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IAno LVII - JÀRAGUÁ 00 ,SUL (Santa Oataríäa) Sábado L de Novembro -de 1975 Capital sul' amerlcçulG ,do motor

Senadorês . 'visitarão s. C'atariDa Atual -, "Dire,toria A,CIJS reeleita
,

I

IT 'é c,'n:l,;c':QS
.'. ,

.

esnV�r�QIl) __
: .....

,
- _.

". '. ...

o empresene Rubens nião da'próxima segunda com o governador do Es
Ntcoluzzi foi reeleito na feirll da Câmara deverá tado para reluvldrcsr epres-

A Oomtaeão de Alsun: tuáriail e pesquétras de ló()ais eoi jantar de ex- .notre d'e segunda feira� apresentar indicaçio para alimento, nas "obras junto
IGI Regioneie do Benado grande iutere88e para a p08i'Ção para exame dOI "como Presidente da Asao- 'que '.ejl! eíerívamenre à SC 301 tJarlguá-Gull'
deverá eumprir extense eeonemia regional, como problemas do Porto' da ciiJção Comercial e 10- criado o 'Conselho de ramirim-BR-10t).' e apoio
programa de eentatca .. sejam ti) canio e a pesca. cidade; 07-11-75 - 9 hs.; dusltial desta cidade em -Deseovo:lvimeoto de

, Jir�- às íntctsríves que visem a,
risitas às ,6bra8 pú'bH_!'8s Os parlamentares em em F_lorion6polil, debates Assembléia Geral Orâina ,guá do Sul,' órgão que I um efetivo progrlqui para
de ínstituições It Autari companhia d08 lJIail in- com' o Superintendente ria levada II 'efeife corri prestará amiúde, um. per- o "ANO 100" ae Jaraguá
dades do' E8tado da' Sano, fluenteS lideres ola8sist81 /

da Sudesal; às 10,15 hs. boa presença (Ie 'associa- feiro. esseseoremeare ao em 1976. P<mml realiza
I. Catarina, A Oemíssão e, cemunítäríos d8�at�rão expostção e debates com dos nae depeodências da 'Pre(eito Munlelpel, ,'das no período de outu-:

tem presidida 'pelo 'Sena- 08 preblamas ragionaís s', "Secretário d,a ',lodú'atria ACHS. , Reeleit. diretorla'- Após'a bro 74 à SetembrQ do.eot-"
dor' 'Catete ; Pinheiro, sua ínâuêncla nas scone-, e Comércio de S. Catari- '

.Na pautã dos trabalhos leitura' dos balanços fióaow reute fno, 43 reuniões' re-.
ARENA-PA e o o1:>jetivo mias estadual Q nacional. na sobre o aproveitamen-' antes da escolha da oova eetros

.

relativo 80 período, das desnnadee ao incre-
da visita é o ds cerihecer Participam da, Oomíseão to do càrvãe e saus .derl- diretoria, aceitou-se é!I .de 10 de Outubro de 74 ã' manto, de olp prog,rama'
"in loco" dos problemas além do presidenta Cste- Vades; !ilábado' As lQ hs., 'prcposra do 'UNIBANCO '30 de Setembro do 'cor- bem', planificado de ação. /
peoDliart'8 a c,ada região, te Pínheiro, 08 Senadores em L�guna eoc(mtro."om ,para novos associadas reute ano, ('} Presidente Ru- Por firn então' o Conselho
�o Brasil, par,a um lfi!,an- Gilv.au R�cha; ÂgaBor autorídadea para exam� di -enndede empresarial. bens Ntcoluzzl fez uso dá' elegeu por ,aclamação' ii
lamenta inte,gra'l dos Maria, OC81r Bseker, Re-

,
dos problemas do. ,.orto, ao mesrae-tempo que de- palavra para' num' relere dtrerorla da AS!fOciaçiio

prlaeipaia 'temas' uaeto- nato Franco, Saldanha äs 15 hs. em CrIClUma, veré se oficiar ao ·Sr. susctnte destacar &IS atlvl- Comercial e lndustrtal de
aais dentro do seu "On- Berzi, Evoodir 'Carreit:a .�sita ás Mi,nas' de Oar-: Wilfrid Dembusch respon- dades desenvolvidas du-." Jara'guá do Sul pare- o

lexto. A Missão está' pre- 8 EvHásip Vieira 8 de,e� ,.a,o e_ coota,t08. sO,hre
,

a
,
sével pelo Posto de lden;- rante f) perfodo acima és- próximo exercício a qual

,is ta para Florianópolis: 'rão cumprir o segoiDte' sltu8Q.ao dQS mmeuos
..

e fific.ação (expedição de pecUicado., dando ênfase ficou' assim constituída:"
e Cricioma. ,atingindo. . programa: 6-U 75 16 hil d�s sistemas de ,produtl- .. carteiras de idenfiddde) ao apoio do conselho de ,Presidente Rubens Niéoluz�
também;· '08 �unicípios ...... Sã,o Fral:1scisco, do Su1-; vldade. O, retorno d08 órgão' da ,Secretaria' de liberativo da ,Associação, zi (Elelromotores Jaragpá),
de Laguna; Hajal e S. 19, hsó - em !taj'd, eu-" Se!lador.�s s� dará ás 12 Segurança e ..Informações, alirrr.ando, que lambém ' Vice. Presidentes; Nelson
Froo. do Sill. regiõe8 por� contro co'm - atitotidadelil hs, do dia' 9 do corrente. pela eficiênchn!lO respon- existe um, perfeito diálogo Dries8en (Max Wilhelm),. ,

; ,

der pelo cargo 'e trabalho' entre ii ACIjS e órgãos Dorval Marcàlfo (MÍlrcãud)
" de atendimento ao . públi· de atuação .do "município Waldir Rubini (Rubioi in-

,

,

B'A D'"E 'S' �C"
ço , 'local. Posteriormente. pare a elucida'ção de pro" dltslrial) Jamiro . Wiest

�!:O" ',:., '". '
, ii c_ri,ação ele um Con"se-. blemas comunitários. Du': (Mel. João Wiest) ,e Rolf

U. . ,',
,lho de Desenvolvimento" ranle igual período deba- Margué!rd�.' (Marquardl) .

,
' "

'

J!xação de tirei! para im- teu�se li eqlidade empresa� Sec:retéirio edíl José Carlo�

ir
,", �,,' pllißfBçáo, ,do .Qistrito ,rial pelá im,plaÍltação do sis Neves fiCAM) _e Teso�rel-

'�em, " ,

' aragll�' ''1ndijslrial eJ�i �e im::en;., "teRIa depDP. n�lex,Ceit"'-",io AdQJar, Lu�d�rs (Brei.:
{,. ': .

-,
.'

" "

.

",",:?--"",-';,�"""" '",',fjoVOs,':(i,scais para que 'no- ··.r,o de Treio'amemo'do Se- thaupt). O ,�'�orreio', do.
�' , ,

" -. " .. ',. vas" indústrias, IlquJ ,se' nai, Ceolro Social do,Se- Povo" deseja a f reeleiUI
em 'exercício naque.a: as n,eeessidades d� cada . e�tâb�leçam 'ou as atu�is. �i, inclusive éom ... for- ,diretori,a da '�:CHS 'su,ces.�
oportunidade, Joã.o ,Lúoio região, e com a 8spéêie existentes ampliem ;seus mação de c'omi,ssio de 50 em m�_is um a,no' de,
da Costa, iniciaram seus tle cada indústria. Os complexos iodustriäis, fo.. 'empresários para acompiJ mandato de muita sigoifi-'
contatos com os dirigen. t é c n i c o s proc!lr�ram ram ,os ,emas libordados ohar de perto as obras de c,lIção pois a mesrtJit" terá,
,tes empresariais locais. quando da estada,' aqui ,�om, mui'la propriedade cons.trução das duas gran- ' ii incumbência <Je desta,,;
Salientaram" que dando

em Jaraguá consumar ,8 p�l� seóhores empres'ilÍri, diosas' obras, o'ferecimento ,car com ênfase seus' trlJ- '

. oonsequência a polttica, .

análise àa situação realos. O edíl, José Carlos de cursos aos associados, balhos no ano do 1.° ceD- '

objeto �e sua àtuação o
e potencialdas emprêsa8 Neves presen.e à reunião ,llfendim�nto da assessoria tenário do muóicfpio;

financiamento para o de,
locais com a ,fio'aliàltde anunciou' de q'lie óá, reu- jurídica. além de coatato& ' ,(Gerllpo José) r'

ti It n V O 1 V i,m e n too, o ," .'
'

BADESC enviou �eus de proceder a um r�- ����������������__����������������

técnicos com o intuito de ,cenceamento daquelas
oferecer suas disponibili•. que pretendem fiD�nciar '

dades na8 diversas'linhas sua expansão ou i'mplan;.',
de operaçãQ do Banco, ,tar Dovas unidade. "de
eompatibiliz8Ddo-a8 com produção. '. '

T�önico8 da Área de'
Orédfto Industrial e Espe.:
eial do Banco de De8�n·
volvimento do Estado de

�aDtaJCatariga S/A" 8S;'
UveralD em Jaraguá:, 40
Sul nesta ,semana, c,om
o fito de manter contatos
com 8 cla8se empresa
rial, visando, a prospe�,
çiQ das ne"enidades de
aprimoramento e expan
são do parque industri�l
,de nosso município. Os
técnicos após terem sido
recebidos peJo Prefeito

. ...rz.

Co,municado da ':Fundação, �ducacional,
Regional Ja,raguaense ,{FERJ)",

Servidores ,se I confraternizam
. ,

A direção' da PERJ, comunica ,que as inscriçõtls para, os exames
, vesribulares em Jaraguá do �ul. para ingresso na Faculdade de Estru:los
Sociais, estarão abertas no período de 03 8 28 de lovembro de' '1975, ,oos
segúintes ho�ário8: deI segundas ,às sextas feiras das 17.30 às 21 horas,

,�aos sábad9s e domingos das 8.30 às 11. horas junlo ao Centro Social'
do SESI. na"nia Waller Marquardt onde funcionarão as instalações pro
visórias da FERJ� Outrossim lembram que o Vestibulár será dia ,11, de
Janeiro dei 1976. também DO SESI. Existe um totll'de 100 vagas, sendo 60

, para o turno vesperiioo 'e 60 para, o noturno.
�

C,ome,morando o aeu 1.°' cada·de confraternização de cerca, de 70 pessoas
ano de existência"a' AS-...... DO' Agropecuário: A AR. ,. entre associados e coo-.

SOCIAÇÃO RßCREATI-, SEPUM foi criada com li vidados especiais . ..Agra
VA DOS SERVIDORES, finalidade de promover dec�mos o amável con-

PÚBLICOS MUNICIPAIS
' ,

, � _

"

" 'I '. .

DE' JARAGU!',DO ,SUL algO' elÔ torno de 6spor- VIta, ao. m,smo tempo
(ARSEPUM) e festejllndo

tes' 8 recreação para 08
.
em que cumprimentamos (

D' fUllcioo.ários públicos da a ARSEPUM' que dia 29o Ia, consagrado ao Ser-
Prefeitura Municipal des� d e SetembrO' .passadovHor público, (traoscor-

rido dia 28 últim�" fará ta ,cida'd:é, devendo a pro- ",onquistoll um tent'ó pre-
promover ,logo mais às 'mO'ção de logo mais, COD- cioso ao ver pS8sar' seu

L de'17 horas, uma churras- tar com a' participa0,ão 'Lo ano de existência. .•
,

" , ,

����,����. ,IOnS
'

e
'

O'lupa
compra: ,exlintores

As aujas serão iniciadas' em março dO' próximo aDO, sendo que
c ,a 'iXa de inscrição para o Ve:stibular é de Cr$ 21Ó,OO, valor unificado
em Iodo o BRASIL.

'

t \

, ,

F'I.'A g,O,S
All neor6poles de todas. de f1,�res, depoiB de con

aa cidades cris,tãs', enfeio: 9anientemE!nte limp()s, e

1am-se neste começo, de a roma.ria se faz inces.,
nO'embro para. revertn- santaments como à perpe'
eiar os mortos.'

'

;. tUBl: a peregrinaQão "reli�
'.

Embora 'boje já S8 giosa ,em homen'agem aos

Ittlciem,.s lon'gas filas' pa- 8nt98 queridOS. jornada
ra adentrarem noscâmpos que somente as pe8soas

'hlabt,os,." dia 2 de notem, deVot'as podem fazer a

tO' de cada 8n,o é o dedi- IUliares I8gradó8;
ado espeoificamente pára A administf8Qão p(lpli-
'isitaQ80 ,às edificações �ca tem 'propiciado' ,oertos
lJnel'�ri8S em memória die. confortos às pelilsoas, que
Iguém qloa ali S8 acba lá comparecem para 'fI

Puhado.. limpeza dlos jazigos e o

O. túmulos Ie arranjo du flores. Um
, ,

bem organizadO I!lrrua- O Lions Clube de Co ru
mento,� oalçadas 8 o plan- pá �egundo informo,u S8U

,lia de árvores te,m dado presidente TeodoriO' Wer
um certo ar fasUto à 00· (ner, deverá adquirir algu
memoraQão/"'�o dia dedi- ns extintores de incêndio
lado às .almss,' 'que ficar,io IiIOl> a re8pon�,
Por eS8e motivo, oomun sabil!dade da PÍ"efeitur�

gando com os s8ntimen-' Municipal da cidade, A
&8S di todol aqueles que medida se r,evaste de imo'
tem algum ente querido 'portânciái disse o ,li:!ão
em 8igum cemitério . do ' acrescentando' de que a

município, dos municípios aquisição sera ,possivel
\'izinh08, deste e. de 00· gra,as ao empenRo do
tr08 Esfados, o 'n08so re1- uosso clube de serviço
peito paÍa data. ql1e ama- que, soube preliltig,iar o

nhi defloe.
'

Baile dai Debutante. cuja

, rC;'lnda reverterá em parte
pa'ra a, aquisição do ma

terial. Assim com a medi
da Corupá estará mais
protegida de sinistro8 qu�
po.sam oéorrerõ "

L . ,'.

" 0110 oi Presidêncil di JSM

", De outra part'e o Pra-'
feito OUo Ernesto Weber
de Oor,upá, prestou jura· ,

mento a bandeira ao ser

empossado p�10 Teli�nte
José Bahia delegado' do
Serviço Militar. nB quali
dade de Presid'inte dá

'Junta do Serviço Militar
de, Corupá cargo 'que já
vinha.. exercendo, desde
que àlsumiu' seu mandato
Além do prefeito corupa-

': ense' e do Pliíiiar gradu
ado, comparac,eram auto
ridades e funcionários da
inunteipalidade. 08 pr'e
feitos da regiio norte'8u':
bordinados, a

'

deleg;aci�
,

do Serviço Militar de Ja
raguti. tOd08 toram em

possados oficialmente no

cárgo
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"CO'RKIIO' nO" cpOUO" ,R-eglstrõ
..

C'�vil in:!:�;�;�!�ei��::�:,e.i�8�·U �

Aurea MOOeD Grubb'a, Óficial ,

Anselme Torezani e
Rio dos Cedros, neste

do Registro Civil, do I.' Dis- MarHme Novak r
Estado, domiciliada -are-fundação: flrtur Muller - 1919 ·tr1to da Oomarca de Jaraguá, EIt�, brasileiro, solteiro, sídente na Rua Walter'

'-_ do Sul, Estado ,de Santa operário, natural de Luis Janssen, nesta �idade', fi-QGCMF 8U86.591/0001.34 Catarina, Bra.fl.
E d d

..

Faz Saber que oomparece- Alves, neste sta 0, 0- lba de Nelo Gíovanella &
r,m DO cartório, exibindo 08 mici1iado, e residente na 'Ma, ria Gícvanella, ',' ,

'

documentos exigtdol pela lei Rua Joínvtlle, nesta ot- -Dia 30 de,-Novémbro, próximo -será levado aaf!-JiIl d� ��8��.!!!�rem pará' dade, fi�ho .de EAlber�o }i:dital n. 9Ü9'de 29/10,75 efeito na Parõquía da Oomunídade Católica d"Edital n. 9.108 de 2�110175 Torf'zan! e de ugems Adolar .Hornburg .. Barra do Rio Oêrro, o 3 o ,&ncontro Paroquial. De.TorezaDl., ,', ' , Isolda Ehmke,' verá' o encontro eongregarrepreaetrtantes de ontral,0dair Ftottan] e ,. EI&" brasileira, solteira, 'E - ')1; .

lteiro 'paróquias de Jal'sguá do: Sul, 'quando, "em diálogoIngrit Zeh do lar natural de São ' le, �rasl el,re, so "

� aberto e franco os jovens .deverão enfocar assuntosEle, braaileiro, solteiro, Bento'do Sul, neste Es' operäríö, natural d� . �a .

do maís alto ínterêsse religioso e ebordando aspeo"índàstriärfo, natural de tado; do;mieiliada e resí- ��g�ár��id��lie d�:Ie,;,.�:� tos de nosso, mundo moderno."
Jara-u,' do Sul, domiellla- dente na Rua Joinville. "

I!õ "d' d f·li. It Rios do Norte, neiste dís-
'

" Relógl·,OS ,par'a" -a Mat,fl·Z'" do • resideme, n. RU'a Desta, CI' a, ,e, uns ae .

, ..I.. N' k ..I I' .tríto, filho·, de 'Bertoldo .

Jorge Ozerniewicz, nesta MarIaDO"I oya e ue re-' ,
, l' "

cidade, filho de Alídio na Novak. Hornburg e de, IJ�lena , Segundo estou "införmaodt) já se encontram em
FI . .

d CT L f Friedel Hornburg.
' '

Jaraguá 08 relôgíoa que serão colocados nss tÔrres'

','

I'
or�aDl e e I I a lD Edital D. 9.114 de 24/10/75

_ Ela, brasileira, solteira, da Matri� de São Sebastião. Trata-se, de uma pro-01-S ,FlÊ7an.ib'·I· l' , Adelar' Sôhiochet e
_' industriária, natural de moção digna de elogios da Comissão Pró Oentsnâ'

,

"

,;' .a. r.�!l1 enS,.69 tetra,
, "Ro',8'Btn','e L,'u'chtenberg "

Ja"'aguá' do' Sul demleí- .

d J á d S I f d 1 t, ,escriturárIa, natural de .' "tJ.,
'

,rIO S" aragu o' u arma, a por e emen os 'do•

" Jarigaâ �o Sul. demicilia- Ele, brasileiro, s'oltelr-'ó; liada e residente em Tres Conselho P-aroquial tanto da ala jf)vem como de=--,----------
.

R .'

t I d Ri.os, do. Norte, neste dis-
'pessoas que também' lião [ovens de elllpírl·to.'A' á" da,.,e resítíente na oa eeeaomísta, na urs 6

f 1 h d Anlvers ' raGS
, Mal. Deodoro, nesta eida- Jaraguá do Sul, domleí- trtto, I 8 e r n o, Os relógios em número de 4 serão colocados proxt-,

de, filha dOe Haroldo Zeh liado e residente na Rua ,Eh,mke e de Ir�ne BehUng' mamente, e será de grande Talia para todos nÓi
ii de Eroa 'Moeglioh Zah., Antonio,.', Carlos Fe.reira, Ehmke. 'jarsguaenses."..

' ' ,
,

nesta cidade, filho de' 'Edital n. 9;120 de 29/H)j75Edital n. 9.109 de 22/10/75,� GuU'berm'e Schiochet I fi! Rudolfo' Reinoldo Todt eSanto Lindo Pedrelli e de fiildegar Moser Schio� -

Anita ,Engelmann'�geJina �adir Graf ch'et.,'
. . .

> Ele, brasileiro, solteir.o, ' Ela, b.rasileira, solteira, Ele, �r8sllelro, �oUelro,
do lar natural de Rio, 'operárIO, natural,d", Ja-o,parArio, natD'ral' de Rio "

á d S 1 d
.,'

do Sul neste Estado do- ragu ou,
'

oml�ICI,
,
dOB Cedro!!, neste Estalio,' '1' d 'd t Itmiciliada e residente em Ia .o e resl en e em a·domioiliado " e residente 'N""'re'u R8"m'o\�8 nes' tn dl',,- pocuzinho, neste distrito,em Ilha da Figuéira. nes- '" , '" n

Gte distrHo, filho de Silu" 'trilo" filha de, 'Lauro filho de Bernardo usta-

rio Pedrelli .. de Carmela
- Luchtanberg e de" Nair vo, T��t e de Elsa

Psd'relli. Luehtenb�rg. Bolduan Todt.
, Eía, braaileira, solteitR" ,

�dital. n. 9.115 de 24/10/75 Ela, brasileira, solteira,industriAria, natural, de Celso' Nass e do lar, n8�ural de Jara-'tuÍs Altes, neste Estado, guá d.o Sul.
'

domiciliadadomiciliada, e 'residente Ir'acema ,Oeppli e resid�nte em Tres Rios
SQl Ilha da, Figueira, nes- Ele, brasil4;liro, solteiro,' do Norte, neste d,istrito,te distrito, filha de Fran,-' operário, natural de Ja· ,filha de Jorg9 Fredei'ico,ciscó João Grat e da Äte'; raguá do Sul, domic·ilia... Engelmann e de Brna
lina Grat

'

d.o ereIlidente eDi Tras Meier Engt)lmann.Rios, do Norte, neste dis.
'- A sra. 'Ivone. Luz Edital n. 9.110 de 23/10/75 trito, f�lho

-

de Alfonso Edital l!. 9.121, de 29/10/75
GOflardi, em Rio do Spl Erdino Luiz Pedrem e Nasl e d,e JUdith Vailattj.' Amadis João Spezia, e
-SC-; ,- l)iomir,a, Zànghelini ' .

Ela, brasil�ira,' soltei�a, Auro!"a O,orizzi
"
- SérCYio ThonseD, e, rit I, "6 EIs, brasileiro, solteiro.. -Industriáda, natural -d'�

,I Ele, brasileiro, solteiro,Bluménilu -SC-; ,

industriário, na�ural de Corup'á, neste Estado, carpinteiro, natural d'e'�, - Wally Meier, em Alfo Rio dos Cedros, neste Es- ,domiciliada e residente Benedito Novo", n,eSle,Paran�,auríCio Hédio de 'ado, domioiliado e res1- na Rua Rob,erto Ziem8nn� Estado, domiciliado fit re
dea'te na Rua' Cabo Har- Desta cid'a"e� filha de sidente na Rua JoãoAlmeida, em Lapa -PR-:-;' .

'

,'. '

ry HadlIch, ne�ta cidade; João 0.eppli e de Maria Bertoli, nesta cH!ade,- Vitório Bortolini, em 'fl'lho d9 Alberto Pedron C 1
-

f·lh d D 'd S
.

L I!I P a -PR-. epp I. ,I o e aVI pezla.
e de OtiHa Pedron. de Mística Bersi.

Dia' 04 Ela, brasileira, solteira, Edital n. 9.116 de 24/10/75
set.ente, iJ,atural de Gua Waldemar Marquardt e Ela, brasileira, ,solteira,
ramirim, nesC. :Escado" Heleoa Stringari "'" industtiária, ,natural dtt
domiciliada, e residente E b '1'

:, Benedito Novo, ,neste
..., Ie, ras I eIrO, ,solteiro, Estado, domiciliada e re-na Rua J,oão Bertoli, nss- .

dú t
. .t. •

t I d10 S rlarlO, na ura e sideBte na Rua Vellanciota oidad,e, filha,d. Alfonti Jaraguá do Sul, domici· da Silva· Pôrto, nestaZ,anghelirii '8 de' Luiz,8, l' d 'd 't n Rda o e reSI en e a ua cidade,' filha de AntonioZanghelini. A' t ".1 d f'lhere, ne,s a CluB. e, l� o' Odorizzi', e Emilia Odo-
Edital n. 9.111 de 23/10/75 de Walter Marquardt' e·· rizzi..

,de Erica PeplBu Mar-
· quardt.

'

,
- O sr. BrwiiJo Me'ne-

lroUi
. (iuduslrial)

,
- o sr. JoãO Lyra, far

Imoceurico em Guaramirim;
t
_ a SUJ. ,Wanda,' Fedi

• :Ooeting,
I,
Via 06.
- O

'

Jovem Aldir
'Mannrich, funcionário de
tA COMeRCI�L..

.

\
.

Dia 07
- ,.' - A srit.' Clara, esposa,

, do ar, Vitório Glowalzki;',
,

,

- o sr. EugêniO He�lD; Edital n. '9.112 de 24/10/75
i' - o garoto Eugênio

, José da Silva Jnr.
t'Aos nlr.aliciantes, nossas
felicitações"
0,

• 1975 �

Oiretor
Eurênio Vitor Sc:bmöc:kel

ASSINATURA:
Anual . • .. , • Cr$ 40,00
Semestre . • • Cri 22,00
,Avulso • • • • Cr$ 0,80'
Número .trasado Cri 1;00

ENDERtÇO:
Caixa Postal, 19

Rua 2, ,n.· 1�0 - Fone: 72�0091
'Jaraguá do Sul - S. CatariD�

, 'Dia 01 No'V.
:
- O sr. Prof. Emílio

-Silva;
'-'

·

- a, sra. Maria Cezari-
I • '

,

na, €sp'osa do sr. João
Maria dos Santos;

'." ,

- 'o SI'lI. Àna Paostein
Scheuer; "

·

- a sra. Iris Móhr;
- o Jov.em AJcio,

Mannrich, em. C u r i ,.i b iJ' .

, ;.._PR':_.
'

Via 02.
.

- O sr. dr.' Bugênlo
Vítor �chmöckel;
· -IS sra. RU!h, esposa
do Ir. ÀlviD. , Lemke, "em
�io da Luz VilÓrifll,.

.,

Dia Os

� � A sra; Jurra, eap�sa
d,o sr. Durval Marcauo;
t - Aluízio filho do sr.
ioácio Tomaselli;
,-- o sr" L e o pD I çI o

Schwarlz, em Gillribaldi;
, ,-_. fi sr•. Marlene Meisler
JoesljQg; .

'- o sr. Marcos \Valdir
OirolJa;' -,

'

Dia'05

CampaD�a de· Edueatão
,

Civlcl.
,

o- Jiaslamenlo da
Bandeirá e o' caOlo
do Hi'no Nacional SDO

,

obrigatórios, uma vez
por se,m,ana, em todos
os estabelecimenlo$
de qUllllquer flrãu 'de
ensillo, p,úbliCos ou

particulares. \

'

Wanderley Tad9U
Gomes'.

Iria Pánstein /Ela, brasileira, solteira,
Ele, brBBileiro, 'solteiro, , industriária, natural de

, Maes8randuba, ne s t ebancário, naturel d. Cu' Estado,' domiciHad� tilritiba, Pár8ni; domicilia- relitidebte 'em Jaraguá
, do e resident� �m yila Bsquerdo, neste distrito,Nota. l}88te dls�rlto. filho. filha dt- Oswaldo Strin"de Jose Gomes e de Ma·

, giui e Santina Striogari.ria 'Gomes.
:.

Edital D. 9.117 de '27ilO/75Eis, brasileira, loIteiras
balconista, natural de Ja
ragu' d'o Sul, domioilia
da e residente ein Vila
N09a, neste distrito, filha
d(l) Alexandre' pan.tein •
de Calarina Stefnmacher
Panstein:

Edital n. 9.122 de 29/10/75
Alcidc:> Braun e '

Ana Briese
'

, Ele. prasileiro, soltei
ro, lavrador, oatural ' de
Jaraguá do. Sul. domici
liad.o e residente em Es
trada Garibaldi, neste
'pistrit�. filho de,Werner
Braun e de Erna ,MueU.r
Braun.

'

Ela, brasileira. solteira,
doméstica" natural de

, Ele, bra8ileir�,_ viiivo, Jaraguá do Su)," domici
op'erário, natural d'tt Ja· 'liada e· residente em
raguá do Sul, domicilia· Estrada Garibaldi,· neste
do e residente em Ilha distrito; filha de Max
da,. Figpeira" neste ,di8- Briese e Wanda Rowe.
trito,' filho c:te AlbaDo der Bries� " "

'�46chado da Costa e Màg- .
"

.

· dalena Maria da Costa. , 'B pà�a 'lque chegue ao 0'0-
'EI b '1' . , nhecimento de todo. mandeia, rJ,l1il1 eIra, solteIra. pa8sar o presente edital que', do lar. natur.l de Jara· Ber' publicado pela impren8a

guá do Sul, d.omicilialla e em cadório onde,ser' af1xa�
e residente em Ilha da do durante 16 dias. Se alguém
F·· .' " 80uber de algum impedimento.lguelrs, neste çt�strlto, acule-o p.ra 08 fins legais.fIlha de Ilsa Fer,relra. AUREA· MÜLLER GRUBBA

Oficial
. '

Emilio COita EI

Rosalia Ferreira "

JO'io Alexandre Rósa ,e

Zélia Hafarmann
,

,

E'18, braldlelró, solteiró,
,

operário, natural de. Pe
,nha, ,ne8t� Estado, do·
mioiliado EI residente na

Ru� ,João Francener,
nesta cidade, filho" de
Alexandre Fràncililco Ró
sa e de Otilia Dome,ci.no
da Rósa.

. Bla, brasileira; 80lteira,
do lar; natural de . Jars
guá do 8ul, domiciliada
,e residente eU} Garibal
neste distrito, filha de'
Frédedco HafeI:mann e

de Berta tLipinski Hafer·
mann. Semanário

· Edital n. 9,118 de 27/10/75
L.onardo P EI r e'i r a dos

·Santos' e
,Marta .G.:iova.Della '

-

Ele, brasileiro, solteiro',
balconista, natural, d'e
Apiuna, neste Estado,
domiciliado' e 'reeident. �

,

em 'Vila Baependi, neste·
distrito, filho de Elvira
Pereira dos SaDt08.

'Leia e assine

este'

': As 'An.otaçõ,ês de Geraldo José
1

Encontro . Paroqníal

,Lions Centro'
Agradeço o amável,' convite enviado pelo

. Lions ,Clubé Centro, presidido pelo bom amigo
Rub�Ds Nicoluzzi, párá o jantar f�8tivo leV:lld� a
efeito no último alá 30 no hajara; quando tivemo8
entre nós a pres�D9a do governador do Distrito
L 10 do Lions Internacional, Sr. Henrique Ramom
Miehle. O Lions, por outro lado deverá implantar na
rua Joinville, a, ,"PrSQ8 do Lions Clube Centro", em

. homt>nlilgein dolclube,de Serviço ao Basso "ANO 100",
,

COll}issão Municipal de Turismo
, ,

.

!
A OMT em trabalho conjunto com a Comissão

lnte,rna de Turisinó do Qolégio �ão Luiz. 'vem le
vando a e.feito a campanha ,das mudas d,e "AZALÉ·
IA" flor abundante oa regilo e que, .deverá ler

plaotada em pontos estratégicos, jardins públicos
e particulares para 'que o',Slogan "Jaraguá a cidi·
de da Azaléia";seja breve' uma realHlade. Apfd8m�s
para oa proprietários d. terrenos baldios dó centro
da cidad'e, para que ,pr,ovideneiem, uma limpeza
pats poftteTier plantio' da flor que deverá fh)'rescer
no próximo aDO quando dos f@stejos, do centenário.
O estabelecimento. de eBsino que conseguif o maior
número de latas com mUda.8, identificando li cor da
flor deverá receber' nm lindo prêmio, da Comis8lio
de' Turismo.'

Strebe recebeu titulo
. i;m Jequié Da Bahia o Pre.feHo Munioipal Prof,
Eugênio Strebe. recebeu ri titulo de Um cdos 10 me�
Ihores prefeitos do ano 'de 75, em reunião da família
MuniCIpalista Brallileira 'levllds a e.feito naquela cida·
de baiana domingo último. Uma pesquisa da UCAPE
determinou que O alcaide jaraguaense fösse agracia-
,do oom o thulo. o qual lhe.- foi ,passado às mãol
pelo governador da Bahia prof. 'Roberto Santo8, t,

,

Combate ,a Verminose
A vermiIfoS8 que alo8'nçll Íüdices' alarmantes

e .../ Jaraguã 'do Sul prinoipalmente nai looalidades
de Grota Funda, Nova Brasilia e- 'Viia Lanzi, (98%
da populaçãö é, portadora do mal), elltá recebendo o,
combate que merece através oa ação OQordenada p�
la Oomilij(�ão Municipal de SaÚde, ACARESO, Prefei
tura. Labórat6rio de Análises do Dr. Mario de SOuia.
O comba,t. efetivo ao -mal vem se acentuando nesteIl
últimos dias com ,distribuiçli:o de relilédiós para

. 8Bl8niz,!r B· situ'ação.

Senac volta�se para Jaraguá
o Projeto de, Teleeduc�ção do Serviço Na�ional d,e Aprendizagem .comerci'al que estã.sendo Im

plantado em 44 municípios do E,scado de Santa Ca
tarin9, deverá ser 'também levado a efeito em Jara
guá do Sul. Trata-se de uma boa notícia, se levar,
mos conlideração a nao existênoia de u,m cen�ro do
SENAC tim .DOSSO municípiO. Assim 'os elemeqto8
que formam a'mão' de obra do comérciQ, lojista de
Ve,rão ser brindados com program'a: de alto aloaD�9
através d.oS 6, gãos de comunicação do Estado 8prl�
morando seus conhecimen.os no setor do atendimen-
to a,o público.

'

"

"
\ s.. Novas, Luminárias

, ,

Numa aplicação de 416 mil cruzeiros, It' Prefeitura Mu
nicipal, na aluai adrr.inis'f,raçiio vai implanlar mais ,260
luminárias de mercúrio em " lIrlérias do município. A
CELBSCi ja trl'çou os plsnos de dção que prevêm ii

, colocação das luminárias nas ruas' Reinoldó Rau (21),
. Angelo Sc.hiochet (13) Nei Franco ('2i),' José Bmme�dor- .

, fer (51). Miguel Sölai (5), Auguslo Milke' (ti), 26 de Julh.
(5!), Bpifácio Pessoa fin�l (32), Prefeilo José Bauer
llle .. escola (7), José Theodoro Ribeiro (34J e, rua qDe
demanda ao Beira Rio Clube de C�mpo (7 lâmplda5�.
Bstlls',nOVé2's, 260 Luminárias deverão proptciar, CODSI
del'avel,aumento da luminosidade em nosli1ás ruas eeo'
trais e Oe acesso a.o cenlro.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Colégio Divina ProYidencja, em 'N a S c im e'n-I O.S ,.1' Iníormatívo ACARESC

Ritmo de· laraguf Centenária G'DI.�� 8�:'::� Adernar. (Silvio) Beeker KllbuDde, Alguns
. Inimigos da ..... Saúde'

o Colégio Divina Providência. apenai peeeeu- 'Tal.ia��,a fi��Il' d� Ald.o, (Blfi)' KreU.·I�feld). Neumann
..:,

. ':. HábitÓ$ 'anti-higiênü'9s:
pado em bem atender às necessidades da população

.. ..
. ,

'

Jaraguaense e /a de Municípios vizin�os, tez-se palsar
'Claudio Roberio, filho de Aldo (Anélia) FraDke

'

.. 1'. FlUa de mOderaçãO·.....:... 'Tôdo excesso, ainda que de

por profundas renovaçõee e caminha, atualmente
. Dia 17

' .

.

.

.
.

" 'coisas boas é eontra .p�o"eeeQte,., a,ssim po,r ex:. Q

"pari pa�su" eom o des�nvolvim('nto vertigino.so. d� Kleber. filho de Leerte (Dolores Volkmann] Bielo" . exaesse de trabalho' fis�co.· ou intel�qtual, exesso de

CeDtenàrla, Jaraguá, uníesmente para. dar á [uven-
'Di. 18. '., I.

. 'exeroício, (mo.deração no .
comer é beber e po'r fim

tude condições ideais, de aprendizagem, to.talme,n'te Crístlaae, filha' de Volnei �(Odeli Chiodini)Torres eXOeI!lIl08'Sexuail.

It da "08 Interesses d08 lov t d t lrscema, filha de Bru
..

no (Wall i ßoeder) Köpp ,

.

\'

vo a ... Jen" es u an es.
_, Dia 1'9

.

.

2. falia de' r"uul�ridlde' _ O Funcionamento. do, or-

'O Colégio Divi,na Providência oferece para 1976, Sérgio. fi)'h. de Sé,rgio (Regina Nícoluzzt] Kuehenbeeker .gamsmo tende a ler rUmieo,:e ínterfere com seu tun-

IDO 100 de Jaraguá: .

.

! Dia 21
,.

,

"" : eíenamento nôruialqu�.Qd�,há irregQlarjdade, por éx:

CUR�OS .MATUTINOS: 1 _ Jardím.de i�finci8 Alidrei!ll� (ilh'a de Auguslinho Manotf(SanlililJ) Sibirino Da hora de deitar e levantar, na hora de tomar-ré-

2 - 1.0 Grau: 1.a a 4 a Emerson Osmar, filho de Osmar [Cellna L A;) Barlei feições, na hora.de e:wácuBr, etc.,.. '.
'

.

séríe - místo . Gerson Luis. Iílhe de ôalvedor (Aminda Albrecht) de 3. Allmelllaçãl incorrela .-. Peso e.x�'essivo:
'

i.a a 8 II série - feminino
.

Assis '. ,.:..,...
. 'J

CURSOS VES�ERTINOS: ,
1 _ Jardim d� infaDcia. Ev:elásio� (ilho de S,ephaDo (Ida Bals6nelli) Giez

' 4. ,Falta de sufioiente exercício Iísíeo, desc8DsQ
2:-:- 1.0 Grau: 1.8 li 4,8 sê-.

,

'Dia 22 '
..

e recreação. . .."
' ; .•

rie -:- míste
,
Márcia. filha deAveltno Máximo (Terezinha).FortuBal,o " �. Habilo da preocupação e do pessimismo: Est-e h'ábito

,

5.& a ,8.11 _ Iemlníne Dalsy, filha de Orlando (MirD. OlJinr) Riebeiro' e

infelizmente bastante' comum pode bastar nio somente

. 3 - Artes cmlinárías e artes fc:lmioinas Elline Crlstlna, filha de Wilm.ar (Mil. Salele Brugoago) para tornar il)feliz quem o tem; mas fazer-lhe perder

CURS�S �OTURNOS: 1 - 1.0 Graus: 5.B a 8.11 série _ Wi!kosky r .

.

'.'

'.
_,� ,

• saade ffsica e .menta).·
. .

misto (íuícíe aOQl,a' 5.8 série). Dolores, filha de Blias (Gisela) Knopf' C
. 'i '. 6. Hqbilo de nalrir pensamentos negativos ..._ Os ,c�úmesj

i _ 2.0 Grau: Curso.Pe-: Dia 23 '. a inveja, o pesslmlsmo, a desconfiança, a preoeupação

dagógico.� misto ôirlene, tUha de Herclllo (Marilza) Franco c9pstante' termtna por. pr�judicar o organismo. Ao

Secretaria- S'uzân'B. filha de Plínio (Bunice)'5ilvI irar-se sobe a pr.léssão· ertertal, íntêrrompe a dige8�

do. _ misto Dia25,'
. tão, produz mudança na circulação do langue, digo;

�ATRICULAS':. de 20 a 31 de outubro Silvano, filho 'de Valmo( (Tereztnhe) Nrcochelll .

do estômagc '
e intestino, provoca dor de cabeça (ce":

JOVEM! -.',
.

'" M.rcos JuHano" filho,de Waldir José (Ma. Mai-"Jene Sou- taléia, insônia., etc,):� ,',".',. '-.'
"

'

Ai ESTÃO AS�CHÄNCESt .'
i za). Gonçalves'

.

,

.' .

·7. AutomedicaçiD - Outro ,hàbito pernici9so é in-.

ESTUDE! \.,
.

Sanliagº Adriilno, MQo. de Anselmo, (Leonora kleiD)'.' gerIr .medicam�nt9s por conta e. risco. isto é, sem

PROGRIDA! . SabeI,· .... ,
"�
.' � prescrIção' D)édlca e sem caus,a Justa. . '.

'. ·'Aos. feJ.i�e5 pais e familiares, os nos�es cúm· '. 8. Não. cPDsuHar o, médico a �eQlPo quando. há'

primen lOS"
"

"

. siotomas anormais.' ., ..

. .' '9� 'Pressilça de foeos iQfeceJo8os �no organismo
como: ibf,�eçõe8 d� 'amigdalas, . Cári,8S dentarias" si-�
nuaite. nefrite, étc.'-: :.

",'.' i
.

'.
. 10. Outros hábitos'aótl-higiênicos co'mo: bebidas:

alcoólicas, fumo, maoonha, mOJ'fina. ','
'

,
.

'

Dia 09 Out. r Rosemeire P. Cunha, ·Extension.lsta do ACARESC

Nelson'de' Oliveira Pedro, nesll cidade., com .t8 dias'· '. \.
.' ::'" .•. .'

"
.

.

:

A�na�:r�:aÍ'äl Gaedke, Da IIh� da figueira. com:66 anos'
,

_

.... En·trep'osto. canal.izará
I Berlha ,Siewerdl Viergulz, em Rio Cêrro I� com 82anos, .

'!i BerDa��� ��Ufzsch, emTrês Rio.s do No;ie; com 2� laos' .e.xp'ortaç"ã.o at.·..r.a.ves de ,JtaJ·aí.:
fi'. Bdson Luis Ha�selmann .. Sellfeld. com 08'meses
i .

. Dia 18 Outubro .' - '. lIa.jaf..<.,-:-O e�lreposlo' comérci.al q'ue a Cobec.
Magdaleoa Braga, nesta cidade, com 67 aDOS ,',

'. Dis 21 . • ",'
" :

. .;.
' dineav�gra�rc.u di.t.117._d'?'"corre�le �.a, á're� p.O!IÚari�l' d� �Iaioi':

" Roberto R�velino Pereira; ne,�ta,.cidade, co.m 0,5 hora.' .... se cos I DIr num ,meC,ilDlsmo·:qu&uo. Izora 'cer�'

. 'Dia .22
. ,

,
," ca de 95% das, exporltJ�ões de Sanl,1 Ciuarina 'alrilvés

Alma Rohwer Braatz, nesta',. com 87 anos
do 'porIO do VaIe', :Afuatmenle� a:' mafor, parcela dos'

... '.' Dia 23,' '.' .

.

produl05 destinados à exportação são' emb'ar\cllldos nos

I8ábFlI Martin, nesta cidade, com 86' anos
porros de Sanlo.s,· Paranaguá e Rio G.rande. A informa-

Dia 25
'

'. .çãQ foi preSlijl!la pelo .gerenle da' Cobec em 118jaf, Sr.
Carlo.s PicolH" explicando que um l!tos reflexos do fun-'

Carolina' JanlilBch K�üger, com ,86 ano.s . cionamenlo, do, enlrepo.slo ao empresiiÍrio I calarl'Dens' III;
Dia. 26

.
.

..

Carlos BehUng, nesta cidade, com 20 horas
,

será o baraleamenlo dOI freies.
,

.

,
.

'

"Aos enlutados, n�flsas profundas 00ndolênci8�·· , As iDslalações do, enlrepOSJo aduaneiro' fo.rarr.

inallguradas em solenidade prasididll pelo Governador
Antônio Carlos Konder Reis', e' que contou com a pre-,

sença do presidente da companhia. Brils,ileira de Bnlre-

póSfos Comerciais. Sr. Paillo Bornhausen.
'

'

,
'

Explicou ,e Sr. Clirlos Picolli que o enlrepo�lo é
ii�coDtinuação do poria. numa ação mais·flexivel e Elm

pIa, com o objetivo de, ajudar d' concretizar allo's lÍe
gócios� Des�é!cou como principai's CQnlribuições dô �n·

tréP9sl0 ao
.. empresáriO 'calarinense o barateamento 'do

freie -, cujos preços' aluais lêm Jevildo muiras empre
sas a exporlör alravés de. porlos de Olllros Eslados
-, e facilidades nas operaç'ões de embarque e desem�
barque dos Produlos. / '

.

CQ,M(JNICADO:;. ,I

Comunicamo.s que' o. Senhor MICHAEL
ROBERT McARDLB, deixou �e' ler alividödêi·
eJm oossa Bmprêsll.

..

.

.

Assim sen,do, :solicilamos que qualquer a�
!IUOIO que porvenlura venham a surgir com o

mesmo. deverá Ser Iralado direlameole com ft
Fábrica.

.

OUlrossim ..não. nos respoDsabilizamos por

qualquer rranslIção 'quill houver com ,o referida.
pessoa. a parlir' desilli daJiiI. •

' .

, J"rrguá do �ul, �7 de OUlubro de 1975
Indúslria de Cillç�dCi)s Goscb Irmãos S.A. '

O,lsol Hibert RDtkoski

Di.relor

Indústria Textil· Jarita S.A.
I.C.G:C.(Mf): 84.430.610/001-15
Assembléia· G.eral Ordinária

Convocação
Pelo presente edital são convidados os acionis:

tas de Indústria Textil Jarita S,A. a se reunirem
eDi Assembléia Geral Ordinária em sua séde soeisl
e,m Itapo'cuzioho, neste Município de Jaraguá do Sul,
Estado. de Santa Catarina, à.8 08,00 horas do dia 29
de no.vembro .de 1975, para deliberarem sôbre a

leguinte:
Ornem. do Dia

'. 1 _', Exam'e, discu8lsão e delibera,çio sObre o

rllllltório da diretoria. Balanço Ger�l' ti re�pedtivo
demonstrativo de resultado atinentes ao Exercício.
80cial eoce.rrBdo. em 31 de agOsto de 1975. bem co-

,

IDo o. respectivo. parecer do CootSelho ·Fiscal.
'

.

,
2' - Eleição do Co.Dselho Fiscal 'para o Exer-

ctcio d. 1975-1976,' ". .

..
,

3 - Assuntos, d-e In'terêss8 da sociedad.e.
'

'. NOTA: Acham S8 à dispoaição dos senhores
aCIQn,istag, na ,séde 80ciaI. o.s documentos 8 qu� se,

refere o art,. 99, do decreto Lei -D.O 2627 de 26 de

�etenbro'de 1940.

Jaraguá do 'Sul, -lO de, o.utubro de 1975.

Indústria Textil Jar1ta S.A�

,Joio Lúcio da Costa, Diretor' Presidente

Assinaturas
"

,

Anunci.Os

Exem'plares Avulsos,
I· •

'

Procure n08sa redação: Av. Mal. Deodo.ro.
da Fonseca, 130

TELEFONE 72,.0091

Sociadade
.

Esportiva 'I RlcreativI··
"Y'I 'E I R E N S E"

(.

Assembléia Geral Extraordinária·
" Convocação

. Ficam con,ocado� todo.s OB associados da
So.ciedade Esportiva à Recreativa Vieirense

. para Ja Assembléia Geral Eltraordlniria, a ser realizade
em s.ua sede loci$l. si\a' li RUI Join,ille, D.o.
.2070, no dia 09 de No,emhro de 1975 às 8.30

. horas para deliberarem sôhre a E!eguinte.
ORDEM DO DIA

a) Altebu}ão dos Estatutog
b) As�untos ,de interess8' da Sociedade

Jaraguã dº Sul. 23 de Outubro de 1975

Imandio Schmidl L

Presidente '

DebulàD'les' 'de '1975
No dia 18 do corrente, rea·)izou-se -nil vizinha ci·

dade de Corupií. o tri;ldicional � Baile das Debulàntes�',
palrocinado . pelo L.io.D8 Clube d'e Corupa. o aconleci·

meDIo. ·marcanle lia· vida social do. municípiO. ,A reu�

nião. social' deu-se na SOCiedade Aliradores de Coru
pá, pllraoinfado pelo 'casal" Márcio ÀyrloD (Heliele
Steingräber) Silva, da Socie.ade JoinvillelJse e sócios
fundàdores do, Lions Clube de Corupá ... As meninas

moças que' foram 8presenladiJs à sociedade corupaeD·

se pelo.s seus orgulhosos pais,' são �s seguioles: Celi
Pereira dÓ Naséimenlo, Cirlei Pereira do ,NlJsc;rneolo.
Eliana .Eickoff" Gloria Sanlol, Isolele do. Carmo. Ivele

-

Zanghelini• Jane Meri Hluck,. Lilian Sé,idel (J()invilJe),
Lindamir Bosse, Lorena Werner, Lucélia ZIIßghelini,
Lucila Menislrini, Maria Aparecida Pereira Renale

Mahnke, RUa deO Ciíssia Pereiri:l, Rifa Seidel,' 'Silvana
Werner (joinviJIe) e· Terezinhai Azevedo.

'.'

�

Ás menimls-moças e aos respeclivoa pais IS' fe-

Iicitaçõe8 desle semanário.'
-

I.

.
\

.

.' I
. 1('

'

"-

. �áq�inas .

de é:alcular ELETRONICAS
18 modelos 'com, e sem fitã,: qe escJ;eyer,

.

somadora,s e duplicadores. �

R'evendedor
-

exclusivo para "a' região

,§OCo Gráfica',kv:enndá. ttdaó
Fones:'720592oú'720972

1 '. P,lano$, ::especia'Ís dá financia.i.enlo'
�(Gar8'Íltia de 1 ano ,� Assistência 'Permanente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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_, CGC (MF) -'"- N.o 84.430 610/0001 15
. Relatório .. �dà Diretoria

Exere1cio de 1974 a 1975

Senhore. Acionistas: ",' . técnicos de alto nível, �8 quaís, já a partir -, ,deste exercício, introdllzi�alll.

'. Com satisfação, 8ubm�temos' à apreeleeão dos Senhores Acionistas.
.

o novas sistemáticas admlnístratívo eontabeís, até então não utilizadas, visando
Balanço Geral, e respectivo Demonstratívo de ResuI'tadó8, atinentes ao exercício a atualização' e"apresent�ção dos resultados. d� empresa dentro dos períod08
social éneerrado. em 31 de !igôsto de 1975; bem como 08 Pareceres do Oense- em que: foram gerado.s. Com. �8sa providên�ia regula�izamoB siJuações qUe
lho Físeal EI ,do Auditor fndependsnte, permltíndo-nos ressaltar alguns impor,-' pertenetam a exercícíos antertores, aa quats se refletl'ram negativamente . no
tantes pontos:' .

.

_

"

. resultado deste balançe. Muitas despesas eml)ora· oom desembolse no fllturo
Eipansio - Preocupande-ae em amplíar a lua estrutura, fabril, a 'em- são agora registradas e integradas, ao período', de competencia .. Dentre eSla8:'

presa está desenvolvendo um projeto dt,. expsÍlsão, já em fase final, o 'qual Comissões sõbre vendas, !CM sôbre -os Estoques, Provísãu.para o Imposto. de
. pe'roiitirá também 8 lua' modernização e, apliC8Ção de Dava' tecnologia. Renda e, outras, ',_ -

, Mercado - Os mereados dos produtos de nossa fabricação; tanto interno Palavfas Finais ....., Apresentamos os' nOSS08 slnceros agradecipumtos a to.
.ccmc externo, ápres�mtaram-se no decorrer deste perfodó', ,muito além dà dos quantos aos tem honrado. .eom .sua 'confiança, desde .os. Orgãos Governa.
nossa capacidade produtiva, motivo pelo quill vimo-nos Da contingência de ampliar mentais e Rede Bancária; e em especial, aos n08"OS Acíenístss e Colaborado·
nessas atuais Instalações fabris, para desta fodns melhor atender a8 necessí

.' ras, alicerce 'do complexo indu.ltrial que representamos.' .

dades 'da demanda. " '.
"

.'

.

.' Permànecemos a disposição para quaisquer eselareeiarentoa adicionais
. Reeslrul!Íraçili Administrativa: - Com vistas à

'

adoção de medernoa métodos,
.

Jaraguá dó Sul, (SO), 05 de outubro de 1976
.

. administr�tivo,ß; que possibilitem rigoroso. controles gereociais, centratemes
.

A DIRETORIA

BalanC;Q· Patrimonial Processad9 em 31 de Agosto' de'1975,

277.304.56
'225.455.91 ,2.128.146.7�' 3 530,707.49

Ali'p Circulante 4.098.776f1 f ,3.! Capital Subseríte
�,

, ;:.' .

3A. Re,ery.�:s Legais
,

,34.1 Reserva Legal (DL 2627)' . -'2.975,32'
3.4,2. ,(-) Reserva para Manuten910 do

Capital de Giro 41.528,D7
D.6. Reservas Livre�

3.6.L Fundo: pár., Aumento de Capiial ,21.�25 27
36.2 Fundo de' .Aç(')el Bonificadas

\

755.00
3.S. Lucros' Suspensos

,
.

.tI. T I V O I
, 1. Disponível. ,

.

1,1. Bens NumeráriOs
-c,
i.s, Depósitos Baaeãrioe aVilta

2 Realizável a Curto Prezo (Até IS0' iHn)
, 2.1. B.loquel (Moi. I) .

.

:'2,1.1. Produtos AcabadOs 470893,45
2.1.2. Prodqtos em Elaboraçio 597627.57
2.103. Matérias Primas 237.120.26
2.1.5� Materiais D�.erilos 175.270.37

Soma 1,480�9lt,65
(-) Pro9is,o para o ICM iA

aproveHado como crédito'
2 2.' Oréditos ,

, _

2.2.1. ,Contas a receber de 'Clientes "

(-) Valores Descontados
, (-) Previsão para Detedore.

Dutidosos

. I

109.433.72
458.634.90

.'

568 068,62

76·350.88 1.402.5,60,77

.: 246975880
770.372,55

Soma
2.2,3. Outrol Créditos ),

2.2.3 1. De1t6sitós Bancäries
lados'

2.2.3.2. Outros

74,.()OO,OO
1.625.386.,25

Vinca-

3.• Reálizável a Longo Prázo
.

,

3.4. Outros Crédito., Valores '8 BeDI .

.

3.4.1. _ Oon$l:s O.runtel \ '

4 trnobülzacío
4.1. 'Imobilizações Técniclll (Nota 2)'

,

Valor Hlatõrlee " "

(+) Correção MQDetAria
(=) Valor ,Cori'i,ido

4;2. Imobíliza�õe. Fió8nceiras
.

1.2'2. A.plieaçõe.:po.r IracentivolSFisCJáili

46,135,36

'1.373.644,24
672689.97

2.046.334:,21/, '

,

, 't:

140.153.4'8 2186 487.69
Àdvo Real' 6.�31.399.)6

; 5� Con�as de Compensação
6 ..Contas de Cornperieac.äo

Diteraa. Conta.
Total do ATIVO'. 'J

I

3.092.688.54 .

9.424081,7,0

,.' PASSIVO· ,

1 Exigível 'a Curto Prazo (Até "180 dias)
1.1. Forneoedores

,
1.4. Inserieões Pinaneeíraa ,

1.6 Outras Exigibilidades a Curto Prazo.
16.1 Pro\l,i.ão para o. Impelto de

Renda
'.

1 6.2; Proeísãe para o ia Salário
1.6.3� Oomaa Oorrentes
,1.6,4. Divenas contas a Pagar'

1.454.011;18
993,475.72,

.

35,000.00 '

87.219�71
218,348,81

\

455.779,,76 . 796 34:8,'28 3;243.835,18------�--.--�-----

2. Exigível a Longo Praào
(

2;3. Diretores e A(lioni.t�s. "

2.4. Instituiçõl!8. Fi,nanceiral .

.

2.6. Outras Exigibilidades a Lenge Prazo
!.6;1. Provisão pl o Imposto de Renda 35.000.00
2;6:4. Di'ersas Contas a' Pagar "109.929.46

93.452,56
770.Sl{i,10

144.929.46 1.001:l.697.1�
.
,

Nao Exigível.

.1.700.000.00

21.9�0.27
355.439.64' 2.978.86686

Diversas Centa8" ,

Total do PASSIVO
3.092.688.54
9.424.087.70

Joio Lüeío da COita
Diretor Preliden,te
CPF 005.720.989-87

-J,araara-A do '8l11 (SC). '31 de agosto de 1975
Amazilda da Costa Baltos
Diretora Comerciál .. "

OEF 005.721019�53' ,

;
Ivaldo sacht
Técaico em Contabilidade
CPF 019.'637.599-15

'

CRCSC":'3968
, Demonstrativo do� Resultados

IIsoo Nolteneo Basto8
Diretor Téenico
CPF 005.�21.019-53

Valério da COita
Direter de ContabiÚdade
.cPF 104.368�719�0�

"
-

[,

" Exercício enee'rrado em' 31 de agôsto de 1975
1. Renda Operacional Bruta

'

1.1. Venda doe Produtos
1.2. Venda para ° Exterior ,

1 3. Incentivo.8 d. Exporta,lo
2. Impo,to Faturado.

.

3. Renda Operacional Liquida (t-2)
4. CU8tO dOl,Produtos Vendidos
5. Lucro B.ruto (3-4:)
6. Despesas Gom Veadas,

,

6.1. Comi'sspes "sobrà Venda8
6.2. Propaganda e Publicidad�
6.3. Imposto &Iobre Circulaçlo de Merc,adorias
6A. Previslo para Devedores DuvidoBol

.

6.5.' Outras Delp�8as
.

7: Gastos Gerais '.

7;1. Honórários da Diretoria
.

7.2.' Des,pesas Administrativa.
7.3., Impostai e Taxas Diversos
7.4. Despesas Financeiras

9.' Lucro Operacional (5·6 8 7)
10. Rendas nio Operacion�is
11. Despesas óâo Op'eraeionais ,

12'. Lucro Líquido antes do Imposto. de R�nda (9 -I- 10 - 11)-,
\

13. Imposto ia Renda' Pago no Periodo '. ..'

14. Lucro {Liquido antes do Impàsto. de Renda (Nota 1)
16. Reversão de Provisões Previsões e Reservas '

-

16 1. Previsão para Deved,ores Duyidoso8 I

t9. Provisão para o Imposto' de Renda
. 21. Resultados a Distribuir (14 1- 16, - 19)

21.2. Previsões. e Resar·vas
.'

8860,9:\8.20 '. 2L2.1. Resena ,Legal
�;94:2.376,10 21.3. Lucrp Suspenso' ,

539.913.06 N' tE' I· t·
'.

. 378.649.04 'o as. xp lC� Ivas:
377.8�(.06 "

.

8,48õ.05'4;1-' _

4.922,161.68 '. N-ota 1. 'CoDsidere-se o valor informado. com� o mesmo constante do
3.560 89214� .

item 12. ..

' .
.

- .
c

.

L5Q_9.784.,25·
.

\ ,AO BALANÇO PATRIMONIAL:,
,639.580,OÕ Nota 1. OI estoques foram.lDveotariadoll a pre908 oíédi.o8. inferiores que

. 28.5ÓS.96
"

. -

538:596.44 aos_ correntes de mercado.

27794.000980',OS02 Nota 2. O 8al(,lo dali Imobilizações Técnicas em 31.08.75 'é . rt>p.· re8eD�,tado por:
" '. ,'. '

,

1.496.851.25 ' ,') .

Terrenos .

325 186,61 .

CODl�truções .---5"\
. 613:773,1-3 Máquinas Industi"iais

_

': 2.80,6.50 Instalações lJiversas
.

'

.- 555.085.01 Máquinas e EquipameD�o8 Diversos
504.256.96 ,Ferramentas' ',"

'.-

,

,55;478;70 ,Veiculos
75,82,4.38' Máquinas de Escrit6rio ,

483.911,28 . P46veis e utensilios -Diversos
t

88.800,00 Sub' Total. .

395.11'1.28 -

(-I') Correção Monefària'
49.035.66 (,) Marcas e Pate,ntes
49.0&5,66 . Total

"

.
"

.

\

I

.
70.000;00

374.146.94
\

t8,7Ó7,ãO'
355.439.64

AO PEMONSTRATIVO DOS, RESUL'l'ADOS

I.

�9bOO.OO
305.283,99
668,945.92
22.387.15

.

86.9'61;1.82
2.269.45

86546,00
49.792.00

" 120.915,21
1.371.100,94
672.689.9.1

" 2.543,�
. 2_:O46.�34.;!

, ',,'
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',PARECER D,E AUDITORIA' , f
:,1

\ Em ,noslo parecer, 8S8es documentol refletem, de' maneira adequad�,
Os abaixo assinados, membros-do Conselho, Fiscal de INDÚSTRIA. '... . '

-Ó>,

I 'f'
TEXTIL JARITA S.A. examinando o Balanço Geral, o Demon,trativC? de Lucros a situação ,econômiCo flDaneelra da Ilocledade, bem como o resu tado verl I-

e Perdas; eontes 8, d9mail documentos relacionados aC) período de �1 de �8-. cado, de con'formidade cem OI príucíples ds cODtabilidad'. geralmente ...ceitos,
lembro de 1-914 8,31 de agosto de 1975, tendo encontrado tudo na maia perfeita

'

"

"
,

ordem e exatidão, 110 de pueoer sejam os mesmos .provados pela Assembléia 'aplicados de maneira, uniforme em relaç'o 'ao exereícío anterior.
Geral Ordinária.

Amazilda dá Oosta Bastoe
Diretora Comercial

"

,

CPF 005.721,019 - 53

João Lúcio da Gosta
Diretor Presidente
CPF,005.720.989-87
Valério da COIta "

Diretor .de Oontsbtlídade'
opf' 10'.368.719-04

'

II80b Nolteneo Bastoe
Diretor TécniCé) ,

CPF 005.721.019-53
'

Ivaldo Sacht
'

Técnico' em Contabilidade
OPF 019637 509-J5
OROSO - 3968

Parecer do Conselho Fiscal,

Jaraguá do- Suf (SO), 29 de setembJ,'o d� 1975.

a8S. Octacflio Pedro' Ramol

Ludgérc Tepasse

Lino Schwarz

Umos. Sr8.
Díreteres da

INDÚSTRIA TEXTIL "JARlTA" S;A.

Jaraguá do. Sul (SC)
,

"

'. O BalaD,ço Geral enoerrado em, 31 de 8gosto de 197i e o correspon-

dente Demonstrativo dOI Relultadol', desla émpreliia, foram objetos de n08SO
�

,

exame.

JoiDvi�le. 2 de. outubro de 1975

Otto Kutscher de Oli:veira.
-,

\
"

.

Sa,charei em �iêncial Oontebeís (CROSO 3045)

Auditor Independente (ORose 00t6)

CPF 0096828'59-53

(Bepublíeado por 'haver saíde com incorreção)
"-

Relação dos Pais OU. Re,sponsáveis pelos Alunos contemplodos
com: Bolsas de Estudo, cóncedídes peloGoverno doEstado,através ..

da Seerel. daEdueação{SAE).nUID lolal deCr$ 66.924,00 no�.Ograu
..

.

'. '.'
.

.

.

ANO: 1975 "
'

.

.

'

'. •
. .: f"

•

ESTABELeCIMENTO: Colégio São Lufz
.'

. MUNICíPIO: Jaraguá do Sul
.

- .'

..
-

'COORDBNADORIA REGIONAl DE EDUCAÇÃO: 05 - Iolnville

I. de liDDOS Vàlar RecebidD lome do Pai ou Responsáve�
�eniflciados

I,
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1

lome do Pai 00 RespansA,el

Hédio Coelho
Hélcio Pomlanowsky
loel dos Santos Gomes
Anhur Ersching
logo Alberto Tod!
Prcsperc Sebastião Gelvan
Linus Zimmermann'
Mechilde Lenzt
Alberto ôrephení
Vilde Lenzt .

Silvestre Stoinski
Nelson Nagel
Terezlnha Oechsler
Mário Marcos Brotzki ...
Alex ßoeder .

Eugênio PI�riinscheck
Ary Buchmann •

Domingos Kowelskl
Luíz Prestini
Euclides Gremrn
Franciséo Lescowlcz
Fuuicisco Silveir.

.

Ilário da Silva
Peulo Cisz
Celeste Btzatte ,

Paulo Kuhn
luréma ôbardelattl
Luiz Marcos SräheIiD
Miriam Ribeiro
Voldcte Gíovanélle
Leopoldo Alberto Baader
Car,los,lssago
Antonio Msbe .

Heis Germano Fischer
Thomaz Kasmterskl
EmHio F'loriani
Arthur Gonçalvee de Araujo
Geraldo Duve
Maria José de Souza ,Silva
Carlos Reichel
Miguel D'ArtagnaD Buchmann

'

Hermuth Ramtbum'
.

.

&elma ;Maria Pereira
Antonio Pereira
Waldemiro Blödern �

Adernar Goestemeíer '

leechrm Parey,
'

Domingos Sávio Rlngueui ,

PaUlo Kuczkowskl
Mauró Oscar Schmilz
Osvaldo Oechsler
Nivaldo Scaburri

.

Rolando Sievers
Romeo RanllueUi
A�no Glatz
JO.8é Ribeiro
Alfonso Sievers
Januário Stinghen. .

Cecília Lescowiscz
.

Maria Sueli do Nascimenlo
Nilton Floriano '

.
.

.

Geraldó Pessate.
..

\valdemar Lessmann

"

_'-;o ;;

,
,

2
2
t

J
r
1
1
1
1
1.
'1
1
1
.1 .

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

. 1
1 '

I
, 1

.

I
1
1
t
1
1
I
1
1
1
1

516,00,
516,00
516,00
5.16;QO
516,00 _

516,00
1,032;00

-

516,00
516,00
516,00

1.0:i2,OO
516,00
516.00
516,00

1;032,00,
1.032,00
616.00
516,00
516-,00
5f6,OO
516,00
516,00
516,00
516:00
'516,00
516,00
516,00

. 516,00
516,00,
516,00

. 516,00
5l6,OO

1.0�200
516,00
516,00 '

516,00
516,00
616,00
516,00
516,00

,

.

516,00
516.00
516.00
,516;00

- 516,00,
5t6,OO
516,00
516,00
516,00
516,00
516,00
516,00 .

51�,OO
.

,

516,00
516,00
516,00
516,00
.516,00
Ó16,OO
516.00
516.00
516,00
516,00,

Bonifácio Valler
I16ri'o Bruch'
'B�rta Rückert
Zertilde Maria Buzzi...
'Ademir Oeschsler
-, Ademir Garcia
Faustino Floriani
ArDO Valle
Elzira P'arisi
Eno Porarh
Genésio Kuczkowskí
Manoel Gonzagà dOll ôentoe
Cleto f'rlnzner.

.

Edeltrend Blank
Edmundo Rdmlhum
-Ivaldo Kuczkowski

; Ivenlr: ôchwanz
Ivone Maria Bortolini
[andlr Bona
João Carlos Venturelli
Vícrortno ôrrlngart
Mercolfno Clpríent
Mauro Augusto Mtnell]
R�dolfo Kreeger
Rogério Lescowicz
Walli Ristow·
Adernar Stein
Afonso Borteltut "

Aldir Mannrtch '
.

Eugênio Volpi
Dolores Lopes
Fidelis Demarchl
Hilário Pavsnello
Maria ôalete Borlolini
Daniel BaUstil
Mário Roberto Walter
Nelson Pereira
Odenlr 'Dal-Ri
Osmar Ptske
Sebaatlão Ribeiro
Tereztnha Kienen .

Aldo Blank
Aldrico Pedri
Carmelo Pasqualli
Daisi Buchmann
'Bwaldo' Prestlnl
Francisco tRodrigues

. f'ridoli·n Friedrich Schmid
Heims Merquàrdr

.

lIáriü Richert'
Ingo Ristow
IOIl'rid Sreffens
Isalora Bauer
)060 Luiz Silveira
José Carlos Rosa
Levino Triebess
Lindere Ropelato
Rosa Maria Kialkowski
Valéria Fischer
Wilson Tome!in

, Zenaide . Maria GioVaneUá

.••o de IIIIßDS
Beneficiados'

1
1 I'

1
1

. -.,,,:"
1
1
1
1
i

,

1
1
1
1
1
1
1

,

1
1
1
1

,

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

. .1
1
1
I

• 516,00
516,00
516,00

.. Õ16,OO
.

,

'516,00 '

516,00
516,00

I 516.00
'

51600
516;00
516,00
516,00 .

516;00
516,00
516,00
516,00
516,00 ,

_

516,00
516,00
516,00
516,00
616,00
516,00
516;00
,516,00
516,00
516.00
5'16,00
5'1600 . "

5i6',OO'
'

,

'

516.00
.

516,00 ."

,516,00
"

516,00
'516.00 .

, 'r:
516.00

.

516.00
äI6,01D,
516,00'
616,00
516.09
516,00
516,00
516,00
516.00'
516,00' ,

516,00
876,00
516,00
516,ÖO
516,00
516,00
516,00.
516,00
516,0.0
õ:6,OO
516.00
616,00
516.06
516,ÓO '

516,00"
'

Valor Recebido

'"

-':: .:

,'.'� .� I,',' -

.
.' l" �. 1

I'GOVERNAR É BNCURTAR DISTÂN�qAS"
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Escoteiros em �ção�para construir s,ede 'A�.mnínln§tra�(Jres
•

' Segundo o' Pre,aideDte do' Grupo de EscotéirQ8 ','
Jacoritaba del!lt� cidade,' empresário Ro�f D.Hermann, AlP p,m1l\)fPIR tlIlR'
elta se desenvolvendo uma eampanhe pelos próprios \\Il�'.� 1}Y ��I.OLUI
meetncs-eecctetros que visa, colher subsídíos paraa'

'

Iutura construção da sede própria do Grupo. A cam,' �All TI dJ1m gr
'

, p.anha .

consiste é� q_!le ,cada. escoteiro víslte es re- \\.lU' 1l(tJ.L a. IDl
sídêncías do muníeíplo e conslg,am por doação telhas

' '
,

e tijolo8 que se destinam à edificação dli sede Es
cote,ira que será erguida na localídade d'e Francisco

'No dia 17 do coerente, em "Joinvrlle, v8rificou�se

de' Paula no interior do município. A Prefeitura
li eerünôsta de coleção de grãu dos baçharéi's em ad

Municipal,\ adíantou o Presidente, dever,á se, eneae-
ministração de empresas, da Faculdade, de Administra.

regar dos trabalhos de Terraplenagem Da ärea destí- ção de Empresas, de Fundação Llntversldede do Nor

Dada a Implautaçâo de nossa futura sede, Sendo quã. ,

re Cetartnense, relativo ao ano de ,1972.
'

'

como .o local é dos mais aprazíveis, será implantado
igualmente um Camping Club comfinalidades .. pára
os ,festejos do Centenário do Mu�ic(pio em 76,

Voltando sobre a campanha de telhas e tijolos
salientou Rolf Hermann, que o escoteiro que con

seguir maior quantidade de .reterído matertel. reée
berá pontos que lhe valerão Da contagem da sua

atuação ,eficiente. E o Pr,esidente do Grupo Escotei
ro Jacerítaba mostrando seu Interesse pelo sucesso

da campanha, determinou que sua emprêsa, "Car
rocerise, Argi" fizes8� a doação de um mllheíro .. de

,tijolos, esperando�se que 88 pessoas', consultadas pro
cedam da, mesma maneira recebendo bem aOB garo-
tos escoteiros. .

. ,

,

,

:

/
'

Quando você entra' no 'BESC'
,

. ,'.
. ,

tá assim de gente conhecida.
São pessoas que vivem e trabalham com uma preo-,

cupação: gente. Afinal um banco não pensa somente
em operações financelras.: . '. .

'

O ,SESC preocupa-se por você nas-horas em que
uma simples operação bancária é a solução do seu
problema, e por isso coloca-se na posição de um banco
de gente conhecida.

.

! Portanto, ao .pensar em operações bancárias lem
bre-se do,

.

,,'
i '.X' BESC

"

�

.

,

,

.:.\:I Banco do Estado de Santa Catarina S.A..
BESC,O B�NCO DA GENTE

r������
� DPe Reinol'do Mopapa' l
r. .... ·11.· A.DVOGA.!O II· .. ... i

.

. J .

'

E�oritório I 80 'làd� d� Prefeitura, i .

L' . JAR�GUÁ DO SUL .

' j
.

.

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

-, .CIRURGIÁq 'DENTISTA
(C.R:O. N o 385)

- ATENDIMENTO_:
(Somente c/hora marcada)

Segundas . à sextas 'feiras: 14 às ·18 horas
.

. Sábados: 10' às 12 horas
R. Preso Epitácig Pessoa, 405 - Jaraguä do S�l

-

Telefone 72-028%

"

\
GOVEflNAR É ENCVRTAR DISTÂNCIAS

,DR. IVO :KAUfMANN .

Dentre es formandos," destacemes a fonnature de
dois jovens leragueenses Que inl�grám a turma, nas

pessoaa do sr. Douglas Conrado Stange, filho de
Werner' e Erna ôtsnge, atualmente exercendo o eleva
do cargo de �erent�· da divisão de orçamento, custos
e finanças da Eletrcrnoteres Jaraguã S.A", casado com

IVone Wolf� filha do. casal Bruno (Edle) Wolf, e o sr,

Ademir Bertolt, 'filho do sr, Ioêo Bertoll e senhore
expoente do comércio de Jaraguá do Sul, ocupando
cargo de relevo .no comércio lojisra da cidade.

Aos dois. íermendoe os .c:umprim�nros desta folha,
com os votos de crescente progresec proflsslcnel.'
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CORR'EIO DO POVO

00$ . "Esportes:'
I

' .."
. .

do' p·oV,O'
Geraldo" José- Comenta..'i'·

,
Para, aquelesr.que -não acredita.v:am,' numa felíz part,icipação de Jaraguá do s�f

noS Jögos Apertos de Santa ,Catarina este ano disputados em Chápecó, ficou à certe-

ZJ de nossas· afirmativas, de que possuimos um potencial humano dos mais excelentes,

e que este mesmo potencial sendo beneficiado com locais para a prática do desporto
salonista nos preporcíonará .muítas, alegrias, -Os senheres hão de convir comigo de que

em' Criciúma, faturamos apenas duas medalhas e este ano, quase 20; o que convenha- I

11105 é número excelente. Se não consequímos nenhuma .med�lha de ouro é, por9ue
ainda não atingimos por .força de várias circunstâncias aquele "elä' que só 'é'

'

conse
guido com a. experiência em próprios JASC. Eu estou parnéulanaenee satisfeito como

cronista esportivo ß pessoa que ama acímä de tudo as coisas que .. 'djze� respeito 'a

esta cidade, pela brilhante campanha de [araquä nos JASC de Chapecó, e creio .mesmo

que'a não escolha de nosso múnicípio para sediar os J!\SC de 76 (possíbílídade .ainda
temos) serviu para mostrar que alguns de nossos atletas, embora psicologicamente um

tanto abatidos;' mostraram na raça e nê entusiasmo que 'estamos 'nos colocando .ao Ia-

da dos grandes münícípíos "papões" de Jogos Abertos, As Vívíanes,' ós Savíos, estão
aí para demonstrar.' que apesar da pouca idade ví:1mos cheqar lá. Há de ,�e lamentar

a contu"são de alguns atletas e es
.

fatores adversos' a terreno extra
r. de 'competições,

abalados com. passamentos de famílíares além. de doenças que ocasíonarama perca de

potencialidadé na apresentação de alguns de nossos valorosos asletàs.-E cremos também

que os gastos da CME 'e Prefeítura cPIr! a contrã!a'çãQ cios ,té�nkos foi ti,in" tnvestt
mento seguro, 'e esperamos que promoçoes esportivas em toCIas as modalidades ve

nham a-ser programadas para que o 'sucesso. dos JASe não -ftquenr somence nas-mar
cas conseguidas em Chapecó, más' para que possamos mostrar ao. resto do �stado <Je
que aqui também se fôrjam. grandes campeões, Parabéns de todos os [araquaenses à

delegação que nos representou. em Chapecö e que' estas medalhas conseguidas sirvam

para mostrar' aos que as consequíram de que estamos no bom caminho é deixando

aqui tim penl!�m�rito p'ositivo "estamos correndo para chéçar jtlIlto''.
, -,

--',' , Resultados '" '.

No festival esportivo die Caxias de Santa Luzia" 'registrarlf,m-se estes 're�
81dtado8 no último final da semana; ARSEPUM IxO G'eraldinho, Breithaupt 2xO

Ser'r. Vasel, Irm�: Emmendörf�r 3xl, Mannes, Mec. M4estri IxO Jarita,' Figueirense
IxO Juvenil do Acarai. JUvenil dO BS9pendi "5x4 E.n. São Bento e na partida
de funäo Gaxias de Santa Luzia 2x2 CQimbra de São Bento .do SuL"_ �.

,
SeDia Pua venceu em Curitiba ' : \

Já' o time presidJdo pelo Luiz C.- Ristow atuando em Curltil)a nas cancha
da AABB· ven�9u 'por.diferença de 100 palito8 80 Bloco M_�rgenau da oapital
par8nsense. Na 'partida de futebol de campo eótre as' duas equipes 3x3 foi o.
resultado final.

.
<

,I
.

, , \:B�ependí' acerta com Operario
(} OhIes, AZUl!ra acertou s efetiv'sção' da. d'e;ds encoqtros' amistosos' c�m

o Operário de Mafra com quem jogará aqui em Jaraguà dia 16 próximo, e' no
dia 09 -lá em Mafra. O GE Juveutu8 também acartou.� reali7!a,çij.o de 1_lma mi.s�
t080 freate ao- Rio 'Bfànoo 'de ParaDl;lguá pa'ra' o 'diá 16' sqQrem Jarsgoá do

Sul. 'quaildo o ·Iime d,e Loreno Ma,rcatto promoverá um torneio, espo.rtivo qlle.
começará dia 15, sábado;l·

'.
.

'.'

• lo, "

Oficina· do Tib'ério
'e'
\ Rua Barão �o- Rio 'Branco; fundos, n. 67

", '1
,

.

Esp,ecializada VOLKSWAGEN

Serviços dê lataria 'e pinturas' em geral�
.

, " ,
-

Retifica de m,otores; câmbio, etc ...

" 'Agradßc��o�s a ,topos qu,e' H,o� '-prestigiam .: '

t .

r

Irmãos··,E
, '

" Peças, e Acessórios

':'GM'"
. '_ t.

-;'"
.

\
.

"E's·c:rJI·�t'·'o;r'_'.JIIIl"'O;:' '-:d'e' '�í:�d:"'v··o'�c'�'·a:c�:-I�a··· l.��: ��!�F���!!'
'." '.

'

.'

. '" . .

: (Fiscal de Rendss'Aposentádo)
, .

�, Advogad"Ö;3
.

-.
� � , \4 .,.,

.

Dele.laB 'fiscais de qualquer natureza - Cobranças • Inventários • Dssquí .

tes -"Alta'rações de Firmas - Co.nttato8 - Acidenta. de Trâosito - ,Defesas
Da Area das Filianciadoras . Matéria Trabalhisla. Vi8ja-se a Se'niço dós

-Ó, Clientes.
.

.

< t.

,,,.

Rua Relnóido R•• , 550 ,- Fe.es:' 72·0754 Escrllórlo - 72-030J Residencia
. .

.

. \
... Jarágui �o Sul'· - Sanla 'Catarina

.

-, I

[ l;_ . • ern geraI,. espeelelrnente =>.
"

. Gaita e Acordeõe, .

. Completo �or[i·m�nlo com a a:1 20' 'baixos,

)
,

'.
BaDdolleon

,

. -

',' Pianos: "Fritz Dobbe,rfll
Grande Variedade de modelos

,

<
'

" -Harmônios "Bohn;
-

.

I -

..
,�. ORGAOs' TUBULARes E eLETRôNICOS

'

, .'
'.Gúitàras é'Amplificadores', IIDaf�um}elllos PillrlJ arquestr�� Band'CIs e

,

, "

Cónju,ntos Mode,nos
'

..
'

Violinos -:- Violões :� Bandolins e Banjos'
Flautas - 'C1àrinefas - PIs;foDS _! Saxofones

r-, Trembenes .;_ .Batxos 'e, Balerias eotnpletaa
(j ,;, Pandeiros -'Chocalhos - Merscaa- e Afuchês

'.. I''':' Mélodo'� 'r- Cgrdas'e ;Palhatas';
Insuurâenros 'pr Fanfarras: Bombos,� Tembotes - Pr,alos 'e ,eOrnel�S"

. Para ,Músicos p��fissiõna(s förneç(l 'iàmbém' IDstru��riios Esiran
geiroa: Violinos"Flflu1al!Í e Çlarinetas, tipo «ßoehm»""PisIGrls, Trombones.

Saxofones, "bem 'como bOCdis e �óquilh�s e�trangeir�s
�::t9a .._a. rn�io ..es informaçrões, consultem ia

EIPEO�IO "LYBl" : MUSICAL DE' PAIILO KOBS
'.'

'.
'

Rua Jorge L.cerda, 242 - Caixa Postal, ã9

São ,Bento do 'Sul. _' Sànta Catarina
, '.

� I
� 'l

\ .....

'
..

"

."r-EM PRIS ARIO S""- TURIST ise... i ',,'
, ", ...,'.. ,

.. I
", ..' .

! a:,V_ARIG Ben�e:se honrada pelo que pode fazer pelos seus. ne-

.goClOS e ',paS$91os. VARIG está presente em, toda parte do
:mundo, beneficie�Be d'Os s'eus serviçös."
\

. 'Peça inforrb açÕes à VARIG'
'.

"
',.

.

'Av. MaI: Deodoro di f0!1seca, 122/130 -:- Fone 72-0091
. :

. Jaragut! do Sul _;:, se

Viag� VAiUG.· VARIG - VARIG

·N-A.S,C�lMENT'O.
:É com grande alêgria: José;, encontra-se' pois"

'

que destacamos o nas· f I
cimento de DEBORA'

em estas, o ar de nos-

PAULA,.'ocorrido a 15
80 oompanheiro de re-

de corrente np Hósp�· 'dação Riyadávi� Rasse

ta� e Maternidade São
_

Ie (Geraldo José) e si.t� .

esposa sra.
.

Jeanete'
Thõnsen R�ssele. Aos
faceiros p�is e 'seus avós

�

os cumprimentos aqui da
oasa

-'j I ,

Oficina' Autorizada
,i, "�,GM"

o seu' conc�ssionário .amigão, m�ntém )plântãp, de 'emergêrieia aQs" sábados e, domingo.! "�" ,

. I L.
• - .I

•

!' f. .... .
� ..

.

,Entrega AutQmática, LIQUIGAS
'

'

., ('
,'..

� .,' '",�" ,. � �,

Venha e verifique, os carros dà."linha CHEVROLET' que lhe, oferecemos e c�ristate o" ,.'<'�
- . •• 1

.�

_
.

"ii I.. t �� I
"

t
�

lo -'. t
. .::

>

:h
.

r -

-q �>.1

màior desempenho
, ;' .• maior estabilidad� t

.

maior eSpaço
.

'maior conforto,
.

, (, I"
. maior econoinia..,

,

'� }, i

1-'

Posto'� '�ESSO"
__ .J,

,', "

:-Bancà d«(Revistàs. , .

"

.
•

.
l.�

,
' �., riI t ... - ......

••

"
Produtos�,FRIGIDAIRE

, "

SWPREMACIA EM
.

� . , ': �
• J:.-

Av. Mat De9doro' 4� Fonseca, 557
I .

"

,FONES:'
.

72-0060

.

"_.:::.
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Sei.� filhol' exi,gia� de SU8 preco,c,e �iuv.z
MUlta. di8po�içã:o é não, tão pou,c'a altivez '

,

Deu 80_S filhos, saber. necas'sária educação
TreTÍsaD; do Paraná. repr�ientánílo' ó-. Presidente de, Rotary para ;Dao !!Ie perder. sem pai, uma�,.geração.
Intemacto�alt 'o br8sll'8iro ,Ernest9 Embassahy' de Mello:. Com..

!. '

';. �.
"1

,,','!- �

pareceram ao conclave 36 clubes do distrIto,'� a ipscrlção de MOfltr,ou' que não custa muito' fazer o ,bem" ,

, 137 rotarianos. des, quais 7'1.,acompanhados' de senhoras. Os 'Muito menos olhar 'pa, ra o' "quem ,é .q'uem"
,

R. C. de Camboriú e (Jon,córdia-Sul compareceram. cada, um ..
'

M d
com 9 'membfos tt 7 outr�" ,clubes Ilzeram-:-se presentes com

,.'
o· �stam.eDt� 'ela' continua a "dona Id,a"

o.S e�lgidos I) membros. Noi:encerramentq, além das palavras
'

E!1fr,entanc:l'o, galharda e estóica vida. .

protocolares de saudação 8 agradecimenfo, coube ao rotaria-no
.

_' "

..

,
. -' I, '

de S. Frc,o. do, S!Jl, Álvaro Tancredo DlPPold,. a incumbência Sn'a' grand'e famma. Benbór�. co� emoção:de'fazer a entrega' de uma, bandeira ',de Portugàl ao r-otarlano' La.,va, em -ead"a ab,.,raço" pá,rte' do .s'e'�u c(),'raç,a-Oportuguês' integrante do Distrito 465, cabendo a, entr(lga
-

ao,', F 1h • '

R. C. de Timbó. Alvaro Dlppold,faz parte da Comissl1o de I OS e netos, vibraDdo de contentamento
Relações Internaclonais,do atual Go,!�rna"or Daley CattanÜ Querem �mp�exa·h,l pejo ID-agoo'&conteeimento '

", Semana da Asa - OS R.C. �e ,Estreito e Florlaliópolis
Leste,

.

em suas reuniões semanais de 2'!! ,.;_ feira, à noite. ' e
s.a -',- feira ao �elo dia, respectivamente, convidaram Q ,Cêl.
Av. José Pompeu. Magalhães _ Brasil, ,Comandante, da, Base
Aérea de Florianópolis, para assinalar a Semana da Asa. Na

oportunida�e a'Força Aé�eá ,Brasileira foi' homenageada, atra
vés palavras de rotarianos destacadO.s para 'esse fim. O C07
mandante da Base Aérea, ao agradecer, fez ampla exposiçll,o[
da_'aviacão,brasileira, destacando a impQrtância da base, de
FlorfariópoUs'-com o serylço �� busca e 8al\';�mento ..

'

que r Se
extende, por, todp o terntório nacional e aIgun. paises da Amé
rlca do Sul. Em ambas as oClislões ,o Oél. Av. José Pompeu
lIagaIblÍes Brasil lo! lllwto cumprimentado;', " \

Costumes da Tcheco-Eslová�ia - O sr; Jaroslav
, Kózel, professor da UI<'SC, foi convidado da Avenida de Se�- . .'

.. D' . .

'

,

'

- ,

,

v.1ÇQs Internacionais do R.C. Fpolis-Noi'08ste" para Proferlr .pa-
'

'

'Dia do Comerciário 7'" Para ''8s1nal"r a, passagem do eus querIB" mulher 8 mãe mantê-la salvo
, lestra sobr� costumes da Tcheco-Eslováquia e observações' "Dia do Cemßrciá;rlo", o R: C. Fpolis-Leste, conv-idou uma per- paÍ'a� que pos/sa àlcança't' '�8' "cem, o ,alvo"
sobre cO.stumes brasileiros. O Prof. Ja:rosla:v -desenvolveu in- sonalidade do comércio da Capital, para uma saudação' aos AgI:adecemos avoeê, nélo' touUo que fez
t t

' it' a palestra com inúmeras perguntas dos comerciArios, pela sua data. Acéitando o convite, 'ali compa-' L' ã ó' C
. tI:'· '

ereS8an e e prove <;>s "re'ceu o dr. Oswald,o Moritz, economista. presJdente da Also- ;IÇ o,
,

ris o, quap.do vier a, n088a, vez.
-presentes 'e foi muito cUIPprimentado p�la sua contribUição', ciàção CO:qlercia.l de FloI1anápoUs, P,r�fe8sor da Esag" diretor -

' , ,

para mel1í�r<entendi�ento, entre os povoa. .,' ',' da firma J. Moritz ,S/A., com vários cursos sobre marketing, e ,EiD quritiJ:>a•. onde- 1Jl()�8�,a ·fa.mllf� grat�� �

: Instituto DiBi�ital de 'Illfqrmação Rqtária -, Lages, _'elipe.clàlizaçõe, em $uperllletcados, Vendaa e Economia, tendo DeseJa, f��t,!Ja.r, agradecida, � emotlv& data."
, (SC) foi palCO de Interessante mov,imento rotârio, cO,nyocado �xercldo as funções de economista da 'Qopeg na, J,Guanabàra PaJ'!8,béos p ra você mamãe,!, " '

,pelo,Governador Dalcy C�tta�, do Distrito 465, domingo últi,. 'e na Fundaç-.o Edncacional de Blumeriau-FURB. A sua sauda':'
me tratando de assuntos relacionados Çom ,O. crescimento do, 910 da classe ,empresarial"aos comerci6:nos ,foi vivamente

'

Florianój)(jlis, 29 10 1975. ,�

, ,.'

qu,âdro 8,0,cia,I, iniotm.a,",lo rotária, ralacõ.es públic,ás 8 ateDçlo "_plaudida PelO. presen,tec. na reunilo do: dia 28 de outnbro
- Y

C Ih i Hilt D I de 1976. ,_ ,'r

para a iuve�tude, com a pa'lest�a do on�e e ro, �0!l', ac o
��,. J.> ..

'

"

'

ANÓ Í.vH

Domeua.-qllivo paravQcê 1
,

',_"". Pe que somos feitbs, afinal?
'

,

'

Pro'.,Paulo,Moreiti
_,

D,�, carne ê ossos. diriam uRs.-,De corpo e alma, tiram o paletC5,-uns que usam camisa esporte, 'Outros que
contraporiam outros. A isso, eu acrescentana: .somos abusam-dá -ealça .desboeada. É a multídäo da' rua, mís
também feitos de aspirações,' de limitações, de sonhos;' turando enereqadores e' mensagiros, senadores' e -de
de espantos.i de decepções, de desenganos, de frustra putados, patrões e'empreqadoscproseítueas e" pederastas,
çöes, de Incertezas, de complexos, de amor, de desamor., o' jornalista"e o' jornaleiro. homens e mulheres; ricos e

II
'A, multidão anôníma que- desfila ante nesses 'olhos ós: pobres' críanças e adolescentes, adultos e velhos.

,

tenta virtudes, e vícíos, riqueza e pobreza.Iuxoe miséria. :8' nesse desfíle que não para, paramos nós para
esbanjamento e foaie, alegria e söfrímento. 'uma pergunta: De que ,1!9mOS feitos, afinal?, Oe uma

'

-, ' " geração engavetada' em apartamentos ou' críadá I!as '

E essamultidão anônima como é vista? Por muitos, calçadas? De uma ma,ssa, fecundada nos subúrbios- ou .'

infelizmente, 'como MASSA, por peuéö's, desqraçada- esrereoeípada na'averiida'?De:um povo enrustído na roça
mente. çomo GENTE; 'Söbre�saindo domeio ou atuando

ou poluído nas fábrica? De gente que ainda' se, Iden- ,

'sobre ele, essa mesma multidão anônima é, vísta e, o
'

-s:
tífíca ' como ,', GENTE ou de gente confundida com: a

'

que-é píer, é díscrímítrada em setores em grupos', em
'

d I; b I
.' " 'M�SSA7 Difícil responderç.. . '

cama as, em c asses e, su c asses, 'numa miscigenação , Em meio a essa erosão sodal.- ao clamor das mul-
de raças e :de cor, de. pessoas ílustres -

e obscuras, de -

tídöes, ao esforço das autoridades. aos acenos'de mão.
castas,em asce�s,�o e decadêàcía, aos instantes de carinho, aos repentes de ódip, vamos

,
' E nesse burburinho todo.' nesse corre-corre infer- identificar ,GENTE aonde? Nas' filas .do INPS, nos gui
nal, nessa 'luta pela 'vidã, o povo sé dispersa nas ave-« chês dos Bancos" nos bancos d�s Escolas. nas selas das '

nídas 'e nas ,ruelas; nas.praças é' nos albergues, nas man
.

prisões, na solidão dos conventos, no sílêncío das i'gre- ,

sões e nos barracos, Onde quêr que se encontre. sem- jas, nos sofás da psicanálise?"
"

pré eseârá epvolto em problemas e soluções, em confis-" Creio que a, melhor fOJ:'ma .de encontrar GENTE '

sões..'em confidências, no silêneid 'espontâneo, .no gritc;> é saber de qúe: ela é feita,' ,áfinal; é buscar nos contras«
abaf;ido, ,no, r�êólhi�ent9 da oração. no aconchego da res .espantosos ä� compoitimeli.�o húmano "o material
família. ná peculíarídade ao comportamenro, no gesto, que' nos identifica' como/criatÍ}ras fei,tàs à imagem e

na voz. nó traJê. ,Uns que colocam gravata outros -

que
.

semelhança ,de Deus,
_.

j} .

' .,

-',

'v

, Ninguém ignora que ninguém é um., filha.
'Ninguém� por. iss'!, ''"tSDlO.; cOiJseglH� viver : à parte
dos seus semelhalites. E e DOS80- direror, 'Eugênio

,

, Scbmöckel, não constitui 'exceção. 'Residindo' em

'f'IClrianópolis, _por;forçà d� cargo de' desfàq,ue ina"
,Ad�iói8tração Konder R�js; nem por isso'd8sligou
se de, laraguá, que conri,nua' prezf,lgdo ,acima de
ludo.' ',',

, ,

' -,

"

Nada mais juslo, pois, que" JaraguiÍ e' seus

.migOlf anolem,1 com prazer, o tran�cuÍ's., de, mais
um' nàtaUcio daquele 'que, por, sobre ser �araguaeri
se de COJ1êçiio, ,é figura que, graças à honestidade
de um' nome It .. um J]ome de·honestidade, granjeou
a admiração de quanros o conhecem Dill intimidade
da vida familiar e na' comperencia, dos encargos
profissionais.

.

,

'

"',
'

,

,

,.

É mais,um aniversário quea conlece. ralvez se

melhantes aos demais. Quiç,á mais festejado.
f

Ou"
Ql;lém sabe mais ,circun8crif� ao círculo de IlImigos.,
Não hnporla aqui iii graodiosidade da fesla, importa

-

sim II gi'aadez do homem. ConheciElo DO n'ome,' e cOm iii 'mGdéstia da_conduta qué o, 'Iorriam ,um'
respeitado, 'ga eompelerlcia, calejàdo na luta, 'am'ado, cidadão que se ünpõe não ptda fragilidade::dosl- fir
na' faroma, nosso direror é, ante. de mais, Dada, gumentos, mas pela ,eloqüência ,dos fatos.
uma figura humana que, �em recuos 'ou esmoreci- POÍ' ludo isso" ioferJirelamos ii sarisfação. 'que
meolos, sabe, somar pontos á idade, valorizdodo, represeôt� saudár."o amigo Que hODF�U o magistéÍ'io
os di'a�1 de UID'a' ulstência pródiga em dissemi_nar ,e Que dignific=ou a profissão· e que,' agora, ém Buas

virtl,ldes qQe,' enire canseiras e renúncias, são pra-. 'lIovlJs"e importantes funções, reveste seu cargo do
ficadas na ,retidio, de quem ader,. sem temores e' em conceito, de admiração e' de aplauso. "

reservas, aos anseios e ideais que cempõem ii própria Por tudo isso, itepetimos nada mais justo do
essência d,fI vida' human.a que fazer, esle registro e ,desejar' ao, nosso d.irelor �,

-, Homel,l1 ('Ie visão e 'homem do seu' lempo, plenitude dos bens e das graças Que. de coração
zela pelo trabalh4NI\bnegação,e pelo .raJ)llho.doação, aberro, lhe formulamos em mais ,este 2' de 'novembro,
que desenyolve com as virfualidades' da 1i4eronça e dala áo seu 'imivers'ário;" ..- "

'
,

·.·V·id·a "

ProfllodamPIl.te côosterna,dos cumpri�ö8
,

o .doloroso.. dflver 'de "par-ticipar .8QS parPDtfls,
amigos e conhecidos o faleC'l�ento' cde' n0Ssa
�SII,)OS8 e mãe, Bo�ra, nó 8 bis�v6.

Bertha
'

Viergntz
,

nascida Sic,weidt. ocorrido às 19;10 min.'do dia
15�de -outubro de 1975 quando coatass cem a
idade de 82 anos.

'

��IP-__,*�"*�r:� .,��) ��,�

POl' este iutermédio desejamos agt'ádecer
80 Dr. João Blron;' às enfermeiras do HOBpÍtal
�Jar8g11�� e 80, Pastor Egberto" SchwBnz, Pelu
palavras .eonforjado. 8B proferidas .ne C8,88 e a

:beira dó tú!Dulo, 8 a todos, .08 que" aeempa
nharam o féretro tité a Bua "última morada

Jara'guáj�do Sul, Outubro 'de 1975
A família entutada

'Ricardo ,Vlergutz 8 Filhos

; -Es bat GoU, dem Heryn uebar leben und
'Tod geblen méine gute Frau uosere ,Lieber
MilUer, "Schwigermutier� � GéossmuUer fund
Urgrosemutter.

"

,- Bertha ytergutz"
,

geborne Siewerdt, am 1'5 .octcber 1975 in
,alter von 82 [ahren und 6 monIte,

\
aus' dissén'

leben abzurufen. '-
'

"

'

,

�

-

. Wir, wollen uns .Df dissen wege an all�
,

hertzlich' bedenken die uns. in ,den
-

schuren
stünden híttreíeb zur .' seite - standen und die
Verstor beasn das léizte geleit gaben Besenden
Pastor l,i1gber' Schwanz feier Beine Trostworte
im .haus und in Gesbe, ,

'

'

,,"
In Damen der írauerd$n 'hi'nterblibsn· en

,Of�g2.10"·' "

,

Sei gàtreu bis an den Tod 510 will ich dir
d'ie Krone des Lebens geben. '

,':

'Jaragná do Sul-Oc�ober 1975

Mário Tavares da Cünha Mello,
Tabelião de-Notas a'Protestos em' Geral

.

'! .

; P�lo p'r"'8�nte, edital' pedimos 80S se,nhd'res
abaixo, relaeiilD,ado8 que compareça'm. em, n0880
Cartório. para tratarem' de 8SImntos 'd,e seU8 iote-
re88�8:'

)

,-'

,( -Aleeu PeDtea�o Filho --:- A/CIEst()fl'do�'Manpel
, Ltds., ,Aron prews - a. José' TeOdoro Ri'belto.
Il*rio Bompaoi R. B, N�o -195 Bair,ro 'Água
Verd�,

'

(

"

.

Ida· ,

..Nossa
, ,., '

(

. ','

Mãe!lona
Do mes -ê hoje «) dia. :29 dOe outubro
No calendário afetivo eu descubro'
Uma vitia muitQ ,vivida -e certos danos
É' uma mãe" que rdcaqça 08 'seu� SO ,anos

"

,

',Desde cedo, é', le,mbram08 ',saudosos agora,
o 9ue fez �e8t� 8'8nh1orll' pelos anps 6for:a'
M�lto tra�&lho aguardaV.a pela "Donä Ida"
Dias e BOltes, -lDes,es e· ,Bn08 em lua vida.

'.' .' -:
.
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