudida.
Na oportunidade estive
ram presentes os estu
dantes deGuaramirim que
gostaram muito do estUo
da palestra, estreitando
novos conhecimentos RO,

bre o conceituado clube
de serviço do vizinho

, m.!lniclpio.

Aula Prática Dá

Olicina!do

CENTROWE_G

As anotações de GeraldoJosé
Segundo o Serviço Eleitoral de nossa cidade, 21.923 elel

torea poderio exercer o direito do voto naa próXIma. elelçõel
de 16 de Novembro vindouro. Deste total 17.507 pertencem a
Jaragui do Sul e oa reatantea 4.418 a Corupi. Deade ai 1ilt1-
mas elelçõea em 11172, tlvemol um aumen�o de 1.962 eleltorel
com relaçlo aa. eatatiaticaa de 1974.

xxx

Hoje eomemore-se o Ola da Criança. Meamo nóa oa
adultoa temoa deapertado,em noaao intimo alguma colaa de im
portante que nOI faz retroceder DO tempo e recordarmos nOBla
Infâncll, noaaaa traveauras. Em comemorllçAo a Semana da Cri
anqa, a Prefeitura fêz a distrlbulçlo de guloseimas aoa estudan
tea do muníoípíc, além da coordenadoria de educaç&o ter pro
gramado paaseios com a peUzada, j6goa e competlçõea viaan
do, despender na criança jaraguaenle a ImportAncia para o dia
da criança e a importância deste ser, oa ns! futuros dirigentel.

xxx
Por falarmoa em estudantes, um lembrete aOI aenhoral

paia. Nlo vamoa nos esquecer de que até f) próximo dia 31 de
Outubro encontram-ae abertas aB matriculas para o ano letivo
de 75 junto a toda. as escolas da cidade e interior.

'

x x x'
Doia técnlcoa do S�RFHAU deverlo vir a J�raguá do Sul no
decorrer deste mêl para, atendendo, convite da municipalidade
proceder a estudos visando posteriormente a elaboraçlo de um
Plano Diretor para controlar de maneira mala racional o crea
cimento de rOSBO munlclpio. Trata-s. de uma noUcia Impor
tante, POlS uma cidade sem -infra-eBtrutura, é cidade com crea-
cimento desordenado. .

xxx
A leleçlo de Bollo Masculino da CIIE desta cidade, d.U

uma exibiçlo de gala noa treinamentol realizados em Crleiú
ma na VOa Olfmpica, locaI daa partidas pelos próximos JASC.
A rapaziada comandada pelO Harno Henschel moatrou aoa cri':
clumenlea porque tem ·fama de uma daa melhorea seleçõea
Da modaUdade em SC. .

Meta do Juvenius em 78 (centenirio da cidade) é parti
cipar do Estadual, enquanto que o Baepandi, além de melho
rar a OumiDaçlo do eslidio até lá deverã ter em funcionamen
to seu gigantesco parque elportlvo e soolal. E OI jovens de
espirito dirigindo nossaa equipei;

José Alberto Klltzke (Zeca) para OI maia chegados
apresentou indicaçlo aprovada na 11J.t1ma reuniAo da Câmara,
tornando o Botafogo da Barra do Rio Cerro como Utilidade
Pública: É um prêmio que poaltivamente merecia a gente alm
pátlca daquele progressista local que já viu o Botafogo seu
reprelentante com vltóriaa lenaacionals.

x xx .

Jã está lendo notado o trabalho que o Dr. Edelmo
Naschweng vem realizando frente aoa alsuntol de admin1a
traça0 jurldica da municipalidade. Todas as ilemanaa, o cau·
sldlco blumenauenae Ie reune com o prefeito municipal, quan
do alo tratados e diacutidoa 88auntoa de interease da muDl-
cipaHdade.

.'

x x x _

Dlgnol dos maior.1 elogioa o trabalho que a diretoria
da APAB tendo a frente a senhora Tereza Nicoluzzl vem rea
lizando. Também Doaao aplaulo aoa corações bondoloa pela
doaçAo a APAB, de 40 mIl cruzeirol para aqwsiçlo de mate·
rial para eonatruçlo de lua aede própria, área de terraa para
abrigaI! esta· aede, foglo a gáz, estande de Unoa e outras que
bem ateB'am a contrlbuiçAo do jangoaenle para com a feUol
dade do próximo.

:xxx
., CAmara Municipal delta cidade .e enoontra 'em recltslo

deade a 1iltlma aeg1lD.da feira Vereadorea de amboa OI parti
doa aproveitam deate novo receIso para acompanharem aeul
oaudldat08 aa elelçõel de 15 de novembro a lenadorla, depu- -

�çõe8, federal e astaduaL
.
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E.tado d. Santa Catarina

Prefeitura Municipal de. Jaraguá do Sul

americana:
2) - 40 (quarenta) pneus usades de diversas mar Dispõe sobre denomíneção de via Pública.

caa e bitolas. EUGeNIO STREBE, Prefeito Municipal de Iara-
3) � 25 (vinte e cinco) barertes ueades, perfszendo guá do Sul, Bstado de Santa Catarina, no uso é exer-

aproximadamente 400 (quatrocentos) Kg. de sucare. cicio de aíies atribuições. '.
As propostas em (3) vias deverão ser entregues Faço saber a todos os habitantes deste Muntcí-

no ediffcio 'sede da Prefeitura Municipal, .0 horärlo nor pio, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono
mal de expedíente, lIté o dia 30 de outubro de 1974. .a seguinte lel:

O Edltel e demels informações serão fornecidas Art. 1.0 - Fica denominada de Rua Frederico
IIOS lntereesedoa ne Secretaria da Prefeitura, no ho ré- l3artel a rua 200, localizada nesta cidade.
rio normal de expedíenre. Art. 2.0 - Esta lei entrará em vigor na data -de sua

Jaraguá do Sul, 30 de setembro de 1974. publlceçâo revog.adas as disposições em contrário.
Eugenio Strebe, Prefeito Palácio da Prefeitura Municipal de laraguii do

., Sul, aos 30 dias' do mes de setembro de 1974.
Eugênio Strebe, Prefeito Municipal

A presente lei foi registrada e. publicada nesta
Diretoria de Expedlente, Edúcação e Assistência So
cial, aos 30 dias do mês de setembro de 1974.

/
Waldemiro BarteI, Diretor

Edital N. 1/74
Concorrência Pública N. 1/74

A V I S O
A PREfEITURA MUNICíPAL DE lARAGUÂ

DO . SUL, por seu Prefeito Municipal EUGENIO
STREBE, torna público eos interessados que se acha
aberta Concorrência Pública pera a alienação de;

1 (um) caminhão marca Chevrolet, ano 1968, ca

pacidade p a r a 6440 Kg., chassls na. C6b3WBR
00316 - B (seis) cilindros,149 HP, Certificado de Pro
priedade 0.0217.741, considerado ínservível pera os ser

viços da Municipalidade.
As propostas em tres (3) vles deverão ser entre

gues no edlflclo sede da prefeitura, no horário normal
de expedtente, até o dte 30 'de 'outubro de 1974.-· ,

O Edital e demais informações serão fornectdas
aos tnteressedoa na Secretaria da Prefeitura no horä

-

rio normal de exnedlente,
jaraguá do Sul, 30 de setembro de 1974

EUllên;o Strebe, Prefeito

Edital N. 2/74
Concorrência Pública N. 2/74

A VI SO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE lARAGUÂ DO

SUL, por seu Prefeito Municipal EUGENIÓ STRE·
BE, lorna público aos tnteressedos que se. acha aber
ta Concorrência Pública pllra li alienação de:

1) - õucere de Ierro e aço, aproximadamente,
10.001) Kg, (dez mil), na qual estLÍ lnclulda a cerceçâo.

da motoniveladora marca Allis Chalmers, modelo série
DD 1.745, chesete 0°. 605539923, de fabricação norte-

LEI N. 517
Dispõe sobre donomlnação de via pública.
EUGENIO STREBE, Prefeito Municipal de Iere

guá do Sul, Estado de Santa Catllrina, no uso e exer�
cicio de suas atribuições.

Faço saber a todos os habitantes desle Municfpio,
que a Câmara Municiplil aprovou e eu sanciono iii 'se-
guinte lei:

.

Art. 1.0 - Fica denominada de Rua Ri�ardo
HlIas, a rua' 221, localizada nesta cidade.

Art. 3.0 - Esta lei entrará e.m vigor ná dati! de
SUB publicação, revogadlls as disposições em contrá-
rio.

' �

Palácio da Prefeilura Municipal de Jaralluá, do Sul
aos 30 dias do mês de s�tembro de 1974.

Eugenio Strebe, Prifeito Municipal
A presente Iii foi registrllda e publicada neata

Direloria de >Expediente, Educação e Assistência So
Cilll, aos 30 dillS do mês de setembro de 1974.

.

Wlildemiro Bartei, Diretor

LEI N. 518
Dispõe sobre denominação de via pública. •

EUGENIO STREBe, Prefeito Municipal de Jarll
guá do Sul, Estlldo de 5ant6 Clitarina, no UIIO •
exercício de suas lItribui9ões.

FlIço saber IJ todos os habitante. deste Munld
pio, que II Câmara Municipal aprovou e eu sllociono
a seguinle lei:

Art. 1.- - Fica denominada de RUII leopoldo
jaa_en, li Rua 156, locallzadll n��ull cidade.

Art. 2." - Esta lei entrará em vigor na data de
'SUII publicação, I:,evoglldas as disposiç6es em contrá·
rio.

Palácio da Prefeilurll Municipal de jarllllu@ du
Sul, 1I0S 30 diae do mês de selembro de 1974.

Eugênio Strebe, Prefeito Municiplil
A presenl_ lei foi registrlldl! e publicadl! DeSlll

Diretorill de Expediente, Educllçäo e Assistência So
cial, aos 30 dias do mês de setembro de 1974.

. Waldemiro BarteI, Diretor

LEI N. 519
Revoga Lei.

EUGENIO STREBE, Prefeito Municipal _de )1I
raguá d9 Sul, Estado de Sanla Catllrina, no uso e

exercfcio de suas atribuições.
Faço saber CI todos os habilantes deste . Múnicf

pio, que a Câmara Municipal aprovou e eu sonciono
a seguinte lei:

.

.\rl. 1." - Flcil revogado o Item que denomina
de Rua Riclirdo Hass ii rua 156, do artigo 1.D da lei

. D.o 21 de 16 de junho de 1957,
Art. 2.0 - Eata lei enlrará em vigor rUI dala de

sua publicação, revogedes as díspostções em eontrã
rio

PlIlácio de Prefeitura Municipal de Ieragué do
Sul, aos 30 dias do mês de setembro de 1974.

. Eugenio ôtrebe, Prefeito Municipal
A presente lei foi registrada e publicada nesta

Diretoria de Expedíente, Educação e Assistência So
cial, aos 30 dias do mês de setembro de 1974.

Waldemiro Bartei, Diretor

LEI N. 520
Reconhece de utilidade Pública o Botafogo Fu

tebol Clube.
EUGENIO STREBE, Prefeito Municipal de Iare

guá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e
exereíclo de suas atribuições. .

Faço saber a todos os .hebnemes deste Muulcí-.
pio, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono
li seguíme ·Iei:. '

Art. 1." - Fíca reconhecido de Utilidade Públi
ca o Botafogo Futebol Clube, éom sede nesta cidade
ne localidade de Barra do Rio Cêrro e que tem fina
lidades esportivas e recreativas,

Art. 2.0 - Esta leí entrará em vigor ne data de
sua publicação, revogadas as disposições em eontré-
M� .

Palácio da Prefeitura Municipal de Ieregué do
Sul, aos 30 dias do mês de setembro de 1974.

Eugenio Strebe, Prefeito Municipal
A presente lei foi registrada. e publicada nesta

Diretoria 'le Expedlente, Educação e Assistência So
cial, aos 30 dias do mês de setembro de 1974

.

Waldemiro Barrel, Diretor

LEI N. 521

DECRETO N. 311.74
Abre Crédito Suplementllr.
EUGENIO STREBE, Prefeito Municipal de jara

guií do Sul, Estado de Santa Catarina, no us,o e exer-
cício de suas atribuições, Decreta: .

Art. 1." - Fica Suplementada a imporfâncill de
Cr$ 408.00,00 (Quatrocentos e oito mil cruzeiros),
por confa do excesllo de arrecadllção do corrente exer
cicio, as seguintes dotações do orçamento visrente:
3.1.ã.0 -11/22 10000,00
ã.1.4.0-12/23 10.000,00
3.1.1.0-02 64 lIO 000,00
3.1.20-09/69 5.00000
3.1.2.0-06/122 6.000.00
4.1.3 0- 27/75 6.000,00
4.1.3.0-27/131 3.000,00
31.1.0-11/161 10000,00
3.1.20-07/195. 40.000.00
ã.1.2.Q-OB/196 40.000,00
3.1.3.0-11/199 30000,00
4.1.1.0-20/203 50000.00
3.1.2.0 - 07/214 40.000,00
1.1.20-08/215 40.000,00
3.1.2.0-09/216 ' 20000.00
31.30-11/218 50.000,00
3.2.�0-17/233 20.00000,
Tot II I Cr$ 408000,00

Art. 2.° - Este decreto entrará em villor na da
Ia de' aua publicação. revogadas as disposições em
contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de lcuaguá do.

Sul, aos 30 dias do mês de setembro de 1974.
Eugenio Strebe, Prefeito MuniCipal

O prisenie decreto foi registrado e. publicado
nestll Diretoria de Expediente, Educação e Assistência
Social, aos 30 dillS do mês de setembro de 1974 '

.. Waldemiro BarteI, Diretor

�--..(I� -�-"'" "'4-e-�
l Dr. Reinoldo Mupara 1

===;==!!=II=ADVOGAD!JL_ i
Eltorit6rio ao lado da Prefeitura li

JÂR=�':O::L._��

Poemotes
Eno Teodoro Wanke

A 'paisagem,
'borboleta colorida,
abriu-se em azes
ao toque da auroral

Os rochedos sofrem
a irritação constante
das ondas do mar
e aos poucos ae rrenstormem
na pérola das praias.

x x x

x x x
Velha árvore sêce
deu frutos. morreu de pé.
mas prossegue, silenciosamente,
a apoiar, nas pontas dos galho!)
o céu estrelado.

xxx..

Felicidade é emor

que a gente plantou Da gente
Felicidade é amor
enreízedo na gente
Felicidade é amor

'florindo em volta da gente.

Informativo ACARESC

'O bem que a 'Cebola faz
Está provado que uma dieta de cebola e alho em

muito favorece a boa circulação do sangue. O valor
de ambos, do ponto de vista da saúde, desde a maís
remota antiguidade já era conhecido; porém que pos
sutam propríedades de afinar o sangue - antítrom
bose - só bem recentemente se o soube, graças a

pesquisa que, iniciadas na França foram completa
das por outros- especíalísatas.

Sabe se por exemplo, que a cebola, além des- I

sas propriedade apresenta outra muito importante;
é microbicida. Estf' realmente provado que a boca
fica totalmente livre de micróbios quando se masti
ga cebola crua. Aqui, uma augestãor.é claro que a cebola
crua sempre deixa desagradáveis quanto ao hálito,
porém S8 ingerida cozida ou frita, a sua ação é
menos aeentudada e seu efeito ainda é bom, embo
ra menos Intenso. Portanto, se 8 ordem é ingerir ee
bolas, devemos Iasê-Io dli maneira mahl agradável a
nosso paladar .

Não .I'IÓ a cebola é importante, mBS todas as

hortaliças também. Nosso corpo para ter um bom
funcionamento necessíta de todos os ingredientes
que proporcionem bom estar.

Agora está na hora de preparar as hortas da
verão, as sementes já se encontram no comercio
local. Produz alimentos, tenha uma boa alimentação
e goze saúde.

Rosemeire P. da Cunha Extensionista ACARESC

Morg·engebel
Der Dó den Sonnenaufgang uns gegebem,
Bin froh' Erwachen nach der langen Nacht,
Der Du erfuellst die Welt mit jungem Leben,
Dir sei mein Morg�ngruss und Dank gebracht.
De� Du dia Wolken laesst im Luftmeer ziehen,
Den Wandervoegeln weis@st ihre Bahn,
Der Du die Blumen laesst am Wege bluehen,

,
Der sonn' und Mond befiehlt, Dich bet' ich aD.

AlImaeeht'ger, der dú ewig die Geschicke
Von Sternen, Wolken, Tier und Blumen lenkst,
Ich danke Uir, dass du zu alI dem GIuecke,
Und taeglich nou eiD frohes D,:\sein schenkst.

RudoU Hirschfeld, S�o' Paulo

Máquinas de escrever, somadoras
calculadoras mecânicas e eletrônicas,
máquinas de .contabilidade e duplioa
dores. a alcool (manual, elétrico e

automático)_
Planos espeCiais de financiamentos
Revendedor para, a região

,Sociedade Gráfica Avenida Ltda.
consulte-nos, pessoalmente ou pelos"

telefones: 2069 ou 2243 .

, '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Comércio e Indústria Breithaupt
C.G.C.M.F. n. 84.429.810/0001'58

.

S.A.
Relatório da Diretoria

Seohorel Aciooist8l: '

.,
Temos a satisfaçlo de sobmeter à VOllsa apr.ciaoão, dillcossão e delibera-

elo a preaente prestação de ecntas de nOSS8 gSltio dos neg6oios desta socie
dade, relativo, ao perfodo de 1.° de julho de 1973 à 29 de junho de 1974 Além
do Balanço Geral, conta de Lucros e Perdas 9 demais documentos oomproba
t6rios, estamos ao vosso inteiro dispor para todos e quaisquer esclareoimentos

que julgarem necessários, Ass: Hans Breithaupt - OPF n." 009961579, Hein
rieh Geffer - CPF n.O 005722259 e Bruno Bretthaapt - OPF n.O 093096869 -

Diretores. ArthlJr Breithaupt - OPP 0.° 005721289. Walter Breithaupt - OPF
n.o 009961659 e Oarmen Piazera Breithaupt - OPF n.· 180074:909 - Diretores

Adjaotos.

"Balanço Geral" Encerrado em 29 de Junho de 1974,
A.TIVO

Dlsponfvel
Oaixa e Bancos
Ree.llzá�el a Curto Prazo

Oontas Correntes e mercadorias

Realizável a Longo Prazo
Emp. Oomp. lei 1474/51 & Petrobrãs, emp. Oomp. lei 4242 de

17/07/63. obrigações do reaparelhamento economioo, Depõsíte p/
obrigações trabalhistas. Eletrobrãs - art, 4.° - lei 4166, obriga
ções Trabalhistas, bonus oodepar, ações Oia. de Pesca Krause,
alJões Fiação de Teoelagem Mossorq S/A., ações Wolf do Nordeate

S/A. Iod. Oom., Empresa Brasileira de Aero08utica S/A., reflo,res·
tamento, ações Ohapeus Artesanato de Palhas S/A., ações Gruatal
Roteia de Turismo S/A., ações Oia. Hemmer Ind. Oom., ações Equi-

\ pesca do Sul Equipamentos de Pesca S/A., ações Pioho Verde Em
preendimentos ,Florestais S/A., ações Plaza são Raphael, Plasa Ira
psma, Pisza Hering e ações Super-Centro Peulistânia S/A.'

•
Imobilizado

Veículos, renalilioao ,eícolos. mãquinas e instalaçõea, reava

liação mãquínas " Inatalações, m6veie e uteneílíos, RellValiação
m6veis e utensílios, im6veis. re89aliaQão im6teis, eonstruções, Rea-
.aHação oODstruções' � obra8tem andamento.

.

Resultado Pendente
Depósito pl recursos. imposto de reoda a Compensar, Despe-

881 Diferidas e prêmios de seguro a vencer.

Investimentos
Participação em outras emprêsae, reavaliação participações em

outras empresas. dep6sito p/ investimentos SUDENE, adicional RN.
D,E�, depósito pl compra de ações - dl. 157/67, depósito p/ iovesti
meatos EMBRATUR. dep6sito p/ iove!!timentos, SUDEPE, depõsí
to pl investimentos FUNDESO II Cia. Melhoramentos da Jar8guâ
do Sol.
Compensação

Ações em caução, depõsltos vínouladoa FGTS-OPT,
_'inculados FGTS-NOf e bens seguredoa.

4:36.460,71

7.989,694,24

217.627,41

1.577 842,50

23447,98

439.704,90

dep6sitos
, 3491.052.60

Cr$ 14.175.830,24
,

PA.SSIVO
Não Exigível

Capital, fuodo de Reserva legal. fundo de depreciação, fundo
de depreciação ai reafaliações, fundo pl contas Duvidosaa, ·fondo

pl aomento de capital. fundo de correções monetárias, fuodo de re

sena p/ maoutenção do ca'pital de giro pr6prio. fundo df'l indeni

zações Tr'abalhistas e proviltlão p/ imposto de rendg.

Exigível a Curto Prazo

Impolto de renda a pagar, gratificações a pagar, empréstimos,
títulos desoontados, imposto de renda retido na foote, cootas cor

rentes, previdência a plÍgar·comercio, pretidêiJCià a pagar-indústria,
� Fuorural a reoolher e impostos e cootripuições I pagar.

R'esu Itado Pendente
Saído a disposição da aBsembléia

_

Compensaçãa . .

Caução da Diretoria, fondo de Garönha do tempo de servIço

OPT, fundo de garantia do tempo de-serviço-NOP II cootratos de

seguros.

4: 632.892.36

4.474871,04

1.677.514.34

3.491 Oi2,50
C'r$ 14.175830,24

Jaragoâ do Sul (SO), 29 de jonho de 1.974
alll.

Hans Breithaupt - Diretor � CP}!' n.o 009961579
Reinrich Geffert - Diretor - CPF n.O 005722269
Bruoo Breithupt - Diretor - OPF nO 093095869

Arthur Breithaupt-Dir. Adjuoto - CPF 0.° 005721289
Walter Breithaupt-Dir. Adjonto - CPF 0° 0099616.511

Carmen Piazera Breithaupt-Dir. Adjunto - CPF n.o 180074909

Adolar Lueders - Gerente Oootábil/Financeiro. Técnico em Cootabilidade

reg. no CRC.SC. sob o.· 4.351 - CPF 0.° 006286209,

Demonstração da Conta "Lucros e Perdas", Encerrada
,em 29·06 1974

, Impo.tos munioipais. eegoros, donativ,oa:_ despesall
• lerais, Transportes, fretes e carretos. comlss.osl, ab_?
Bo família. fundaQão MOBRAL, fuodo ds lDtpgraçao
nacional, fundo de integração sooial PROTERRA, m�

terial de expedieote, despesas de viagem, propagaoda
e poblicidade, despesas de conservação de bens, d�s
pe8as financeiraa, coosumo de 'forQa e' luz-comércIo"
eODsumo de 'foroa e luz indústria, ooosumo de á�ua,
despesas pOlltais e �elegráfioas, despesas telefoDl�as,
despesas c/ assistência profissiooal, ordeoaQos e férlas

oomércio ordenados e férias indústria. tributos e taxas

estadoai�, i.mposto de circolação de Merca.dorias, .tri:bu
t08, e taX8S federais. imposto s, produtoa l.ndu.trIah�a
dOll, fundo de garantia do tempo de. le�vlç�-co.mérCJo,
funrio de Garaotia do tempo de servlçO-ID?us.trla_: p�e
vid:ência social-oomércio, previdênoia soolal.lDdustrla,
gratificações. imposto sôbre serv!90s� alugueIs,

. fu�do
de depreciaQio, fundo de depreClacilo !lI reavahaçoell,
fondo p/conl8s duvidosas, gratlflc8çoes a pagar,luoros

e Perdas, fundo de resena legal, fundo de reserva pl
manuteoQão do oapital de liro pr6prio, provisão p/
imposto de renda e aaldo a disposiOão da assembléia. 6,621.571,27
VENDAS 24.330.4:78,89
menos

Custo du vendai
, Lucro bruto
Outras Receitas

,

Vasilhames, fundo p/ cooias du,idosae, Joros e

descontos e rendas diveriu.
Ort 6.521.671.27 6521 671,27

Jaraguá do Sól (SC) 29 de junho de 1.974

Hana Breithaupt - Diretor - OPF n." 009961579
Henrich Geffert - 'Diretor - CPF n.O 006722269

Bruno Brelthaapt - Diretor - Ci>F 0.° 093095869
Arthor Breithaupt - Dir. Adjunto - OPF 0.° 005721289
Walter Breithaup\ - Dir. Adjunto - OPF n.· 00996165.

Carmen Piazera Breithaupt - Dir. Adjunto - CPF Ii.O 180074909
Adolar Loeders - Gerente Oontábil/Finanoeiro. Técnico em Oootabilidade -

reg. no CRO-SC. sob n.O 4.351 - OPF n.· 006286209.

"Parecer do Cons,elho Fiscal"

ass: _

18 032.061,04
6.298.417.85

Ass.

Concórdia de
Cotupá Elege
Rainha

223.153.42

o Conselho Fiscal d!! firma Coméroio e Indústria Breithaupt S/A., reunin
do para V9rifioar o Balanço e 88 contas referentes ao ano social de 1.0 de [u
lho de 1973 à 29 de junho de 1974, depois de mínuoíoso exame. dá o seguinte
parecer: O Balanço e ali ccntas cooferem eom a eBorita e se acham em pleoa

o onoordâocia com OB dooumeotos e comprovantes apresentados, encontrando se

os litros escriturados em perfeita. ordem. � portanto, ·de parecer que o Balan- ,

90 deva merecer inteira aprovação da Assembléia Geral Ordínãría.
Jaragoi do Sul (SO), 30 de setembro de 1974

No dia 29 de Setembro
realísou-se em Corupâ,
promovido pelo Club de
Bolão Coocordia, filiado à
S.E.R. Han88 Humboldt a

festa da Rainha deste
club. Reuoidas todas as Apesar de decorrido o rempo, eis que a COIDCI

componentes na sede 80- dência DOS trás li satisfação de eneomrermos oum

eíal começou a tradicio-� pedaço de jornal de açougue, um precioso fragmenlo
nal passeata em busca, que nos moslra o carinho e a atenção dedicada por
da Rainha de 1973, Snra. Vossa �enhoria quando publica de:
Irma Quentio, sob o c�- WANKE, ENO THEODORO
maodo do Sr. Haroldo
Langhammer, comandan-' , Quase um beijo
te da S,E.R. Hansa-Hum· poesia �o livro inédilo "BENQUERENÇA" do mesmo
boldt e ohenaTa pejaBan lulor.

'

'dinha da Saudade. Na
residencia de Dona Irma
as associadas, muit�s
acompaohadas dos mari
dOI foram agraciado.
com um opulemo almoço
" muita bebida. Bem ani
madopelaB apreleotaçõea
da Bandioha da Saudade
o ambiente estava mui
animado 8 harmonioso
até a hora do regresso à
sede da Sociedade. Na
disputa seguinte sairam
com 88 palitos como Ra
inha a I1nra. Irma Franko
viak, esposa do Sor ..Ber·
toldo Fraokoviak, presi
dente do Sindicato Rural
de Corupá. 1. prioceza
com 81 palitos aSnra,
Renate Fritsche, esposa
doSr. Waldemar Friteche
proprietári08 do re8tau
raote 6ncanto da L8gÕa,
e 2. princeza com 79 pa
litos aSnra. Lordete Sao
tos, e!!lposa do Sr. João R.
dOS Saotos vereador da
Camara Municipal de
Corupá.

Vende-se
Vende-se 1 (um) lerreno

com 800 m2. edificado,
com "1 (uma) casa de al
venaria, à RUd Campo
S.lIes (Cenlro).

Tralar no Michigan Ind.
de Borões LIda., com. o

.

Sr. JAIME.

Gesa Rodo.lfo Fischer - OPF n.s 004350749
� Loreoo Marcatto - CPF n.O 009883319

Eugênio José da Silva - OPF 0.° 009952669

EsareDé o beítor 'I

\

Num jornal de açougue, a poesia
SÃO CARLOS, ("Cidade Sorriso")

,

17 de setembro de 1974

Prezado Sr. EUOeNJO VICTOR SCHMÖCKEL
DO. Senhor Diretor de "O Correio do Povo"
Jaraguá do Sul - Sanla Cetarlna

Mas, como uma singela flor não passa desper
cebida . pelo homem que aprecia a'nalurezll e parlicu
larmenle; pelo bolânico, lambem a mimosa composição
apesar de ler sofrido os danos daquele embrulho, des
ponlou fresca como a aurora na imaginação dó poe
ta.

Felizmenle, ainda lemos, diria eu lardiamenle
para elogiar o inleresse do Direlor ,e Redator de o

"CORREIO DO POVO" - (órgão de malor peneIra·
ção do nordesIe calarinense)•. o senso arlfslico o pala
dar que sabe apreciar o que é bom.e o que melhor,
difundf-Io.

Assim prezödo amigo, dar-mt·ei por feliz se Vos
sa Sêuhoria fizer li genlileza de enlrar em enlendimen
tos com o Sr. Wanke e ver da possibilidade de rece

bermos um exemplar de sua aUloria.

O "BENQUERENÇA", não só virli enriquecer o

acervo da nossa Biblioleca "RoberiO Sfmonseo", co
mo tc1mbém virá saciar os jovens que a frequenlam.
De oulro modo, aproveilo o ensejo para . sblicilar a

Ião farIa e jovial ,imllginação da possibilid�de de nos '

enviar ma-is publicações de s�a corda.
'

Conludo, é ao Sr. em parlicular ii quem nos di·
rigimos depois de 5 lInos de publicado o nO. 2494 -

Ano XLVIII - Jaraguá do Sul (Sanla calarioa), sába,
do, 27 de julho de 1968 para. em n08 valeodo do es

pfrilo de corlezia que lhe é pr6prlo. solicilar do AUTOR
pelo menos aquele primoroso cromo ..

OUlrossim, nos daremos por felizes dada a im
possibilidade de alender nos, se Vossa Senhoria fizer
a genlileza de acusar a prelenre carta pelo endereço:

MANOEL ALVES CARNEIRO JUNIOR
Rua XV de Novembro, 0.° 2957
São Carlos (Cod. Posral lã.MO)
ESfado de São Paulo-.
Atenciosamenle,
ass. MANOEL ALVES CARNEIRO JUNIOR

Bibliolecário

N. da R.: Quando esla carla estiver sendo pu
blicada, cuja licença sollcilamos. o prezado bibliotecário
já deve ter recebido nossa correspondtncla ,e quem 811-

be. uma manifeslação 110 poela admirável' que é BNO
TEODORO WANKE.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Na se í

m eDl o s
Dill 18 de eetembro

Velmor Luts, filho de Hercilio (Alzira Leanert] Volto-
Iini .

Dia 21
I

Paulo, filho de Manfred Wilhelm. (Sôn!. Marquardl)
Albus '

Dia 22
Mareio, .fIIho de Herbert (Aneala da Silva) Siallblri'

Dia 2ã
Edvln, filho de Ervlno (Elvira Ietsch) Poralh·

Dia 26

leen Carloa, filho de Avelino [Dlartlna de Souza) Je-
SUIDO

"

Rosane MarilI, filha de Osníldo (Verontcs Kresaíng]
ôrrenner

Dia 29
Mere lacíane, filha de Arno (Lucíe Ptscher] Baumenu

,Dia 30' ,

Elisere, filha de Elin (Lucia) Gusswa
Charles Roberto, filho de Francisco de As�is (Irene
Debanm) Silva

Dia 01 de outubro
Adilene, filha de Udo Valdir (ADa Maria) Adra"
Sandra. filha de Adolfo (Llrsula Hörner) Rengel

Dia 02
Saudra Regina, filha de Anlonlo (DorilA Gaedke) Berus

Dia 03 .

•
'

Sigmar, filho de HlIrwig (Ivone) ,Ehlert .

D�i8e Fernanda, filha de W.ddemar (Claudete Cermea)
PlOcegher

.

Adilson, filho de Aulonio (Maria de Lourdes) Her-
ualski -:

.

Adriana, filha de Antonio (Marià de Lourdes) Her-
Dillski

. .

Evone, fllha de Alex (Gertrudes GUIZ) Geiler -

Dia 04
. Tania, filha de Helmulh (An.dir) Becker

Dia 05 '.

Marcio, filho de Pedro (Elvira Maria) Corrêa
Marcia, filho de HilberiO (Gertrudes) Geisler
Osni, filho de Francisco K:ui' (Irma) Knoch
Lindolfo Leo,oldo Braun Junior, filho de Lindolfo
Leopoldo (Doracy Lourdes) Braü.,

,

. DÍl� 06
Edaei Roberto, filho de Edmundo (Maria TeclJlaj
Kuester
Tlinia Mara, filha de Edi'ar (Romilda)' Strelow _

Flávio Andre, filho de Nestor Resa (Berndrdioa Ma
chado) Vieira f..r�il(·l

• EUzeu, ,filho de Joio Belarmino (VerôDica de MlIcedo)
dll Silva

Dia 07
Sirlene Aparecidll, filha de Joio' (MelâRi. Patzch) Wi-
tikosky

"

Séri'io Aleixo, filho de Nelson Aleixo (Anelore Vai
lall!) Viceozi

Dill 08
Milton Carlos, filho de. Adolfo (Adellna) Kolhs
Adilson, filho de Ml!lr�o (Luizll) Fodi
Pablane, filha de Nelson (Lilibete' Terezinha) Barg

"Os '�umprimentos desta ·folha".

�

Falecimentos
NOliciamos com pesar o falecimento das sefuin'

,tes pes�oas:

Dia'O!
Sebllstião Pereira, nesta cidade, COm 71 anos

Dia 06
Luisa Mlirlino do'Cdrmo, neala cidade, CODI 68 lInos

Adolfo Volkmann,ioesta cidade com 73 anoa
,

Dia 08 •

Hilário Blanck, nesta cid�de, com 4 (quatro) horl31

"CORREIO DO POVO" apresenta 80S enlutados
SUliS condolências.

.

Indústria Têxtil Jarita S.A.
CGCMF 84430610/0001-16

Assembléia Geral Or�inária
Convocação

Pelo presente edital são convidados acionil�
tàs de Indústria Têxtil Jarita S.A. fi se reunirem em

Assembléia Geral Ordinária, em sua sede social
em,Itapocuzinbo,

.

neste município de Jaraguá do·
Sul, Estado de Santa Catarina, às 08.00 bora� do
dia 30 do novembro de 1974, para deliberarem so

bre a seguinte, ORDBM DO DIA:
1 - Exame, discussão e deliberação sobre oba· ,

lanço geral relatório' da diretoria, demonstração da
Conta de Lucros e Perdas. e parecer do' Gonselbo
Fiscal tudo relativo ao exercício ,encerrado em

31 de agOsto de 1974.
2 - Eleição do Conselbo Fiscal para o exerci·

cio de 1974/1975.
S - Assuntos de interesse da socit:;dade.

'

NOTA: Acbam-se à disposição dos senborel
acionistas. na sede social. os documentos a que se

refere o att 99 do decreto lei n. 2627 de 26 dtt se
temb!'o de 1940.

Jaraguá do Sul, 08 de outubro de 1974
JoAo Lúcio da Costa .,.... Dir(ltor Presidente

A Prefeitura Municipal de Jarai'uá do Sul, por
leu Prefeito Municipal, Senbor Eugenio Strebe, torna
público aOI interessados que S9 acha aberta Toma·
da de Preços para a execução de Mão 'de Obra,
destinada a construçAo de um Grupo E8001ar -

M ti'
·

J
-

W· 'SPadrão "DAE" """'lde alvenaria, ,com 87,2ts m2., na e a urglca 030 les,t .A�
localidade de ijibeirAo da Molba.

.

A8 gropostas em 3 (tres) vias deve'rlo ser en.
Edital de Convocaçãó

tregues no ediffcio sede da Prefeitura, no porário I Sio oonvidados os senbores acienistas da Me·
normal de expediente, ate o dia 24 de outubro de tal�rgic.a JoJo Wiest RA., para a aalemblé!a geral
1974. ordlDárla a reaUzar-s8 no dia %4 de outubro do

'O Edital, o Projeto ArquitetÔnico 8 demais
ano em curso, em sua sede social, nesta cidade de

informações, aerão forDecidas aos interessados na �:r:r.Uá do Sul-SC, para deliberarem sobro a 88-

Secretaria da Prefeitura, no borário normal de ex·

pediente.
Jaraguá do Sul, OS de outubro de 1974

Eugenio' Strebe, Prefeito

, Edital de Primeira' e Segunda Praça
com o prazo de vinte dias

O Doutor Alvaro Wandelli Filbo, J)liz de Di
reito da Comarca de Jaraguä do Sul, Estado de S.
Oatatíne, na forma da leí, etc,

FAZ SABER a quantos Interesser possa e o

presente edital virem, com o prazo de vínte días.:
que o Sr., Leiloeiro deste Juizo, levará' a 'publico'
pregão de venda e arrematação em 'primeira praça, em
frente a porta principal do Edítíeío do Forum no
dia 28 de 10lembro pr61imo Iindouro, às 16:00 horas, a q�em
maís der e maior lance oferecer, acima do prece
da avaliação e em selanda praça, no dia 20 �e Deze.bro
pr611mo lindouro, às 9 00 horas, a quem maís der e maior
lance. oferecer, i�dependentemente da avaliação, os
bens ImóveIs abaíxo transcritos e penhorados nos
autos da Ação Executiva Fiscal n.O 83/73, em que
é exeqüente o Instituto Naetonal de Previdência
Social (INPS) e executada a firma EMPRESA DE
TRANSPORTBS FRENZEL S.A.: 1.. UUm terreno
sito à Av. Getulio VargaR, n-sts cidade, fazend�
frente, com 70 metros, na referida Avenida, fundos

I com 55 metros, extremando de um lado com 33
metros, com terras de Angelo Piazera e de outro
lado com a rua D. Pedro I, contendo aproximada.
mente 1.377 metros quadrados, foi vendido desta a
area de 292 m2, devidameote transcrito no Regis
tro de Imóveis desta Comarca, no livro 3-B, fls.
141, sob n.O 4.967. Contudo a área eítada no pre
lente mandado não condiz com a realidade pois o
aludido imóvel 010 faz extrema com a Rua' D. Pe
dro I e nem tampouco tem 70 ms., de frente eom
a Av. Getulio Vargas. Para 8e ter a area exata do
presente imóvel, seria necessário que o executor,
no caso o INPS, mandasse fazer um levantamento
por topogr�fo .• Contudo o valor atribuido nesse man
dado será do valor total da área CrS, 2"0.000.00;
2.° - Um galpAo demolido, re,tando apenas a pa
rede dos fund08 de duas laterais. de alvenarià, sem
cobertura, que avalio em CrI 1.000,00; 3 o

- Um
ranclío de madeira, medindo 8x2. em pessimo esta·
tado dtl conservação, que avalio em CrS 300,00. lolal
er. 241.300,00 E, para que chegue ao conbecimento de
todos e ninguém alegu� ignoraneis, foi expedido
o presente edital, que será afjxado no local de cos
tume, às portas do Forum e publicado na forma da
lei. Dado e passado nesta cidade de Jalaguá do
Sul, aos vinte. e tr8s di•• do mês de Setembro do
ano de mil novecentos e setenta e quatro, Eu, (as)
'Adolpbo �abfud, Escrivão, datilografei e subscrevi.

tas) Alvaro Wandelli Filbo, juiz de Direito

.

Estlda •• $Inll Clllrlni

Prefeitura Municipal da
)arBBld di 801,

o

Edital N. 3/74
'

Tomada de Preços' N. 1/74
AVI S O

Ediml N. 4/74
Tomada de Preços N. 2/74

A V I SO
A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, por

seu Prefeito Municipal, Senhor Eugenio Strebe,
torna público 808 interessados que se acha aberta
Tomada de Preços pa:.'s a execução de Mão de
Obra, delitinada a Construção de>um Grupo Escolar
- Padrão "DAE" - de alvenaria, com 87,28 m2.,
Da localidade dA Rio da Luz Vitória,

As propollta8 em 3 (tres) vias deverão 8er en

tregues no Edificio da Sede da Prefeitura, no borá
rio normal de expediente até o dia 24- d. outubro
de 1974.

O Rdital, o Projeto ArquitetÔnico e, demais
Informações, serlo fornecidas a08 interessados nll
Secrataria da Prefeitura, no horário Dormal de
expediente.

Jar.guá do Sul, 08 de outubro de 1974

Eugenio Strebe� Prefeito
./

"milagreiro"
,

Andou por Florlanôpolís, faz algum tempe, um
pregador, não sei de que confissão,' prometendo
faz�r mIlagres, promessa queIhe garantia grande
audiência. Até ontem DAo VI nenbum milagre e
Dilo, tenbo esperança de veIo hoje. Passando ca
sualmente pelo local da pregação una rapazes vi••
ram perguntar me se o bomem realmente fazia mi.
Iagres. _

Duvido muito; poderá quando muito curar al .

guma doença nervosa ou imaginária. O mundo an.
da cheio de- doentes imaginários.

Grandes santos da Igreja não receberam de
Deus o dom de fazer milagres. S, João Batista o
maior. santo nascido de mulher, segundo o teste
m�nbo de Jesus Crist?, nunca ft;z milagres. A pró.
prra mãe de Jesus Ortsto, em vida nunca fez mila
gres. Se Deus Dilo deu o dom dos milagres a08
grandes santos, não vai da lo aos que querem fa-
zer propsganda deste dom�em praça pública. _

A Igreja com a sua experiência milenar é

m�ito dificil em crer em determinado milagre. Os
milagres de .Lourdes só são aceitos depoís de com
provados pelo comitê médico, do qual faze'tD parteI
médicos de todo� os crédos ou em credo algum.
A um novo mêdíeo que foi tr,abalbar na Gruta de
Lourdes disse - Aqui o Ir. primeiro é 'medico de-
pois católico.

'

Atestado gracioso ali é impossivel, a Iíseelíse
çã� ex�rcida por médíeos de diversas crenças é
muito ngorosa. Uma pessoa pode curar-se por in
tervençãe ao sobrenatural de uma terrível dÔr d.
dentes, mas a igreja não aeeíta It cura como mila
gre porque a medicina tem remédios contra dor de
dentes.

Em Passo Fundo o milagreiro andou às voltas
c/o Centro de Saúde e c/a polfcia. Um doente con
fiando mais no milagre do que no Centro de Saúde
interrompvd o. tretamento médico. O bomElm além
daI benzeduras receitou alguns remédios. Desengan·
da voltou ao Centro de Saúde. Interpelado Bob re o

motivo da interrupção contou tudo. O Diretor do
Centro mandou cbamar o milagreiro para expli
car se.

Não tenbo nada contrs sua pregaçAo, nlo fil
calisamos reHgião, lIla8 temol que ver com o exer·
cicio ilegal da medicina. r

'

O Sr. tem Carta -pIara receitar remédios?
Ante a reRpoata negativa o C8S0 complicou Ie

• foi parar D8 policia. O caso foi para os jor
nais, para o púlpito e para a banca de um advoga·
do. Um bafafá dos diabos. Esquel3eu de fazer um

milagre :para escapar da enroscada. Anoiteceu 'I
nAo am11n}Jeceu e ninguém sabe oDde foi dar oom
OI c,ostados. ,I

.
Nlo pOSIO me furtar o impulso de 80ntat' um

fato pitore�co 'que se deu durant8 uma pregação
do milagreiro. Dois vivaldinos com a fiSionomia
compungida correram a bandeja da8 ofertas. entre
o povo. A cada esmola S8 desmancbavam em agra·
decimentos: "Que Deul lhe pague, o sr. ajuda a
nOlsa obra," -

Encberam a bandeja e se aumiram. 'O mila·
greiro oaiu das Duven8 quando lhe perguntaram
quanto tinba arrecadado. Elte foi talvez o único
milagre...•

. Irmão Leão Magno

Ordem do Dia
a} eleição 'da diretoria e fixação dos seus bo

norários;..
b) outros a88untos de igteresse social.
Jaraguá do Sul.SC, 09 de outubro de 1974

, .

Jamiro Wiest - Diretor
A1feu Tarc{sio Garcia - Diretor

Deputados do MDB defendem
dissolução do pattido

BRASluA (AJB) - Se o governo Geisel
I
optar pela manutenção do pleito indireto para a

escolha dos governadores de estados depois que
se suponha ser, por figurar nas disposições tran.. ,

sit6rias da Oonstituição, uma exceção apenas
em 1974, o MDB não concorrerá a qualquer es

pécie de eleição, deixando de apresentar candida
tos às Assembléias, à Câmara e ao Senado. A
tese, defenqida pI Deputados AlceuCollares (RS )
e �aes de Andrade (C E ), começa a ter I UJIl
maIor respaldo dentro da oposição, que prefere
assim abreviar o processo de sua própria extin
ção, que se entende como inexorável, Caso lhe
sejam definitivamente vedados os canais de aoes-
so às chefias dos executivos estaduais. '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



OORREIO DO POVO SABADO 12-10-74 - PAGINA ;7

Bebidas Max Wilhelm s. A.
O.G.O. do Mio. da Faz. n.O 8442�869/0001-46

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas:
Bm comprimento as disposiC}õel legals e 6statlltArias, .imos apresentar I!

vossa apreciação, o Balaneo Geral e a demonstraC}ão da eouta Lucros e Perdas.
referentes ao exercício sooial findo em 30 de [unhe de 1974, aoom'panhados do

parecer do Conselho Fiscal. '

Embora os dados ora apresentados. demonstrem a fiel situação econômi

ca e financeira da sociedade, colocamo-nos ao inteiro dispor dos senherse aoio

nistas para quaisquer esolarecimentos qua julgarem necessArios.

Jaragu4 do Sul (SO), 26 de setembro de 197'.

Moritz Max Wilhelm, Diretor Presídente
Nelson L. Driessen, Diretor-Comercial
Eduardo F. Wilhelm, Diretor Téonioo

Balanço Geral Encerrado em 30 de junho de t 974
ATIVO

Imobilizado 'écnico e FIIBReeiro

Edifíoios, Terrenos, Oonstruçõea, MAquinas e AceBIl6rios, M6-
.eis e Utensílios. Veloulos. Ferramentas, Embalagens, Reavaliaçõee
do Imobilizado Técnioo, Participações, Lei 1474/61, Empréstimo
Oompulsõrío, Empréstimo Eletrobrás. Obrigações Eletrobrb, Adi
eíonal B.N D.R., dep6sitos .inouladol Sudene, SlIdape, Embratur,
I.B.D.F., 'Embraer 'e Fundeec 6.669.812,50

Disponf,el
Caixa, Caixa Filiais e Bancos 1.608399,84

Realize,el a Curlo e I Longo Prazo

Meroadorias Matriz ,e Filiais, Matéria Prima, Almoxarifado,
Vazilhame, Contas Correntes, Obrigações Reajustheis do Tesouro

•. Nacional, Investimentos Decreto-Lei 157 e Reflorestamento Lei

6H16, Depõaitoa para Reeursoe, Taxa de Melhoramento, Partíeipa-
9ões, Imposto retido na Fonte, Beo. do Brasil 8 . ..1.' ota. dp. FGTS d.
empresa e Caucões Diversas 3.337,944,09

Conlas de 'compensllçiD

Aoões em Oaucão, Bancos conta oust6dia e Oontratol de Co-
modato

. tOO 540.00
11 ,678 696,43

PASSIVO

lio Eligl,el
Capital, Reserea Legal. Fundo para Aumento de Capital. Fun

do de Correção Monetâria, Fundo Manutenção do Capital de Giro

Pr6prio, Fundo de Rendimentos de ParUClipações, Fundo de Aoões
Bonificadas, Fundo D�preciaçõ9lJ, fundo de Dppreoiações s/Corre,ão
MondAria. du Depreciações 8 Saldo a disposição da Assembléia 10.124.432,26

Ellol,el I Curto e Longo Prazo

Fornecedores. ContaI Correntes, Obrigações divenaa a Paaar,
Fundo de Indenizações Trabalhistas

CDIIIS de compenslçiD

1.463.724,17

Caução da Diretoria, Valores em Oust6dia e 00ntrat08 de Co
modato 100.540.00

11 678 696,43
• (onze milhões, seiscentos e satenta e oito mil, seiscentos e noventa ,e seia

cruzeiros e quarenta 8 treis centavos).
Jaraguâ do Sul, (SC), 30 de junho de U'74

Moritz Max Wilhelm, Diretor-Presidente
Nelson E. Driessen, Diretor-Comercilll
Edullrdo F. Wilhelm, Diretor-Técnico

Rolando Jahnke - Contador. - CRC·SC 1.656 e DEC. 146.010.

Demonstração da Conta "Lucros e Perdas

(Compreendendo perrodo de 1.%7/73 à 30/06/74)
D:ÉBITO CReDITO

tA ��;�.�.��d�IMENTO
Otto Schneider

comunica, pesarosa. o feleclmenro de seu marldo

plli lIVÔ e blsavê, ocorrido aos 79 ano. de Ide

de, die 4 último. na casa de Saúde e Maternida

de "São Francisco",' em Corupá,. e levado
à SUll última moradé no Cemitério de Jaraguá do

Sul. AirlIdece, penhorada, as mentíeeraçõee de

pêeemes e de solidariedade cristã havidas com, o
doloroso trâuse, e em especial, agradece aos bons

vizinhos, 1I0 Prefeito Municipal Sr. Eugenio Stre

be, aos operários da Prefeitura ao Dr Waldomiro

Mazurechen, 110 Dr. Sflvio Lennert, de Corupá, às
eboegedes eníermetres dll Casa de Saúde "São

Francisco", ao Côro dl! Camunidade Evangélica
Lurerene e. em peruculer, ao Revdo Pastor Ba

gelberto Schwanz por suas -contortedores palavras
proferida. 08 residência e à sepultura. e, com espie
elal grattdão, a famflia de Wigaodo Splttrer, por

SUl! assistência, presttmoeldede e as.iatência cristã.

Convite

Coovida, outrossim, para a Missa que a Fa
mflja enlutade mandará celebrar pela alma do,

inesquecível falecido no dia 20 próximo, domín
go. ás 8 horas, na Igreja

.

da Comunidade Ev.
Luterana de Jaraguá do Sul, pelo que, antecípe
demente. epreseme seus agradecimentos por meís

esse ato de fé e de fraternidade cristãs ..
A Famflja enlutada de 0110 Schneider
Vva. Lydia Paulo Schneider (Jarogul! do Sul)
Alfredo Mess e Famí!ia (Ponte Alia)
Haroldo Schneider e Famflia (!tajaf)
Herbert �chnlZider e Famrli.íl (Rio do Sul)
Waldemar Schulz e FilmWa [Corupé)
Adolar Schneider e Famflia (Curitiba)

Rua Ernesto Czerntewlcz n.!» 207 Jaraguá do �ul.

"

t Hm....�!���!!!.��.. ao GoU
den Herrn gefallen hat, unseren lieben GaUe, Va

ter, Grossvater und Urgrolsvater,
Otto Schneider,

Im Alter von' 79 Jahren, am 4. ds. Mts. zu sich zu rufen,
Hiermit den Dank der trauernde FamlHe allen die uns

In der Ichweren Stunde bei Seite standén, den Kran
kenpflegerinnen der Casa de Saúde "Slo Francisco",
Corup6, Herrn Praelekt Eugenio Strebe, den Aerzten Dr.
Waldomiro Mazurechen und Dr� Silviß Leonert. dem Kir
chenchor der Ev. Lutherischen Gemeinde von Jaraguâ
do Sul, Herrn Pastsr Engelberto Schwanz fuer seine
trostreichen Worte im Hause und am Grabe. Insbeson
deren Dank der Heben FamiHe Wigand SplItter tuer alle
Hilfe, Beistand und Trost.

Einladung
Gleichzeitig laden wir allen Verwandten, Bekann

ten und Freunden ein, an der Seelenmesse fuer den un�

vergesslIchen Verstorbenen teilzunehmen. die wir am

ZOo ds. )lts.• um 8 Uhr, In der hieslge'p Ev. Lutherischen
Kirche verlesen laslen werden, woflrer wir 1m Voraus
dankbar sind.

Jaraguá do Sul, Ok�ober 1974
Die Trauernde FamiHa von Otto Schneider
Wwe. Lydia Pauli Schneider (Jaragu6 do Sul)
AHredo Maas U. FamilIe (Ponte Alta)

.

Haroldo Schneider u. Familie (ItaJa1)
Herbert Schneider U. Familie (Rio do' Sul)
Waldemar SchUlz u. Famflie (Corupé)
Adolar Schneider u. Familie (Curitiba)

Vendas Matriz, Filial Rio do Sul e Filial de �lo
rianópoJis, Desconto. e Juros auferidos. Juros si Obriga
ções Eletrobrás, Rendas diverlas, freies auferidos e Cor.

reção Monelária . 22.õ35.9�I,ó3
Mercadorias Matriz e Filiais, Matérias Primos. Des

pe8as Gerais Matriz e Filiais, Baixa de Bens, Fuodo de

DepreCiações, Fundo para Manutençiio do Capital de Gi
ro Próprio Reserva Legal e Saldo à Disposição da As-

'aembléia
' 22 638 921 ,63

22538 921,53 2� 538 921.õõ

(viote e dois milhões, quinhentos e ,rinta e 0110 mil, novecentos e viole e

um cruzeiros e cioquenta e treia centavos).

Jaraiuá do Sul (SC), 30 de luoho de 1974

Moritz Max Wilhelm, Direlor-Presidente
Nelson E. DriesseD, Diretor·Comercilll
Eduardo F. Wilhelm, Diretor-Técnico' !!=:=====================li

Rolando Johnke - Conlodor, CRC-SC 1.666 e DEC. 146.010

Parecer do,Conselho Fiscal
,

Desincllmbindo se do seu encargo, 08 infra·assinados, componeotea do Con�

selho Fiscal da firma Bebidas Max Wilhelm S A., tendo eXliminado em seus de

talhes os cifras do Balanço Gera! e da conta Lucros e P�rdas.! .referentes 00 exer

cício social encerrado em 30 de Julho de 1974, lern a sallsfaçao de recomeodar a

sua aprovoção à Assembléia Geral Ordinária de 31 de outubro do . corrente ano,

Dlio sómeote por terem encontrado toda a c�ntabllidade em pe.rfeita . ord�m. mas

principalmente pelos exel�ntes resultados obtidos neate exercíCIO SOCial lindo.

Jaragu4' do Sul (SC), 27 de setembro de 1974

Dietrich Hufenuessler
Egon João dll Silva
,Walter �arlo. Hertel

Spruch: .

ALSO hat Gott die Welt gelIebt, dass Er Seinen
engeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an Ihn
glauben. nicht verloren werden, sondern da sewlge
Leben haben. (Johannes 3/16).

, Rua Ernesto Czerniewicz n.O 907 Jaragu6 do Sul

Médicos tiram feto
do menino de 2
meses: 'Blumenau
Um Feto em formaçl1o

foi extraído, do corpo de
um menino de dois meses,
no Hospital Santa Isabel.
em Blumenau. Trata-se
de C880 rarfsstmo na me
dioina, e uma equipe mê
dioa está estudando o te
nõmeno.. APÓB a opera
çãe, que durou mais de
cinco horas, o menino foi
para a sala de recupera
eão, e está paliando bem.
Segundo os médicos. o

feto que foi extraldo do
abdomen do menino, é
uma anomalia congênita.
Explicaram que, em eír
eunstâncíes normais, pos
sivelmente a mãe da. crí
aoça teria dado � lu� a

gêmeos, mas diversoB fa
tores. até agora Inexplí
cáTeis, fizeram que o ÓTU
lo ficasse dentro do cor

po do menino. O feto foi
retirado com vida. Falta
vaIhe o braço e a cabe
ça, porém tinha vida. O
feto estavaligado ao me

nino pelo cordão umbelí

cal,\ por onde se alímen
tava, assim eomo.aeonte
ce com o organismo Ie
miilino. A mãe do meni
no. de 24 anos, disse que
o parto foi mal e o de- en
volvimento do bebê deu
se oaturalmente até o

25.0 dia, quando o fenO
meno foi constatado atra
vés de radiografias.

J.J. 20/0'9

Morreu· Frei
José de Gua
dalupe Mojica
o outrora a8tro do cine

ma mexicano, Frei José
de Guadalupe Mojica,
morreu ontem à tarde
vitima de coma-hepático,
cauBado pela hepatite que
contraiu há seis meses e

que determinou a ampu
tação de uma de sua8 per
Das. Padre José de Goa

dalupe Mojica. qua abr8-

çou o hábitQ. franciscano
em fevereiro de 1.942,
morreu às 15,30 horaB d.
Lima· 17,30 de Brasilia
em sua cela no Coo
vento de São Francisco
Maior, na capital peruaua.
Natural de Alisco, tinha
78 8nos, 32 dos quais de
dicou a uma vida réligiosa
austera e exemplar. Seus
restos mortais foram vela
d08 no m'esmo ConvE'nto
de São Francisco Maior.
Mojica. através do' cine·
ma, ficou oonhecido no

mundo inteiro.

.&DVOGADO
.

Av. Franklin Roosevelt, 23 - Grupo 303

Fone 52-1894 - ZC-39 - Rio de Janeiro·GB.

"Correio do Povo"

um Jornal

. a Serviço do Povo

I

E MP RES ÁRIOS, T UR IS TAS
a VAR.IG sente-se honrada pelo que pode fazer pelos seus ne.

gócios e passeios. VARIG está presénte' em toda parte do
mundo, beneficie·se dos seus serviços

.

Peça informações à VARIG
Av. Mal. Deodoro <:la Ponsecll,,122/t30 - Fone 2023

Jaraiuá do Sul - �C

Viage VARIG VARIG VARIG
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'O_rônica 'Ca ri"o ca
JOSÉ RAIN-HA

Encontro de ..Jornalistas _: Não eompa
recf nem eo 3,tI nem 110 4.°, realizado um em Ioínvllle
e outro �m Irlljar, porque Dão fui conyldado, embora
me considere cetertnense e, multo maia, cidadão de

_ Joioville. Por fallIr em ícrnensree, na minha cronica
0.° 149, narrei que James, hoje, Jean Morris, no seu

livro Conuadrum, desejava ser mulher, operando-se,
pera tal, em Casa Blenes, A operação conslstíu ape
nas em torná-lo com anorquia, ísto é, l1a retirada dos
aeus testículos e do que o francês chama "le plstolet
d'amour". Com ,08 remédios que tomou, seus mamilos
cresceram e as regiões próximas ao pédice e o seu
andar e movtmenros cutros .adqulrlrem feições ou mo

dos feminino•. Nunca, entrementee, esse Iornallsta se
rá mulher, pois, não podendo haver traneplante de
ovários e vaglnes nunca poderá conceber. Relirados
os órgãos genirai!. restou-lhe uma cavidade, um bu
raco. O Iomeltsre norte americano Joseph Alaep, de
63 aDoa, eenhecldo e velho colunista, anunciou que
ae IIPosentará DO fim do ano, depois de 42 anos de
proüseão, Seua arligos eram publicados na cadete de
jornais de Los Angeles Ttmes, desde 1937. Voltando,
agora, a falar de Joinville, eerarel nela em Companhia
da mulher a 17 11· 1974, Dum passeio patrocinado pe
la.A Noueía, na época da Fesla das Flores. Se Joseph
eonetdere-ee velho, cem 63 anos, eu sou Ageralo,
com meus quese 18 anos de idade, isto é. c_om 14
lustraa ef5 mêses. Hajai eatá em ontubro feslejando

os 39 anos de exlsrênela tio seu Jornal do Povo, di
rigido pelo nosso confrade de imprensa Abdon I"oes.
Congratulo me CORI o tlmonetro do jornal, com Hajai
e com sua Genre,

Não há jornal pequeno, �e ele lula por seu povo,
abre as porras para os humildes, defende os que ne

cesstrem de amparo: assim é que eu vejo o Iornel do
Povo, o Correio do Povo, de Jaraguá do Sul, do meu

amigo dr. Eugênio Vlctor ôchmõckel e A Nolfcia, de
Joinville. Sem' ser pentölogo, o indivíduo nunca será
Iornalíste. Sem ler pulso, se não ríver coragem para
dizer a verdade aos poderosos, se fôr amouco, rurt
bulário ou palinodisla, procure outro ofício.

Paulo Maranhão, diretor ds Folha do Norte, de
Belém do Pará, viveu cerca de 3 anos, com a famflia,
no próprio jornal. No governo Auguslo Monlenegro
(9 anos) foi agredido e erremeesade de UIß bonde em

movimento. Seu jornal sofreu uma tntervenção de 6
meses, que durou IIlé 30 9-7943, quando voltou a di-·
rigf-Io. Seu primeiro artigo de fundo veio a público
oa saída de Paes de Carvalho, do governo. Viveu i
anos no jornal durante II permaninciil do velho sene-

dor Anlollio Lemos.
'

Sua arma era a pahivra.
N. da R.: Em Novembro não deixe o Professor'

José 1;?1Iinha da COSIa de visitar Jaraguá do Sul, II

"Pérola do Vale do ltspecu".

A VOZ' da História
(Apreciação Literária)

Por ..José Castilho Pinto

. Lançado em comemoração DO Bi- uma das facêtas que envolvem a

ceDten'ário ,da fundeção de Lages, 'figura i1uslre do Sr. Venceslau
. M�- \

ocorrido há pouco, recebemos para, Diz, vamos peua a Dossa apreculçao
apreciação o livro inJirulado f'A VOz. sôbre o "A VOZ, DA HISTÓRIA",
DA H!STORIA", de autoria do Sr. .Bste Iivrn, com 64 p6ginas, impres
Venculau Muniz, '-ilustre cidadão so. em papel de primeira, com óli·
catarinense filho do mUAicfpio La- ma composição gráficll, muiro bem
geano e residente em Rio Negro, orden�do "quanto ii pesquisa, e com

Paraná. boa técnica de apresenlação, ocupa-
Maa aDIes de entrarmos DtSSa se, enlre outrlla coisas de valor, da

apreciação, viimOl abrir um penênle- origem da familia Muniz na rcgiao
sia para assi�alar que há 45 anos sul do Brasil, familia hole muiro
alrás o Sr. Venceslau Muniz foi nos- disseminada e com

.

repreSenlfJnleS
1iI0 profeasor no

_

saudoso Inslilulo em Iodos os campos de alividade.
RioDegrense de Educa9iio e Callura. Mas aprofundando· se nas buscas e

do qual era também o Diretor., O . colhendo dados IIlf em Porrugal e,
colégio, ailuado na cidade de 'Rio nll �panhlJ, traz alé nós a Arvore
Negro, com eXlernl!llo e interDGto, GuealógiclI dos Munizts, com um

poasuia. um padrao de ensino tao trabalho de pesquiaa que conslilu!
elevado que filhoa de familias abas- um dos ponlos aliai do livro, poia
tadas e de longe nele vinham inter· belll labemos que a pesquisa além
nar-se, como era o caio de Darro de exigir paciência, tempo, inteligên
Beuegll. de Campo do Tenente; Ni- cia e' ca.seiras, tem de ae baseat
valdo Almeida Maia, de PlIpa.duvlJ;' em dados seguros, l'XI!IOS, pli ra re

Joaquim Tabalipa, de Haiópolis; Ti· aultar numa obra que . mais tarde
mOlheo Moreira, do Butiá; José Alag- poasa ser consultada e até servir de
ge, de Canoinhas, e havia ainda os fonle de referência para outr08 tra

colegas João Hunphreis e Baidaasl- balhos do gênero.
ri MataDll que residindo em Ponl.

. O livro "A Voz da Hislória" éGrossa e Curlliba, cenlros já nl!
de leitura obrigalória não .ó paraépoca muilO bem servidos de enai-
os estudiosos de geaeologia ou queDO, e que no eOlanto, ealavam iD'er-
Dão conheçam .cerlos falOS do vida

DOS DO I.slirulo Rionegrense. Nós
por demais proveitosa do cidadãotivemos a felieidade de cursar esse
Venceslau MURiz, mas, ainda, poreducandário, ulP autênlico Ginásio
que apreaenta soluções para Du.e

que existiu num tempo em que o
roaos problemas DaO só de ordemenaino escolar era levado muilo li
educacional, mas de aalureza vária.aerio, 'encarado mesmo como um
que interessam li Dosaa Pálria c averdadeiro sacerdócio pelos que Ie-
própria Humanidade, numa demons('ionavam; em Que os profesaores
Iração esplêndida de coohecimenloaeram muiro considerados por tod.
profundos e de um aúblime espfriro' à comunidade adulta e lidos peloa de pa!rlolÍsmo e de frllternidade huelunos como um .ellundo e zeloso

d mana.pai. Naquêlea lempos istllolea ii

profiasão do magistério' compenaa- ParabéDa, pois, ao Sr. Venceslau
va, não Ilinto pela

\

remuneração em Muniz, nosao eSlimado ex-professl"
ai, mas pela certeza do professora- DO Institulo Rionegrenae de . Educa
do de que era eslimado e ahamenle çiio e Cultura, com os ·melhore.
conceiruado por aeus aluDos, os paiS 8gradecimeDtos pela oferta e com a
deales, o povo em geral. eaperança de que muilo logo volle

F'eC'hando o parêntesis, que abri- II enriquecer a nossl! cullura com

mos para lembrar um falO que outro .rabalho Iiter8rio do quilate do
'Doa toca muito e para .cirar aomenle "A VOZ DA HISTÓRIA".

N: R. - Republicado por ter saldo com. erroa de reviaão.

Jara�uá do Sul, 10110/74

Dallanhol
propõe entrega
do·FGTS aos
herdeiros
AnalisaDdo a. TaDta

gens do Fundo de Garan
tia do Tempo de Serviço,
o Dsp. Wilmar Dallanhol

'" Vice-Lider Governo, fa
lando daTribuna da Câ·
mara Federal, destacou
que o FGTS. tem um ca
ráter de pecúlio ou reler
va tinanesira que pode
ler liberada para diver·
sas finalidades ao longo
de sua vida de trabalho
ou na velhioe, e que na

falta do contribuinte be
nelecia a familia do tra
balhador ou OI .eul de-

. pendentell que de outra
parte poderiam passsr
necessidades.
Contudo ressalTa .,

Dep, Wilmar, & legislação
é imperfeita, e só bene
ficia aos que sejam con
siderados dependentes do
trabalhador perante o

INPS.
Dessa forma, obser

va Dallanhol, pode ocor·

rer que o trabalhador
,solteiro nAo tendo depen
deDtea inscritos no INPS,

_

e seU8 pais 'ou Herdeiro.
legais ficariam impedidos
de receberem OI saldo.
da· eonta do Fundo de
Garantia.
O m,esmo ooorreria se

a esposa trabalhadora fa-
lecesse sem prole. .

Sendo o FGTS uma re

serva do trabalhador e

integrando seu patrimonio
justo que Be assegure a

peroepção dos beneficioM
ao levaD\amento de seU8
Talares a08 Herdeiros le
gais. .

Vi8!Ando els8 objetivo.
, o DIp. Wilmar Vice Lider
Gonrno fez longa aná
Ule do problema e con
cluiu pela apresentaçAo
d. projeto de lei que
pasla a aer apreciado pe
la eamara dOI Deputados.

:r

Rotary· Club -de: GuaramirilÚ
,

Baile das Debutantes
o Rotary Clube de Guarám-irim, Clube que

tem prestado relevantes serviços à Comunidade, rea.
lizara hoje nos Salões da Sociedade Atiradore•.
Diana o tradicional Baile das Deputantes, cuja ren,
da reverterá em beneficio do Natal da Criança Po-
bre Guaramirense. '

Em Reunião realizada pelai Meninas Moças de
Guaramirim. foram escolhidas para Patronesses a8
Sr8s. Gisela Zindars, Marlene Buzz] e Romilda Car
dOlO Airoso. _

Estarão se apresentando à Sociedade Guaramlrenee
as seguintes Debs.: de Guaramirilll: Aurremi Sar�agn.,
Ana Lucia Nascimento, Dóris Marieta Ferreira, Dó
ri. Mariss . Klnas, Iara Luiza Nart, Rubia Regina
wulf. Nihura Roselee Berandt. Nivia Maria Klein,
Ivanete Albuquerque, Rosíaní Kínas, Bdellr Sardag.
nls Maristela Mannes; de MassBraoduba: Líana Manke;
de i.rlual du Sul: Anair Hausen, Vera Luete WieIe, TA-.
nía Yara da Silva, Vivisn Mery Pereira Souza, Ana
Lucia Hsfermanu e Karin Elísabeth. ,

A Noitada Soeíal será abrilhantada pela orques
tra "Os Brasíleírlnhos' da cidade de Blumeneu.

O Traje como é de praxe; será de preferênciá
arip�

-

As reservas de mesas estarão a cargo do Beira
Ria Bar e Restauraute Ltda. de propriedade do Sr.
Cart KinBs

_Octacílio Pedro Ramos
Deputado Estadual da ARENA

SSI- se prepara p/o ve�ão 74/75
Em outubro começaram OI preparati,os 'para a

"Opersoão Praia.", organizada pela Secretaria d.
Segurança 8 Informa"õ9s, delá tomsndo part. todos
os 6rgãos diretamente subordinados a ela, como

Corpo de Bombeiros, R'dio Patrulha, delegaeias dOI
municípios dO litoral, Companhia de Busoas e Sal
,amento da Polícia Militar, Detran. Tamb6m oolabo
rarilo na "Oper8Bao Praiu" 88 prefeitursa munici
pail dOI municípios que t6m praias marftim ...

A "Operação Praiss" ,izarA uma maior Qoncen
'tra,ão de policiais em todos os balneArios do litoral
do eatado, com maior Dúm'ero no BalDeArio Cambo
riú, pIra garantir maior segurança e tranquilidade
aoa .eranistae durante 8 pr6xima temporada.

Seguindo o mesmo programa d�sen,01,id.0. n.o
'erão passadO, 08 efeti,oll de Bal98-'ldas, pohcl�l.
do trânsito, Polícia Qi,iJ e Militar, p'restarão assIs

tência nas praias de São Fran,ciloo do 8ul, B8r�a
Velha, Piçarras, Penha, NueglJntes,lfajai, BalneArlG
Oamboriú, 'Porto Belo, Biguaçú, Florian6polis, Pa
lhoça, Garopaba, Imbituba, Laguna,.Jlg"aruDa, Iça-
ra e AraranguA. ..

O trabalho a ser desen'ol,ido pel08 Salva-Vidal
em todas elSS8 praias r.lumem-se na assistência e

ori8nt8,�o a08 banhistae. atrada da liDaliza"ão nal

praias para indicar a .Uaacio do mar.

PREPARAQÃO.
. ..

O SeoretArio Paulo d. Car'a1ho, da SSI, IniCI
ou os entendimentos janto ao oomando da Policia
Militar, preparando um'. reuniio para tratar dOI
primeiros detalhei da oper80io. Por enquanto. a

"Operação Praias" seguirA o mesmo programa da
anterior.

Faculdade de Estudos Sociais da FERI (Faculdade de Educação Reg!o
nal de ·Jaraguá), ,foi aprovada pelo Conselho Estadual de Educaçao..

M.lor•• d.t.lh•• n. pr6xl n.
-

,
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