
Ano do 'Cen.tenario de Jaraçuà do ,&ulORTE PAGO
IDse - AUT. N. 62 1,97&" --

JARAGuA DO S.UL
Capital sul americaDa do Chapéu

!6-0ã

a

e

>:

e

t

8

7

6

9

ã
Orgão de maior penetração no intertor do nordeste catarinense

------------------�-----I

Fundação:
!rtor Miller

Diretor:

Eogênio Vitor SehlDöekel
Impresso ne :

Soeiedade Gráfiea !,enida Ltd••
\

,04

!-

Ano LVII .. JARAGUÂ DO SUL CSànta Oatariaa)s Sábado 24 de Janeiro de 1976: N· 2.869 Capital sul americaaa do motor

Gomunidade
•Caso E. V. Schmõckel x Urbano Franzner fi j ud a da,

Miilis uma vez volra à
baila o caso criado entre

[)
o nosso diretor e o lndus
trial Urbano Pranmer, esre
úlrimo eom enrrevtste por
hora e meia com um de

putado da oposição.
Segundo se labe, o in

dUSlrillll, depois de obter

glloho .

de causá, na lusn
se ça local, o Tribunal de
143 jusliça do Estado retornou
ear· a decisão do Juiz Álvaro
- Wandelli �ilno e foi moti-

vo de exploração polínca
.en de um deputado, na Assem
mI bléia Legtslenva do Esra
me 60 de Santa' Carartna, com
�m! o visível propósito de pre
ter· [adtcer o nosso diretor,
ms este obteve göD,hQ de cau-

108, 811, por unâmmtdede dos
iito: Senhores Desembargado-
fe' res da 2 a_c â m 'ii r .iI,
No mandando devolver o di;"
,em ahelro pago e condenando
pe o industrial ii pagar as,
ifi· despesas do proeesso e
�ps

reito devem ser resolvid.s
à LUZ ·DA JUSTiÇA e

não como prefere 0, mdus
tríel que, sendo como foi até
,agora da situação vale-se
da opostção, pois foi vis-

,

to vtsuando notório depu
rado por onde parece pro
curar os seus diretores,
achegando-se ii pösslvels
interferências políncas, pe
ra atingir os seus objeti
vos pela inrercesseção de
homens públicos ligildos
à área legislativa federal.
Aliás, NUNCA. acredi

tamos que a JUSrlçA se

subordinou aos caprichos
de uma meia dúzia de in
contormados cöm a realt
dsde pátria, onde a JUS
TiÇA, graclils à Deus, con
lioúa intocável Da solução
da grande Revolução Bra
sileira.

. mels as custas do advo
gado.
Orientado não se sabe

por quem, o industrlel
usou do direito de um re

curso, admitido em let, e

recorre da decisão dos
Desembargadores, decisão
unânime por sinal, ao Pre
stdenre do Tribunal de
Iustíça do Estado de San
Ia Cerenns Isto foi a

questão de díes.
Acontece, porém, que

nà última 6.a-feira, dia 16
de janeiro de 1976, o Pre
sldeare do Tribunal de
Justiça apreciando as re

iões apresentedes pelo
tndustrlel . Urbano Franz
Der, INBEFERIU ilS 'razões,
'devendo o indusrrial en

centrar outros meros pare
valer os seus direitos por
ventura feridos.
É preciso, contudo que

se diga, à bem da verda
de que as questões de di-

precisa acabar' minha
gente. A imprensa, está
cansada de gastar tem
po e papel COlD pedídos
aeste 'seotido,' mas é
preciso quetodos 88 cons-
cíentízem que a orna

mentação de Jaraguá do
Sul é isso aí, ·limpeza.
bonitos jar.dins, ruas e

calçadas, só assim a nos

sa URBE confirmará o

slogaa de que Jaraguá é
uma cidade limpa.

Para o embelezamento
da cidade é prímerdtal, '

o618t8aDO de 1976 Oremes
que todos OS habitantes,
mesmo que com esforços,
devem partir para a lim
peza de terrenos baldios,
pinturas -e remodelações
de suas residências, vi
sando com isto

.

colorir
ainda mais esta cidade.
Com a promessa do

próprio escrttôrío do DER
local de que o asfalt&

menta da SC 301 ficará
eoneluído até o mes de

julho, d�ve!'emo8mostrar
aos v:isÍtantes que aqui
aportarão, de quanto é
capaz a n08S8 Ieboríoaa
gente. Mae os eontraetes
que se verificam- no prõ
prio centro da oidade são
absurdos. De um lado
uma praça bonita, . Oll

um jardim bem cuidado
e na frente ou do lado
um matagal viçoso. .Isto

Revolução' por' 100 anos
fender os dois deputados
por subversão. o Presi
dente do MDB esU trans
ferindo para o campa de
luta, que detxa de ser'

político para ranhar ca'

r.hlr idaelógieo. Soas pre·
ga�ões estão qontrariando
o bom S90S0, de ,que era

•

'
• ....",

" -(. ,\;� r '. .It
,

rillt '8�. �íilperal' ·de"lJm"pre-
lSid�nt8 de partido.
Por tado isso. enfati

zou Dinar\e Mariz. o país
encontra-se no limiar de
uma luta ideológica que
pode trAzer sérias conse

qüenciss.
Lembrando os OiDCO an08

do governo do presidente
.Médioi onde hone cusa
çõe., diu9 que o Congres
so trabalhou em ·Daz, o

PaÍS trabalhou e progre
diu.

,

Então elilse não é o

manher raminho para to-

dos?
,

O próprio Dinarte
respondeu: "Aoho qUE!
sim'

:,Agora, lembrando a

história ,política brasilei
ra, DiI,l�rte CdI,lleslou que

, &t\ja�d8' 'um -:pa'iil p'Hcifis'
ta porqUI, "em 87 &nOI'
de República, tivemosmail
de dez re,oloQões. Porem,
completou:"É preciso _gue
todos fiquem bem 'cons

ciflnlizados que a retolo
,çioide64 'eio para ficftr".

.

Concluindo suas decla
rações EI depóis d.e fazer
elogios 8.0 ,papel das For
çaiil Armadaa. dirmou: "O
pesloaljsgafogQ de mais,
porém o Exército vem '8

.

apaga".

Diza impréz a da capital
leGisral qua a pclírioa
nacoual é bastante sária
e não p€lde continuar
assim, apesar dos esfor
ços demeerãticos do pre-
sidente Gsisel. .

Es.ta dl'claração é do.
senador Dillarte Mariz
quu com'pltimentG1l�: )'P're
cisamos plaborar um.alei
que garanta 8 legUrBnça
da revolução

.

por maia
100 ano ....
O qU8 S8 ob$er.9Il no

momento säo falsos elo
gios fsitos 80 Presiden
te d 8 . Repóblies p�r re

presentantes da oposição,
mais no momento de
apeiar de fato, com teeei
firmes e objetif8s, fazem
o jogo da 08hlnia.

Pellt outro lado. ao (j'e.;

'Por via das dúvldes,
ficamos de olho...

eo·

��: COID.O.. esJã,Ç) nossas rodovias?
'-

.
',' . -

.

o sc 301 em bom Ritmo
lho A Emprêsa' Betta. de'
�ito Construções, vem implan-
... tando em ritmo bastante

'll
satisfatório de trabalho. nó'

J vas' camadas asfálticas na li
gação

.

dos municípios de
eo ·Jàraguá e GuaJ)amirim à Br
giu Hll. 'Teve-se a oportunidade
as, de por várias vêzes nestes
:ão últimos dias observar in-

locó a execução do plano
'ou de trabalho afeto a- esta

a companhia e sem sombra de
a dúvidas com o bom tempo

ém reinante, o cronogràma v�m
�tl sendo fielmente cumprido.
Sil Fonte do DER informou

ql1e um antig'o engenho no

município de Guaramirim,
será logo demolido, pois o

JIII

até o mes de maio se tudo
correr bem a obra estará
totalmente pronta, o que

.

significa dizer que iremos
de Jaraguá à Br 101 total
mente ligados por asfalto,
Quando isto ocorrer. tere

mos
.

vencido uma. grande
batalha em prol do desen
volvimento de uma rica re·

gião. e pfincipalinente por
que 'Jaraguá já é Centená·
ria Atualmente es trabalhos
se concentram em várias
frentes de trabalho no 'tre- .

cho entre Jaraguá � Gua
ramirim, principalmente na

rua JOinville, trecho que
poderá estar asfaltado até
o final de fevereiro.

acerto com seus proprietá
riós já foi ,feito. possibili
tando a interligação comple
ta da rodovia. Também as

experiências da emprêsa no

chamado Banhadão do Pi
raí tem sido das melhores e

o material ali colocàdo tem

suportado bem ao intenso

tráfego de veículos. Atual
mente, com bom trecho
asfaltado se consegue em

carro 4e passeio chegar 'se
em 35 minutos na Man-

. chester Catarinense, tempo
este que será bastante en

curtado ap_ós todo o trecho
estar concluido. Segundo
ainda fonte do DER escri
tórios de JOinville e Jaraguá

Diversas melhorias ém

instal'a.ções ,públicas
Estrada Jaraguá-Pomerode

Batti e João Alberto· Nico.. Além das reformas que
o Depto. de obras da Pre

lazzi de Jaraguá e JOinvíl'le feitura deverá I'ealizar junrespectiv.tmente. vem se

mantendo preocupados com to lIO prédio que abriga a

Rodoviária Municipal, 82-
a melhor conservação do
leito da citada roàovia,.·

riÍ construído uma Sélla

também com' movimento
co'm 48m2 exclusiva para

dos mais acentuados, refeitórios, além de subs
lancial melhoria nils aluais

instalações. O, Prefeito
Streb� ao anunciar as re

forma5 de posse de uma

planta das dluajs instala
ções da Rodoviária, Sd

se,
tlll
1111 De outra parte o DER
i vem executando trabalho
'i, de J:evestimento da rodovia
Ól ligando nosso. município a

Pomerode, E;spalhando pelo
:0' referido trecho um tipo es

", �ecial de macadame. cuja
íe' Jazida localiza-se no interior

Municipal te a Prefeitura.
Não se comenta nada" ofi
cialmenre a respeito 'de
melhoramentos Da arcaica
e horrível e acima de tudo

lieDtou Que as imstalll�ões ,

sanitárias serão ampliadas·
além do prédio receber no-

•
Viii pintura, externa e inler�
nll. Com isto 05 uSUiÍrios
lerão melhores meios de
�guard'ar ilI hora do em- velha. Estação Ferroviária, .

barque. As reformas. fazlI'm que localizadà ntl Av. Ge
parte do sistema oe embe· tulio Vargas. áre8 eenlra

lezar melhor li cidade PD- Iissima. causa acima ,de
ra 08 festejos que se avi

.

tudo uma péssima impr2s
zinham. Tiilmbém recebérão são aquele�

.

que aqui
melhoramentos 05 prédiOs aportam.

.

que ilbrigam o Merc.ado,

de' Jarag,uá. O leito da ro

dovia não" vem apresentan
do bom estado de conser

vação, mais devido as for
tes' chuvas caídas anterior
mente ao início do 'vtdrão,
e o DER através dos en·

genheiros Hamilton Bez

realizaraDl� Calouros passeala
11, Os 86 ,a:"ovados no nio Strebe que, patrocinQu
lo . primeiro' vesribular da his- ' algups barris de Chopp,

lória do Ensi,Do ,superior todo reinando dentro da
�e JarBgUi1Í do Súl. tão lo mais alta alegria. O t,rote
1'0 ficou conheciêo o re- CODStou de' pinturas no

$uhado, parriram das jns· r�sto, muita gozação dos
falações da FERI junto a'migos f: familiares, e os
110 Centro Social do SE.. que não parriciparam . do
�I na rua Waller Mar- Irote forilm obrigados a

quart, O.ciOQllndo as buzi- pagar multa de cem cru_'

ras de seus veículos, rea-' zeiros, i!llém de Iodos OS

Iz.aram passea,ta petas alunos patliciparem ativa,;,
Prrncipais ruas de Jaraguá men.te na arrecadação de
do Sul laio cl aconteceu; gê'neros alirnentfeio8

_

de
quarta

.

fei·rd em nosso primeira necessidade que
Centenário município, e foram 'entregues na manhã'
após a passeala todes os de quinfa feita GS d:ireto
estudantes aprovados, ru' ras da Ação Social desta
lIlaram para a Prefeitura cidade. Todos rambém
MuniCipal, onde os estava usavam um vistoso boné.
II espera o Prefeilo Euge· Junto li Fundação Edu-

cacional Regional Iara
guaense (FERJ), órgão
manteoedor da Faculdade
de Estudos Sociai-s, onde
0S aprovlldos se subme
lerão as aulas, haviam �;
do inscritos 91 aluElos do,
Quais· apenas õ deixaram
de realjzar os exames, B
desta maneira o ensino
superior aqui· DO Vale do
ltapocu marca um' dos.
maiores tenros ao realizar
com a superVl6ao d.
ACAFE o seu 1.0 Vesti
bular de BSludos. Sociàis.
As aulas serão iniciadas
em março, divididas em

dois períodos; segundo in
formou o reitor Pe.· Ele
mar Scheid.

,

abre
II

Brasil temp'orada
'de Fórmula-l

GP
).

'.

ção nacional.
1\lém de Emet8on,� os

braSlileiro8 José Carlos
Pace e logo Hoftmànn
cOlltarão com o apoio
maciço da toroida duran
,te as 40 voltas da prova
pelos 7.960 metros do
circuito dé Illterlsgo8.

cinio da General Motors
da Brasil,· nosso "Grand.
Prix". que custará 'a08

organi�adore8 cerca de
dez milhõ,es de cruzei
rOI!l;, terá uma atração
�,8pAeial: Emerson Fitti-

. paldi pilotando o' Copar
sucar, o primeira auto ..

�óvel de F 1 de fabrica-

Devilito o caß'C eleiDt'n
to dó Grande' Prêmio da

Argentina, o Brasil ini
ciará, no dia 25 de janei
ro, o Campeonato Mun·
dial' de Pilotos, úni.ca
prova de Fórmula-1 a ser

realizada na América
do Sul nesta temporada.
Contando com o patro-

'"
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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SABADO 24-01-76
Edital n. 9250 de 20/01/76
Valdemire Spredemann e

Aurea Dräger
Ele. brasileiro. solteiro,

lavrador, natural de [araquá
do Sul, domiciliado e resí
sídente em Ribeirão Gran
de da Luz, neste distrito, fi
lho de Herbert Spredemann
e Paulina Schneider Spre
demann
Ela, brasileira, solteira.

do lar, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e resí
dente em Ribeirão Grande
da Luz, neste distrito, filha
de Edmundo Dräger e de
Hertha Raasch Dräger.
Edital n. �.251 de 20;01/76

Rolf Benner e

Suely Dumke

Ele, brasileiro, solteiro.
comerciante, natural de
Trombudo Central. neste
Estado, domiciliado e resi
dente na Av. Marechal Deo
doro, fundos, nesta cidade,
filho de Henrique Benner
e de Elzíra Benner

Ela, brasileira. 'solteira, au
xílíar de escritório. natural
de Corupá, neste Estado.
domiciliada e residente na

Rua Clemente Baratte, nes
ta cidade. filha de Adolfo
Dumke e Lucia Dumke.
Edital n 9 262 de 20/01/76

Arlindo Birr e

Edeltr8ut Kanis

Ele, brasileiro. solteiro,
lavrador. natural de Ja
raguá do Sul. domieilia
alo e residente em Estra
da Garibadi, nes.te distri
to, filho de HenriqUe
Bin e Adelia Hornburg
Birr.
Ela, brasileira, soheira,

dO'lar, natural de Jara
guá do Sul, domiciliada
e" residente em Ribeirão
Grande) du Pedras, nes

t9 distrito. filha de Ger
mano KaDis e de Iqngard
Voiart Kanis.
EditBI n. 9.253 de 20/01/76

E'aldo Bettoni e

Maria de Lourdes Ribeiro

Ele, brasileiro, solteiro.
motorista, natural de
Mass9ranliuba. neste Es·

tado domiciliado 8 resi
dente em Guaromirim,
n=ate Estado. filho d e

Afon@o Bettoni e de Ma
ria Otilia Bertoní.
EIII, brasileira, solteira,

.

bordadeira. natural de
Jaraguã do Sul, dojaiei
liad. " residente em Ilha
da Figueira. neste distri
to, filha de Antonio lU'
beiro e de Resalts MIl
rBogoni Ribeiro.

Edital n. 9.254 de 20/01/76
Cópia recebida do

Oartörío de Schroeder,
neste Estado

Alirio Verbinen e

Teresinha Salomon

Ele. brasileiro. solteiro,
vendedor, natural de Ja
raguá do Sul, neste E8-
tado, domiciliado e resí
dente na Rua Augusto
Mielke, nesta cldaàe, fi·
lho de Adolfo Verbinen
e de Jeni Wili Verbinen.
Ela, brasileira. solteira,

natural· de Schi'oeder,
neste Estado, domiciliada
e residente em Sehroe·
der, neste Estado, filha
de Leonardo Salomon e

de Gisela Wolf SalomoD.

Edital n. 9.255 de 21/01/76
Rudi Enke e

Darci Dellagnole
Ele, brasileiro, solteiro.

lavrador, n a t u r a 1 de
J a r a g u á doS u 1,
domiciliado e residente
em Tres Rios do Norte,
n�ste distrito, filho de
Artur Enke e de Anita
Mathiss Enke.
Ela, brasil�ir8, solteira,

do lar, natural de Jara
guá do Sul, domiciliais
e .residente em Santa Lu
zia, neste distr!to, filha
de Bonifá,eio Dellagoolo e

de Eiss Mengarda Dellag
nolo.

E para que chegue ao co-·

ohecimento de todo. mandel
panar o preaeDte edital que
seri publicado pela imprensa
e em cartório onde aerá afixa
do durante 15 dias. Se alguém
souber de algum impedimento
acu••-o para OI fina legais.
�UREA MÜLLER GRUBBA

Oficial

I Dr. Álvaro Henrique
,Advogado

OAB/SC: 1737 - CPF: 019174049

Consultas, Pareceres e . Ações
Inventários, Acidentes de Trânsito, Seguros,
Usucapião, Cobranças, Inquilinato, Desquite8,
Oancelamento de Protestos, Defesas CrimiQais e

Fiscais, TrabalhO e Previdência Social, Aces-
soria JlJrfdioa àa emprelas em geral.,

EXPEDIENTE
As 3.118 feiras

das8.00 às 18.00 hOfas EI

Saciedade fSDlrliua e Recreativ.
. ,

Edital de Convocação
Assembléia Geral ordinária

, Ficam eORvocadoa, todos 0& associados da So-
ciedade Esportiva e Recreativa Vieirense para a

Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em &ua sede 10-

eial,8ita a r1la joinTille. 0.° 2070, às 8.30 horal do
dia ai de I,,,reira de 1916. s fim de deliberarem sObre a

.e�uint.
Ordem do Dia

a) - Pr6staçio de 00nt81
b) - Eleição da Nova. Diretoria
e) � AJsuotos de interêsse da Sociedade
Jaraguà"'do Sul, 20.de Janeiro d. 1976

.

Amandio Sc'hmidt - Pres.ident•

PAGINA a
.---------------,---- filho de Veoancio Fossi

li e Hilda Pereira Fos
sili.
Ela, brasileira, solteira,

industriária, natural de
Tubarão, neste Estado,
domiciliada e residente
na Rua Joínvílle, Desta
cidade, filha de Antonio
Vargas de Souza e Ma
ria Brastl de ôouza.

Edital n.: 9.245 de 14/01/76
Jorge Luiz Silva.

. Asa JaDet. Padri

Ele, brasileiro, solteiro.
motorista,' natural de
Taió,' neste Eitado, do
miciliada e residente na

Rua Relaoldo Rau. nelta
cidade, filho de Olga So
ra.

Ela, brasileira, selteíra,
escriturária, natural de

Jaraguá do Sul, domíeí
liado e residente na Rua
José Emmendorfer, aes
ta cidade, filha de Ala
ríce Padri e Jandira Val
eanaía Padri.

Edital n. 9.246 de 15/01/76
Waldir Ribeiro e

Nair Maier

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de PÔr
to União. 08ste Estado,
domiciliada e residente
na Roa Angelo Sehíoehet,
nesta cidade, filho de Au
gustinho Ribeiro .. Herta
AtaDasio d a C o I t a,
Bíbeíro.
Ela, braRileira, solteira,

caixa. natural de �ar8guá
do Sul, domiciliada e re

lIidente na Rua JoinTille,
nest6 cidade,' filha d.
Estefano Maier e Ros8
da Costa Maier.

Edital n. 9247 de 15/01/76
José T.deu Silveira e

Serl1 Alice Pinheiro

Ele. brasileiro, 1I0lteiro,
motorista, natural de Ma
jor G_reino, Deite Estado,
domiciliado e residt."nte
na Rua DODa Antooia,
ne8ta eidada filho de Al
cides Silveira e Maria
de Lourdes Silveira.
Ela, brasileira, loUeira,

industriária, / natural de
Jaraguá do Sul, domici
liada e residente na Rua,
João PlaniDlLoheck, nesta
cidade, filha de FranciR
co Pinheiro e Clotilde
Vieira Piaheiro.
Edilill o. 9,248 de 16/01/76
�érgio João PhlDinsch�ck e

Od�re ,.5emientcollski

Ele, brasileiro, solteiro,
auxiJ.iar de escrirório, na

tural de Jaragua do Sul,
domicili4ldo e resid@ute na

Ilua João Planinlcheck,
nesta cidade, f lho de Eu
genio PlöDinBcheck e de
Mercedes Cath8rina Ple
ninscheck.
Eil, brasileira, aoheira,

b.lconista, natural de Ro
deio, neste Estado, domi
ciliada e residenle na rua.
Barão do Rio Branco, nca
Iii cid.de, filha de Arma0
do Semientcoscki e de MI
ria Semientcoscki.
Edital o. 9.249 de 16/01/76

Ediar Gramkow e

laDete Rengel
Ele, brasileiro, solteiro,

motorista, nlltural de Taió
Deate Estado, domiciliado
e residente nll Rua Preso
Bpitacio Pessoa, nesla ci·
dade, filho de Ervio
Gramkow e de Irma Pep
lau.
Eill. brasileira, lolreir.,

auxiliar de �scrilório, natu
ral de larlliuá do Sul, do
miciliada e residea.te .a

Rua Joao Januário Ayro
so, nesta cidade, 'filbl de
Pedro rengel e de Zélia

.

Kochler Reage!.

Fundo�ão: firtur Muller '. 1919

CaCMF.8U'S6.591/Q001.34
• 1976 -

Diretor
farênio Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
Anual • CrS 10,00
Semestre Cri 35,00
Avullo • • • • CrS 1,50
Número abasado Cri 2.00

fNDfRêço:
Caixa Pestal, 19

Rua 2, D.· 130 - FODe: 72-0091
Jarlgui do Sul - S. Catariaa

I Sociais I
Aniversários
Fazem anos hoie:
- A Sra. Ana, ISpÔ8S

do Sr. Alvioo Enke, em
Estrada Nah;
- o sr. Paulo Donini

'em São Paulo:
- o sr. Willy Mahnke

(comerciante)
- 8 sra, H e 1 g a

Hensohel Nardt, em Gua
ramirim.

Faeem an�8 amanhã
- A Sra. Brunhilde

)hhnke Sohmöekel;
-. Ira. Vu. Clara

Pedroni, em· (luritiba;
- O jote. Heios

Edgar, filho de Günther
Ruder;

- o garõto Alexandre.
filho de Dr. Mário (Carin)
Boeho, em Join.iIle; _

- 8 -sra, Leolililda :En
ke Tambosi;
- a srta. Leonilza Eoke
- a arl. Eliana Sil'a

Lopes;
- a sra. Margot Ade

lia Grudba Lemann.

Diö, 26 Jan.
_,.. a sra, V.a. R ú t h

Oamar8. - em Blumenau;
- o sr. Heinz Zahler,

em São Paulo;
- o ar. Osni MÜllsr;
- Denil!le Maria Reiner.

D'ta 27
-. A Sra. El,ira Rau

Rocha;
.
- o sr. Ewald Wielke,

em São Franoisco do Sol;
- II ara. Vu. Olga

Mesa, em CorupA:
- a srta. Marina B.

Gonçal,'ea.

Dia 28.
- (j Sr. Cebo Vasel.

Dia 29
- A Sra. Alran!! Âoa

Bartei.

Dia 30 ,.

- O Sr. ,Oart Birkner.
A.os Ini'erssrlanteB, ai

nOSI!lOI -efosi.os cumpri-'
mentos.

Registro Civil
. Aarea Kölle. Grubba, Oficial
ti.. Regiatro Civil do I. DlI
trito da Comarca de Jaragui·
110 Sul, Eltado de SaDta

CatariDa, Bra..n.
FBI: Saber qu\_ oomparece
ram DO cartório exibindo OI

documento. exigido. pela lei
afim de .e habilitarem para

oaaar-Ie

Edital n. 9.244 de U101/.76
� Jorge FOlsili e
Volntte. Vargal tle

Souza
Ele, bral!lileiro, solteiro,

tiotur.lro, natural de Ja
raguá do Sul, domicilia·
do e residente na Rua
Joinville. nesta cidade,

..

a08 sábados dai 8.00 às 12.00 horab ,O raça-O" de J e'suSAvenida Getulio Vargas, a80.
Corupá Santa Catarina I

======================== Ó Jesus. que dissestes. peças e receberás, procurae
acharás, bata e a porta. se abrirá. por intermédio de Ma'

uUieireßse" ria" Vossa sagrada Mãe e bato e proc�ro e vos rogo que
min.ha prece seja atendida.

M. I S8cie�l�e Desportiv. I. Recrelliul ußmizB�I"
ala Edital de Convocação

Assembléia Geral Ordinária

Pelo presente edital, ficam convocados, todode
.

08 associados da Sociedade Desporti.a e RI-'creatlv8
Amizade, a se reenirem em assembléia Geral Or�injlil
em Bua lede soeiel, llita a Es,rada Itapocu-Hansl,
às a'horss do dia 01 de fevereirQ de 1976, a fim d•. �

deliberarem sõhre 8 seg,uinte.

As Anotações de Geraldo José

Anteeípação
De Receita Administrati

va em um milhão de cru

zeíros, foi a solicitação do
Prefeito Eugenio Strebe em

Florianópolis, ao Dr. Jorge
Konder Bonhausem atual
Presidente do Banco do
Estado de Santa Catatina.
Com a liberação da verba,
a atual admínistraçäo terá

condições de efetuar obr�
como por exemplo, a refo,
ma dos prédios que abriga
a Prefeitura, o Mercado I
a Rodoviária, além do cal,
çamento de trecho na Pro,
cópio

.

Gomes de Oliveira e
Guilherme Weege, rua qUe
passa defronte ao Parque
Infantil,

Até
o final do mes estará concluído em parte um le

vantamento financeiro para ser apresentado ao govern.,
dor do Estado, no sentido da liberação de verbas pala
cobrir as despesas decorrentes dos festejos do ANO 100
de [araquá do Sul. A Comissão de Divulgação e Impres
sa que vem se reunindo quase que diariamente, está efe,
tuando completo levantamento das sugestões apresenta.
das por agências de publícídades, para o esquema de
divulgação do 1· centenário do município. As demau
comissões formadas deverão íntensíftcar seus trabalhe
visando um plano eficaz para os festejos.

Juizo de Direito da Comarca de Jaraguä do Sul

Edital de Primeira e Segunda Pra�1
Em resumo (art. 6.87 do CPC), faz saber o se

guinte;-Processos:- AÇÕES DE EXeCUçÃoN·s 5 H3
e 5.207. - Exequentes. - Frederico Horongoso e Gear·
díní Luiz Lenzi.- Executado:- Antonio Müller Filho.
Imóveis a serem praceados.

1)- Um Terreno. situado nesta cidade na Vila Len
zi com a área de 931,50 m2. fazendo frente com 30 ms

na rua Professor Hermann Schulz, fundos com igual me·

tragem com os lotes n.Os 16 e 19. de um lado extrema

com terra! de Hilário Demathé e de outro lado com Iter·
ras dos vendedores, sem benfeitorias, devidamente trans·
crito no Registro de Imóveis desta Comarca, á fIs � 08,
sob nO 40.213,- avaliado em cr$ 16.000,00 Deposito:
Com o proprio executado, Primeka praça: Dia 02 de fe·
vereiro, de 1976, às 14:00 horas. 'Segunda Praça; - No
dia 16 do mesmo mês e ano, às 14:00 horas caso os bens
pellhorados não forem arrêmatados na primeira praça pe·
lo valor da avaliação ou preço superior, Local: - Edifi,
cio do Forum. nos autos não con'sta haver contra referidos
bens qualquer onus e nem recurso pendente de julgamen·
to. Dado e passado nesta cidadé de Jaraguá do Sul, aos

dez dias do mes de outubro do ano de mil novecentol
e setenta e cinco. Eu (a) Adolpho Mahfud, Escrivão, o

subscrevi.
(élS) Alvaro Wandelli Filho

JUiz de Direito

Ordem do Dia

1..

°
.-.. Prestação de Cont88 de exercício

2.° - Elaição da Nota Diretoria!
3.° - Entrega de Thulos Patrimoniai@;
4:.0 - Assuntos de intexêsse da sociedade.

Jaraguá do SuJ, 21. de .Jáneiro de 1976, 't

Faustino TQ,eilacker-Presidenle;,
"

3 Ave Maria 1 Salve Rainha.

Ó Jesus, que dissestes, tudo o que pedireis ao pai
em meu nome ele atenderá. Por intermédio de Maria
vossa sagrada mãe, eu humildemente rogo ao vos�o Pai
em vosso nome para que minha oração seja ouvida. (MP)

3 Ave Maria 1 Salve Rainha.

Ó Jesus que dissestes, o céu e a t�rra passar�o
mas minha p31avra não passará. Por intermédio de Marta
'vossa sagrada mãe, eu confio que minha oração seja ou'
vida. (MP)

3 Ave. Maria 1 Salve Rainha.

N,S,

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Eu
1

Sou a8 prsiaJJ do litoral
Pelo mar tanto beíjadae,
Sou ai terrai rubras, lir,.d88,
Da vastidão do Planalto;
Sou 08 reeantos Já do Sul,
Soou este belo céu azul;
Mal também eu BOU o Norte,
E 80U 08 Campos de Lagés..
,Sou montes que sio barragens,
Serras do Mar e Geral.

2',
Sou o Morro fio Funil,
Sou Bituruna e Conventos,
,Sou o Morro dos Tributos,
Sou aquele Qampo Erê;
Sou a Serra da Fartura
Que demína lá na altura,
Sou o imponente Mirado!';
E para lhe ser aíncera,
Sou a Provincia de Vera
Que o espanhol batizou.

3 ,

Sou o grande Rio Uruguai
E o pequeno cublltão;
Sou águas em turbilhão
do ltaja{ serra abaixo;
Sou o e8treito Itapocu
E o largo 'Rio lgusçu..
seu o belo, Rio do Peixe
Que lá nasce no Espigão;
Sou águas em profusão
Do Rio Negro e Q Chapecõ.

4

S<lU toda uma Iauna rica;
C Iilrvos, emas. eevalares;
Sou aves cortando os ares,
Sou 8 pacata capívarar ,

Sou também a anta esguia
Que mergulha ne água fria;
Sou aaum preto e anna-de g·�to,
Sou borbolets e beija-flor,
Sou quere-quero gritador,'
Bou jundiá, 80U [acutlnga.

\ 5

Seu o 'milho e a mandioca
Que nosso índio plantou,
Sou o butié que acenou

ÁO bandeirante sua palma; ,

Sou a canela tão cheirosa
E 8 palmeira tão Iormosa,
Sou 8 pinha que a gralha
Enterra nr• rico chão;
Sou Ó pinheiro que em oração
Ergue seus galhos pra Deus.

6

Mas também sou o capim
Desenhando o campo aberto
E também 8U SOU, -decerto,
O palmito. o louro. a imbuia;

.
Sou ípê-rexo e Ipê-amaralo•.
Sou 8 ár,vort;l do marmelo

, E sou (!) escasso jasmim;
Sou fler, !JOU -folhas, madeiras,
Sou carrascal, capoeiras,
Sou mata, S(IU flora enfim.

7

Sou o forte bandeiráute
Lá nos �atos embrenhando
Sou o indio apresade;
Sou Rap08l0. e Manoel Pr'eto
Indo rumo às Raduções;
Sou as mútu8s rflpul'sões
Entre lus08 8 espanhóis,
Sou emba.tes d� guerreiros,'
Sou praD�os dosmilisioneir08,
Sou Dias Cortes e Paes de Abreu ..

8

Ma. também 80U 08 carijó,
Vàlentes, tdOlOSOS. machGr.:;
Sou a raça dôs goalachos;
Sou 08 kaingang 8 os xokleng �,
Assolando OI!! pioneiros;

,

. 80u os gefoltol!l sobranceiros
!Je Anhii'iri, dé I Condá;
,Sou 'o índio dizimado,
Gomo também, do passado,
Sou o povo dos sambaquis.

9
,

Mas 10U o trop9iJ:o Juca Chato
E 80U Lour@iro, seu patrão, '

Cavelgando no 8ertão,
Varando 6S88S correntezas
De cads p\'Ofundo rio,
Baix() sol, chUTa ou frio.,
Enf!'entand() bugres bravos,
Oortando 08 matos fechados,
Pela Lua iluminadüs
Ou por raio ou por corisco.

"

Sanla Calarina
10

Em alegres. troperesdas
Abri os Campos d. Palmas,
Levando umas poucas armai,
Juogindo o pacato gado;
Mas também gados sslvsgeD8
Que trouxe de minhas viagénl
Aos campos da Vaearia;
Oorrí o caminho de Viamio
Percorri toda amplldão
Dos rumes prã toda parle.

tl

Sou tigre rondando quieto
Em derredor do acampamento;
Sou a tapera, 80U o vento;
Expulsando a escuridão
Sou uma letra fogueira;
SOll a água da ehaletra
E o próprio ehímarã»;
Na eharls que então desponta
Sou, o eeuso que 88 �onta
E a mesma assombração.

12
Sou a alegria do rindo,
Sou o repouso da invernada,
Sou estiva,sou aguad8�
Sou sesteada no pouso;
Mal 10U a poeira' da estrada.
.Seu coxilha, sou canhade,
Sou descanço e ,80U cansaço;
Eu sou a nova Querência,
Sou enfim a neve Estância
Que o gaúcho aqui achou.

13
S.ou o padre jesuita
Que minhas terras perlustrou,
Sou. 8S ruíuas que deíxou.'
Sou cruzes, sinais, roteiros;
Sou caminhos relegados,
Sou tesouros nunca achados,
Sou espíritos que os defendem;
E embora lamente a Iame,
Também fui parte do drama
Que-viveram as Missões.

14
�

Sou Psablru. -80U Conventos,
Sou coisas que já, são lendas
E no passado estão perdidas;
Sou ü caminho dos Ambr�iios
li: velhos caminhos maís;
Sou noticias de animais
'Carregando prata e ouro;
Seu o Inhanguera misterioso,
Sou o 'I'aíõ tão famoso,
Sou riquezas já esquecidas.

,

15

Sou o rodeio do campeiro,
Sou fandangos nas ramadas,
Sou os laços coas armadas,
Sou as redes do povo ilhéu;
80,u 8S danças do germano,
Do português, do italiano;
Sou as escolas-ele samba,
Sou o passado que se foi,
Eu sou o bumba-meu boi,
Eu 80U· nossa tradição.

16'

Sou um caldeirão de raças,
Sou gente de toda pute;·
Sou o indio �ue com arte

Dança ao som dos seus borés;
Sou imigrante pelonês,
Sou belga, rU1381), fr'aocês;
Sou Giovanni, Fritz, Pedro,
Sou Maria, Frieda, Paola,
E o que muitó me consola
É n08sa fraternidade. I

17

Mas 80U armas lusitanas
Desorezando o Tordesilhas,/
Sou- brigas por algumas milha",

. Sou ,guerra8,-d.emarcações;
Sou Dionísio Cerqueira
Dfllimitando a fronteira, -

) Sou o brilhante Paranhos;
Sou peleias violt:ntas, ,

Sou lutas sanguinolentas,
MaR sou tratados de paz.

18

Sou os dias agitadV8
Dá Questão do Contestado,
Seu o ânimo exaltado
Do irmão cpntra o irmio;
Sou o barulho dá metralba
E o silencio da mortalha;

,

50u Manoel da Silva Mafra
Minha qaus8 advogando;
Sou Schmidt negociando,
Sou a paz de Wenceslau.

"

(a' meul país, Luiz de Andrade Barbon ..

19

)' fi/berlo Barbosa
M_ria Lopes Barbosa)
28

Sou Dias Velho enfrentando
Grande grupo de piratas;
Sou selvagem lá nas matas
Contra brancolil pugDaDdo;
De glória plena de sede
Sou fi tropa barriga-verde
Criada por Silva Paes;

.

E lá 0:0. tempo já ido ,

I Eu sou Fernando Machado
, Marchando no Paraguai.

)
20

Sou o noseo Lsbon Régís, /

Soldado tão valoroso;
Sou Pedro Lobo vigoroso
Ligando o Planalto Norte
Coa Estrada Dona Francisca;
Daquela época rom8�elilca
Sou Anita em Imbituba
A seus eanhões daodo vida;
Sou sua' tumba, sua gu�rida,
Lá, oade Dante poetou.

21

Sou a gente imigrante
Tão aldaz e aventureira;'
Sou a raça brasileira
Cujo ponche Dão é pisado:
Sou Garlbaldí' lutando
Enquanto via nascendo

. Nossa República Juliana;
Mas 80U armas imperiais
Que näo permitiram mai.
Separatistas em Laguna.

22\

Sau o monge José Maria
Fazendo sua pregação,
lou reduto em formação;
Sou a Guerra dos Fanáticos,
Sou 08 SilUS pares de Franç&
No comando da matança;
Sou as forças policiais,
Sou as batalhas que vhi,
Sou 08 mortos do Irani,
Sou sangue de João Gualberto.

23

SoU, aquele Coluna Prestes
Em Descanso estacionada;
Sou as dores da lembrada
E anterior Noventa e Três;
Sou Gelú.Jio avançando
E hoje vou recordando
As lutas que tive em Trinta;
Fui sempre um poV!) maduro
E' nos eventos do futuro
Zelarei por nossa paz,

24

Sou li gente víceatlsra
E li açoriana sou eu;
Sou o peultste que desceu
Pra campear ii vacaria;
.ôou o risonho italiano
Que nos veio de Belluno;
Sou alemão dll Pom,llrânili!;
Com seu' lenço coloriildo,
Com seus Pecuelos, seu gado,
Seu o göúcho e sua prenda,

2D

Eu sou essa genie toda
E SDU· tudo o qJ.le ela faz;
�ou a moça e o rapaz,
Sou iJ criança também.;
Sou lIquel� par de velhinhos
Dos tempos dos AfoDsinhos;
Sou o casal 'apaixonado;
Sou o padr� e sua benção.
Sou um povo que em oração,
Reverencia seu Deus,

26

"

Sou li indústria fumegante,
Sou os campos de lavouras;
Sou 1:18 cargas de madeiras
Que embarco em l!ajaí;
�()u trabdlho iDceSsante,
Sou' o operário diligeote
-c ii peça que ele faz;
Sou o lavrador que �rll II terra,
Sou os frot,os que c.la encerra,
Sou uma glote a progredir.

27

Sou o engenheifo experiente
.

Que Cidades vai construindo;
Sou médico que vai curando _!
Os milles de toda sorte;

,

Sou tllmbém o magistrado,
O promotor, o advogado,
Que distribuem a justiça;
Sou rambém o economista.
Sou agrônomo, 80U, dentisra,
Sou roda Univeraidade.

'

Sou o bilro em que ii rendeira
Se esmera no entrelaçar,
Mas sou as rendas que o mar

Com capricho faz na aréia;
Sendo a' escola uma oficina,
Eu .sou o mestre que ensina
E o' aluno tão vivaz;

,
Sou esrudante e lau doutor r ,

Sou quem trabalha com amor,
O bacharel e o não-formedo.

29
,I' SOU "Humalté' e "Primeira Miss."

De Meireles e seus pincéis;
Sou Cruz e Souza e seu "ßrcquéta,"
Sou sua proea no "Míesal";

.

Sou veraos de Luiz Delfino,
De gloriOSO destino;
Sou também Almeida Coelho

.

E Boiteux, o marinheiro;
Com seu belo estilo inteiro
Eu também' seu o Teuney,

ÕO
Sou as artes do passado
Que tanto merecem glória,'
Mas também sou a História
Que escreve Osvslde Cabral
Sou Paulo -Lago e Peluso,
Sou também Walter ,Piazza,
Sou Robr, sou Reiiz, sou Klein:
Sou dos novos ii poesia,
Sou o Iaattnno e a Acedemta,
SOU OS valores aluais.

õl
Sou Rodrigues de Carvalho
Jurando <II Constituição;
Sou Melo e Alvim' nlll aflição
Da rebeldia popular;
Sou NuDes e seua .munícíplcs;
Sou Xavier nos princípios

'

Dill Indenendente Laguna;
Nadando em dHi culdades,
Mas plenos de atividades,
Sou governos do passddo.

32

Sou o jovem Lauro Müller
Do elber republicano"
Sou o seu Iabor insano,
Sua ânsia de realizar; j

Eu sou � ponte do Hercílto
Que. me honra, e a meu filho,
Sou a do Colombo também;
Sou as escolas do Nereu
E as que Celso um dta me deu;
Sou Ivo, seu Konder \ Reis

3õ
Sou fi linda floritlDópolis,
Tão querida Capital;
Sou, a culta' Blumenau
Entre morros espalhada:
No Oeére que se expande
Sou o Chapecó Ião grende,
Sou ti �impálica Maravilha;
Sou Joinville e Tubarão,
Sou Jaragl.lá, P9rto União,
Sou diadltma de,cidades _

õ4
Meu nome ganhei da sanla

.

Que honra deu ao Egito
E foi Sebastião Cabolo
Quem assim m� balizou;
E da terra onde em um dia
O graode farol se ersruia
Para os naulas iluminar,

, Colhi luz da eternidade,
Que o caminho Ga Verdade
A padroeira mt aclarou.

õD

Da Cidade em que a cullurlll
Melhormenle Ie abrigou
Té que César incendiou
A (limosa biblioteca,
Recebi a sabedoria,

'

Pois li! -mártir qUi me guia,
Tão bela quão ilustrada,

. Traz I5Iber que vem de Deus,
E d6 para 05 filhos meus
B. pará mim' sua prQ.teçio.,

õ6

Sou o monte, o rio: a flor.
Sou água e p�ixes 90 mar,
Sou lIS cois'as do leu lar
'E no fundo eu sou você;
Sou teu avô,; teu pai, teu neto,
Sou o- filho em quem tens afeto,
Mas também sou a' tUlL mãe;
Sou o passado e II tradição, .

Spu o prueote em ebulição,
Eu sou Sanla CatcuiniJ.

(05/agosto/1975.
Continua na P,glna Seguinte

, '
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Relerêrj�ils: (2) Provínciil de Vera é li denominação que Cabul! deVees deu
ao nosso Planalto (v. "A conquista do Plaoallo Cerennense'', Cyro Ehlke, Edil.
Laudes, 1973, pago 27); (4) presença de emes (opus ctt. retro, PilS. 76); (5) butiá
acenando suas palmas para os bandeirantes; daí veio li expressão Campos de Pai
mas; (6 e .6) ílora cerertnenee (conf. "Arvores Naiivas da floresta .subtropical do
Alio Llruguar", R. Klein; Herbário "Barbosa R()drigueslJ� ltalel, separete de "ôellowle"; ,

idem "Arvores Neuvas da Ilha de Santa Catarina", R..Klein, cont, "Insula" Bole
rim do Centro de Pesqulses e Estudos BOlânicos" UfESe; idem "O Reino Vellll
laI de Rio do Sul", Reilz er Klein, Herbärte I'Barbosa Rodrigues", ltalat, 1964 (8)
índios: adotei a grafia dede pelo Professor Sílvio Coelho dos ôaaros in .,A inte
gração do Indlo na sociedade regional" UFESC" 1970, e "índios e brancos no

Sul do Brasil", Edeme, 1973; quanto lIOS índios guelechos (postos no plural para
fin's de rima) encontrei referência deles em Rom�rió MéJ'rlins. ín "História do PlI
rené", Edlr, GUdíra Ltda, D.a Edíçäo: soube que esses índios - de denominação
pouco dlclcnarlzade- - habitavam o vale do Rio liuaçu; (ainda 8) Ceclques Anhrrt
ri e Condá: ver o livro de Cyre Ehlke, retro referido, pgs. 53 e 1112; o excelente
e saudeso histortedor Dr. Alvir Riesemberll, in "A inslalação humana no vale do
Iguaçu", 1973, menciona Aohiriri; (9) luce Chato e Loureiro: ver. o livro de Cyro

. Ehlke, referido, pgs. 178 e 179; (10) idem retro; (t 1) lien: para o caso é como
nosaos colonos chemevsm indevidamente o nosso felix onça; (13) lesulras, Missões:
Iesuíres e índios mtsslonetros estiverem no Oeste de �anta Cetertua e em outras
áreas do Estado; bandeirantes paulistas, outrossim, passando pelo território cata
rtnense, iam atacar as Missões guaranfli.cas do Rio Grande do Sul; (14) Cami
nhos... : ver Romirio Martins, OpU6 cít., e Cyro Ehlke, OpU6 cu., entre outros: Cyro
Ehlke, em especial, rreta multo bem do Taió � do lnhanguere: (16) imigrantes: be-

. J

Escritório. de Advocacia �:�.�::.�����
Advogados

,

Def••as fiscais da qualquer natureza - Cobranças - Inventários - Desqul
tes - Alterações de Firmas - oonuetos - A.cidentes de Trânsito - Defesas
na Área dai Eíuanclàdoras - Matéria 'I'rabalbtsts. Viaja-se 8 Serviço dos
Clientes.

Rua Reinoldo RIU. 550 - fORes: 12-0154 Eseril6rio \
- 12-030J Resldenela

J.raauA da Sul Slnll Calarlna

em reral, especlelmente
Gaitp: .. Acordeões

Completo Sortlmente com 8 a 120 baixos
Bandoneon

Pianos: ccFritz Dbbbertil
Grande Variedade de modelos

Harmônios ccBohnlt "

ORGÃOS TUBULARES E ELETRÔNICOS
GuitarQ:s' e Amplülcadores

Instrumentos para Orquestras, Bandas e

Conjuntos Modernos
Violinos - Violões - Bandolios e Sanjos ..

Flautas ..:_ Clarinétas - Pistons _ Saxofones
Trombones - Baixos e Balerias completas

I -, Pandeiros - Chocalhos - Marl!ClIs e Afuchês
Métodos '_ Cordas e Pafhetas

,
.

.

Instrumentos pI Fanfarras: BombQs - Tambores - Pratos e CornetlJS

Para Músicos Profissionais forD�ço também Instrumentos Estrano I

geiros: Violinos, flautas e Clarinelas, tipo «Boehm». Pistons, Trombones
Saxofones, bem como bocais e Boquilhas eslrangeiras '

Para maiores informações, consultem, a

ElPEOI�IO "LYRi" MUSICAL OE· PAULO· KOBS
Rua Jorge Lacerda, 242 :- Caixa Postal, õ9

São Bento do Sul Santa Catarina

ae em "Imigração, urbanização e tndustrtslização", de Manuel Dlégues Júnior,
(edição do Centro Brasrletro de Pesqui!las Educaçlonats 1964; (17) Dionísio
Cerquelra: cont, "Nornes que ajudaram iS fazer Santa Catarina", de JaU Meirinho
e Theobaldo C. lemunué, Ederne: Paranhos: José Maria da Silva Perenhös, Barão
do Rio ßranco: (18) Manoel da Sllve Mafra: aí, como outros muitos mets nomes,

-

pesqutsel em J Meirinho e T. C. [emundé, opus eil. (20) Dante e Anita Garibaldi
tiveram, em Rflvena, um exflio comum; ali o poeta, expulso da pátria, escreveu
sua "Comédia", apelidada "Divina Comédia"; ali Anita expirou e foi sepultada;
(22) "Pares de França": é o titulo de um romance muito em voga nos tempos ela
Guerra dos FanêÍticos; José Maria, por certo influenciado por I sua leitura, criou.
uma guarda com esse lipelldo, tsmose pela sua violência (li em Gusreve Barroso
"Segredos e revelações da Htsrörte do Brasil", in "O Cruzeiro";

, (23) Descanso: esse Município do n08SO Oeste leva tal nome em razão de
ali haver esracíonado a famosa Coluna Prestes (ver "História de Santa Catarina",
Greüper); (23) Noventa e Tres e Trinta é o modo de expressar-se, ii moda da
versificação gauchesca, revoluções de que partlctpemcs; (24) Belluno. referêneía
aos imigrantes vindos para Blumeneu. no navio Eugenio ôevöle, sob patrocínio
de D. Pedro II; (29) Meireles, Cruz e Souza e outros, pesquisei em J. Meirinho e

T.C. Iamundé (opus clr] e na excelente "Histörta de ôeme Catartna", de Oswaldo
R. Cabral; (30) Insnnno e Academia: referência ao lnstítute Histórico e Geográfico de
5anta Cererlne e a Academia. Catarlaense de Letras: (34) Sanla do Egito: Santa
Catarina de .Alexandrle (a rerre onde - diz o verso � "0 grande farol se erguia
pare os neutss iluminar"): (35) diz se que essa senta tinha muita cultura, confun
dindo os mats cultos pagãos com seus argumentos.

EM P R ES A RIO S TU RI S TA S,
a VARIG sente-se honrada pelo que pode fazer pelos seus ne

gócios e passeios. VARIG está presente em toda parte do
mundo, beneficie-se dos seus serviços.

Peça ínformações à VARIG
, -

-Av. Mal. Deodoro da tonsece, 122/130 - fone 72�0091
Jarllguli do Sul - SC

Viage VARIG .yARIG VARIG

Oficina do Tibério
Rua Barão do Rio Branco, fundos, n. 67

I

. Especializada VOLKSWAGEN

. Serviços de lataria e pinturas em geral,
Retifica' de motores, câmbio, etc ...

I •.

Agradecemos a. todos que nos preriltigiam

Su·1 - 100 ANOS1976 -- Jaraguá do

......................................................................................I � � /

Irmãos ·Emmendoerfer S.A.
Peças e Acessórios

"GM"
Oficina Autorizada

"GM'"

o seu conceSlionário amigão, mantém plantão de emergêneia aos sábados e domingos

Entrega Automática LIQUIGÄS
Banca de Revistas Fitas K 7 Stéreos

Venha e verifique OI carros da "linha CHEVROLET qUI lhe oferecemos e constate o

maior desempenho
maior estabilid.de

maior -espaço .

maior conforto
maior economia

Posto "ESSO" Produtos FRIGIDAIRE

SUPREMACIA EM SE�VIÇOS

.........................................................................................................................

,

Av. Mal. Deodoro da Fonaeca, 557'
FONES: 72-0060

JARAGUA DO SUL
72-0769 ._

SANTA CATARINA

72-0969

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul



OORREIO 'DO ",OVO
, ,

SABADO 24-01-76

Correio do Povo
nos Esportes

eraldo José Comenta...
o anúncio da Comissão Municipal.de Esportes,

e que nos dias J 4:
.
e 15 de Abril, serão disputados os

aGOS ABERTOS DE JARAGUA DO SUL, vem rea

Irmar o propósito de que realmente nossos dlríqentes
sportivos ambicionavam o sediamento da competição em

fvel estadual. Mas uma disputa na área doméstica, deve-
á demonstrar acima de tudo, a potencialidade. de recur

os técnicas e físicos de nesses atlétas e servir também
e um preparo acentuado com vistas a competições de
ível regional, caso se aprove as disputas dos JASC re

tonaís, ou mesmo como vem sendo feito agora. Creio
esmo que' o investimento da Comissão MuniCipal de

sportes na contratação de vários técnicos deverá neste

ano de 1976, e se pequenos problemas surgem, isto faz
arte da vida cotidiana, ter um ano de muita importân
a Caso tenhamos até julho o Palácio ele Esportes em

ondições, posso afirmar sem mêdo de errar que nosso

sporte a continuar o sistema orqanízado em 75, terá um

ncremento ainda mais acentuado, Me parabenizo com

ste anúncío da CME, pois numa programação de feste
os de um centenário, o esporte amador nunca poderia
lcar relegado a um segundo plano. Nossa potencialidade
umana em ambos os sexos está aí para ser trabalhada.

Destaques . da SemaDal
Segundo fonte da Comissão Municipal de Esportes, .

ias 14 e 15 de Abril serão disputados os Jogos Abertos
e Jaraguá do Sul, movimentando todas as modalidades
sportivas. Já para estes días o técnico Caglioni do Ate
smo está movimentando seus .comandados de ambos

x x x

O Torneio de Xadrez Edson Araújo, terá prossegui
guimento neste final de semaaa. O mesmo estava parali-'
ado em virtude da realização dos exames Vestibulares
em Jaraguá do Sul; hoje serão realizadas as seguintes

, partidas:

Lico x Prada duas autênticas escolas, Lico pela
sua impetuosidade e Prada pelo conhecimento e catego
ia, e completaRdo a rodada, Mafh.ud x Cas(ilho e Wal·
ter que tem se relevado grande enxadrista liderando in
clusive o torneio enfrentará a Eliasar.

3.072 times' na Arizona

Este é o téreeiro ano de realizaçio da Copa
Arizona de Futabol Amador. É o terceiro ano. que a

CompalJhia Souza Cruz Indústria e.OC?mércio une o

reltigi8 de aeu nome ao ".Know how" de a Gazata
Esportiva para tornar realidade um Campeonato
que 8e' consolida, aos poucos, como um dos mais
'mporlantes empree�dlmenlQS d� bilfera esportiva
de todo OI pais.

'.

A primeira Cop," Arizona já foi 18Dçada, em
19U, como o maior do muado pois deide os gregos;
enhuma competição de qualquer

-

Blporte coletivo
havia conseguido' reunir um número tAo signlfican'te
e concorrentes: 1024 equipes, ou seja. 32 chaves

de 32 times, cada uma perfazendo o total de 20.(80
ogadores. A região geográfica envolvida reuniu to'
do o Estado de Sio. P8ulo, Curitiba' e o TriâogUlo
Mineiro.

' .

O �xito desta primeira re8liz,açio convidou a
m verdadeiro arrojo em 1975 ao organizar,s9 Um
ornsio que reuniu todo o Brasil, dobraodo-1Je em

.artieipação e arrojlt.do planejamento do ano aote
lor. Foram 20'48 equipes num total de 64 chaves,

.

e 32 times cada uma, reuniado, o total de 46.960
oglldore8. A Copa ArizoD'a, geograficamente, pas
ava a ser efetivamente oaoioDal pois passava a

Congregar Belem do Pará, Fortaleza, Brasflia, Belo
orilonte, todo o Estado de São Paulo, 8lgun� ti

lIles de· Campo Gr,ande, Curitiba, Florianópolis. Por·to Alegre a algumas regiões' do Rio Grande' do
StIl.

.

Fói uma, inioiativa' monumental que, a despei
�o de leu giganti8mo, trsnscorreu dentro de padrões
e perfeição, num capricho verdadeiramente arte

lIaDaal.

A Copa 76

Agora que já liIe prenuncia a ver.io .1976 des

tal C�pa, o 8eu planejamento já 8stá estruturado e
aDlrlcado.

Após apurado. estudos, decidiu S8 que o .,er.
ODle foss8 amplificado em mail 50% da versão
975. nlo. obstante a SUB impreS8ion.nt� mágoitude.

Eslado de Sanla Cltarlaa

Prefeitura Mu'nicipal de
JarlBui �o 8ul

Deoreto h. o 370A/75
Abre Crédito Suplementar.
Eugeuio Strebe, Prefeito Munlelpal de- Jaraguá

do Sul, El,lItado de Santa Catarina, no UIIO e exer
cicio de lIua8 atribuições. Decreta.

Art. 1.8) - Fica aberto Crédito Suplementar
no valor de Cr$ 77.316,24 (Setenta e sete mil, tre
zen,tos . e d.zells�is cruzeiros e vinte e quatro ceata
vos), por conta do Excesso de arrecada9io do cor
reute .exereíeío pa·ra atender as segulntee dotaçõIIII
do Oreamento Vigente:
O - Câmara de Vereadores
3.12.0, - Material de Consumo
09/06 - Outres Materiais de Oonsumo Cr$ 230,30

1 - Gabinete do Prefeito
ã,1.2.0. -- Material de Consumo
07/19 _;_ Oembustíveís e Lubríüeantee
09/21 - Outres Materias de Consumo
3.1.3.0. - Serviços de Terceiroll

.

11/23 - Outros Serviç08 de· Teroeiros Cr$ 937,35
3.1 4.0. - Encargos Diversos
12/24 Encargos Díversos
. 2,1. - Divisão de Pessoal
3.2,5.0. - Oontríbuíeões de Prev. Social
23/42 - Oontríbuíções de Prev. Soei.aI Cr$ 45844,68
23/43 .;_ Recolhimento do PASÉP Cr$ 14.095,28
23. - Divisão de Serviços Gerais

3.1.3.0. - Serviço8 de 'I'erceíros
11/65 - Outros Serviços de Terceiros
3.1. - Divisão de Educação

31.3 O. - Serviços de Terceiros
11/79 - Outros Serviçoiil de Terceiros Cri 1 !8,12
i.ã - Divisão de Assistência Social
3.1.4.0. - Encargos Diversos
12/1028 - Encargos Diversos
42. - Divisa0 de Tributação

3.1",0. - Encargos Diversos
12/128 - EncargQs Diversos
5J Divisão [De Obras

Or' 50,00
Or,$ 27,00

e-s 9.075,00

e-s O,iO

e-s 1623,00

CrI 35,00

4 1.1.0. - Obras públicas .

25/160 - Obras publicas. Cr$ I1d,27
5.2. - DivisãO de Estradas de Rodagem

3.1.2.0. - Material de Consumo
08/170- M'oter. Aces. Maq. Vere. e aparelho Cr$ 2.600,2'2
5.3 .,_ Divisão'deServiçe,s Urbano�., ',� .

ã. 1.1. 1'. - PassolJl Civil
03/184 - Outras Gratificações· Cr$ 3,00
3.1.2 O. _;_ Malerial de Consumo
07/186 - Com,bustfveil e Lubrificantes C($ 60,00
4.1.1.0. - Obras Públicas
25/192 �. Obras' Públicas Or$ 2.438,42
6 2. - Divisão de Pecuária

3.1.2 O. - Malerial .de Oonsl,lmo
07/206 - Oombuslfveis e Lubr.ificanles .Cr$ 66.30
TOTAL

. .

Cr$ 77.316,24
Art. 2,0) - Este Decreto entrará em vigor nll

dita de sua públicaçáo, revogadlls as disposições em

contrário.
PlIlácio da Prefeirura Municipal de Jarrlguá, do Sul,

IIOS 31 dias do mês de dezembro de 1975.
Eugenio Strebe Prefeito Mun.icipal

Este Decreto foi publicado fi regislrado nesta Di
retoria de 8xp2diente. Educação e Assi.slência social.
aos 31 dias do mh de dezembro de 1970.

.

Dr. Irineu José Rubini Diretor de Expedient!'
I,

Decreto N. 371/76
Autoriza reoeber áreas de tenas da Rua late

ral à Rua 109 (AORE).
Eugenio Strebe. Prefeito Municipal de Jsra

guá do Sul. Est!1do de SaDta Oatarins, DO . U80 de
8US8 atribuições, e autorizado pelo artigo 4� da lei
ri.· 575/75. de novembro de 1975 Decreta:

Art. L°) - Fica o chefe do ·Ex8cutivo autori·
zado a adqu!rir, em nome da Prefeitura Municipal
de Jaraguá do 8ul, por do!Sção de. Joio Ramthum
e sua mulher, Ida Ramthum um t,errano. atingido.
COlD a abertura da RUß lat�ral à Rua 109 (ACRB),
oom a área total de 298,55 metros quadrados e as

seguintes confrontações: ao no.rte, com herdeiro8
Rllmthum, com 1,90 metros: bG. !!Iul com Erich'
Oamcham. com 7,00 metros; ao leste com 08

doadores, oom 42,65 metros .. a oeste com Onaldo
Pedrotti e outr08.

'

Art. 2.°) - Este decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

.

Palácio. da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do. Sul, aOI 6 dias do mel de janeiro de 1976.

Eugenio Strebe, Prefeito Muni'cipal
O presente Decreto foi R<egistrado e Publioa

do nesta Diretoria da ExpedÍf�nte, Educação e As
sistência Soeisl, a08 6 dias do mes de janeiro de
1976.

.

Dr. Irin�u José Rubini. Diretor de Expediente

Decreto N. 372/76
Autoriza r.ecabar 're8s de te:-r&s da rua lateral

à ruà lOg (A.ORE). i�
Eugenio Strebe, Prefeito Municipal d'e Jaraguli

do Sul, EstadG de Santa Oatarin-a, no UIO de· IilUas

atribuioõel, 8 autorizado pelo artigo 48 da lei D.«l
576/75, de 25 de nosembre de uns, Deersta:

A.rt. 1.0) - Fica o chefe do Enc.ti'o 8gtoriza�
.

do a adquirir em nome da Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul, por doaoio de Erich Oamchem e

SUa mulher sra. Aliria Oem.hem, um terreno atio,i
d,o com 8 abertura rua lateral à rua' 109 (ACRE),
com a 'na total da 296,45 melros quadrados, e BS

leauintes confrontações: ao norte com Joio Ran-thu.!D
com 7,00 metros, 80 BUI. eom Rua 109 (AORE), com
7,00 metros, ao leste COlD o doador. com 42.35 me

troe, e ao oeste, cem o ,roprietiritt, com 42,35 me

tros.
Art. 2.°) - Bst" Decreto entrará em vigor a

partir data d. lua publíoaçãc, fe,ogadas 88 dispo
liçÕII' em contrário,

.

.

Pallcio da Prefeitura Municipal de Jaragui do
Sul, aOI 6 diaa do. mes d. janeiro de 1976,

Eugenio Strebe, Prefeito Manicipal
O prolente Decreto foi Peblieados Registrado

nesta Diretoria de Expediente, Eduoaçio .. Assistên
cia Social, aOi 6 dia,8 do meu da janeiro d. 1976,

'Dr. Iriaeu José Rubini, Diretor de ExpedieQte

Decreto N. 373/76
Autoriza receber áreas de terras da R_uil 7 (Bar

ril do Rio Cerro)
Bugenio Strebe, Prefeito Municipal de Jarl

guá do Sul, Estôdo de Santa Oatartne, no uso de suas

atribuições, � autorizado pelo arligo 48 da lel n.O
675/75: de !6 de novembro de 1976, Decreta:

Art. 1.0) - Fica o chefe do Executivo autoriza
do li adquirir em nome da Prefeitura Municipal de
JaraSluá do. Sul. por doeçãc de $elmiro Ntcedellí e sua

mulher, Otilia �. Nicodeili, um terreno atingido' com ii

abertura da rua 7 (Barra do Rio Oerro),' com ÍlI área
total de 780,QO mettos quadrados, e as seguintes coo

fr.n'acõeß: ao aorte com o doador, com 78, metros: ao
sul com Adriano Tecllla, com 78,00 melros: ao leste
- cem li rua 5, com 10,00 metros: ao eeste com Iria I

Siller, com 10,00 metros.
Arl. !.) - Este decreto entrará em vigor,. na

dala de sua publíeação, revogadas as di.posições em
. c.ntrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jilrilguá do Sul,
aos 6 diaa do mês de 'janeiro de 1976.

EUSlenio Strebi Prefeito Municipal
O presente Decreto foi Publicado c Regiltrado,

nesta Diretoria de Expediente, Educeçéo e' Assistên
cia Social, aoa 6 diaa dó mê! de janeiro de 1916.

Dr. lrineu José Rubini Diretor ,d, Ex�ediente

Autoriza receber ireas de .erras da rue puti
cular lateral ds rua 11.

EUl'enio Strebe, Prefeito Municipal de Jaraiui
do Sul, Eatado de Saota OatarinK,' no U80 de· SU88

atribuições" e tu'torizado p'3lo artigo, 48 ,..' la,. n.o
675/75, de 25 de nOflmbro de 1975, Decreta:

.

Art. 1.°) - Fioa o Ohlfe do .Executi,o .utori
ndo a adqairir em Dome da Prefeitura Municipal
de Jaragui do Sul, por doação de Valdemar AlUI
Pereira e 8U. mulher Carolina Alte. Pereira. um

aeruno atingido OOID a abertura da rua
.

particillar
lateral da rlla 11, CORl irea totai de 602;00 melrol
quadrados, e 81 .eauiotes cOQfI'ontsçõel: .

80 norte,
COlD o doador, com 7,00 metros; 88 8ul o&m a rua 11,
CIO. 7,00 metros; ao l•• 'e com Do.rital Neu.anD e

outros com 86 DI_trOI e ao G8ste, COIII Luiz Kieneno
e outro. COm 86,00 metros.

'

Art. 2.0) - Ihle Deoreto entrarl1 em 'igor, na

data de .Iue publicaQão, ruoiradu 81 dispàaiçõe"s eDi
eontrArio.

.'

Palácio da Prehitura Munioipal de JaraguA do
Sul, aos 6 dias do mes r:le janeiro de 1976.

Eugenio Strebe, Prefeito Municipal
O presenta Decreto foi Publioada e Regi'stnda •.

nesta Diretoria de Exppdien'., Eduoação e �1!I8istên-'
eia 'Social, 301 6 di.. do mel de janeire de 1976.'

..

Dr. Trineu José Rubini. Diretor de Expediente

Decreto N. 376/76 \

Cria ComiseAo Centrál para os festejos do
Oentenário .

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Esta
do�de Santa Catarina, no U80 e exercieio de suas

atribuições'; com. base no artigo 2.• da Lei Munici
pal n.O 549/75 de I de junho de 1975, Deoreta:

Art. 1.0) - A Oomissio Central do. Sistema d,e
Organização 8 Coordeo,.,ão dos festejoB alusivo.
ao 1.° Centenárip, fica BIBi. oon8ti�uida:

Presidente: Eugenio Strebe
Vice Prelidente: João Lúoio da Costa
Teaoureiro: Aldo Romeo Pasold
Seçret'rio Executivo: Irineu José Rubini

Art. 2.°) - ·0 '.presente deoreto entrará. em vi-
gor, na data de lua publicação, revogadal as di,.
posições e.o oontrário.

'

Paláei9 da. Prefeitura Munioipal d. Jaraguá do
Sul, aos 14 dias -do mel de Janeiro de 1976�

.'

Eugllnio Strebe, 'Prefeito M.unicipal
O presente decreto foi Publicado e R,�gil!ltrado,.

nelta Diretoria de Expediente, Eduo8flo· e . Aisia
tência Social, ao.s 14 dias do mel de Jan.eiro de
1976.

Dr. Irioeu José Rubini Diretor de Expediente

.,

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul



Correio do Povo
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Chevette
.

GP será o carro oficial do Grande Prêmio Brasil de F·l
O Ohevette GP, versão esportiva recém-lança

da pela General MotOl'8 do Brasil, será o carro

oficial 'do Grands Prêmio Brasil de Fórmula 1 6,
como tal, utilizado por todos os pilotos e ehefes de
squípe partíeípantes dessa prova de abertura do
Oampeenató Mundial de Pilotos.

Trinta Chevette GP servirão a08 competidores,
desde a fss. de treínes. para atender às 8U811 neeessí
dades de deslocamentos dentro e Iora de Interlagos.
Com isso, eleva-se a 75 o' número de carros Ohe
vrolet que entrarão em ação no dia da prova, co

brindo todos 08 trabalhos de pista, inclusive 08 ser

viços de Assistência médica e combate a incêndios.
Discriminadamente, serio 22 Pick up, SO Chevette
GP, 2 Opala 250-8, 10 Caravan, 5 Veraneio e maia 6
Opala que �ervirio à FIA, CBA e FPA.

Como carro oficial da prova, o Ohevette GP,
que começou a ser fabricado pela GMB em dezem
bro passado, será finalmente ap-esentaâe ao grande

público, já que, desde seu lançamento. sua exposí
ção . Iícou limitada às lojas concessionárias ehe
vrolet.

Por outro lado, com sua utilização' por todos
es pilotos 8 chefes de squípe, o Chsvette GP será
submetíde à severa avaliação dos maiores entendi
dos do mundo nesse ramo do automobiltsmo. E suas
criticas e sugestões serão, oportunamente, 'utilizadas
pela GMB para aperfeiçoamento não só de seu

novo carro esportivo, mas de toda a línha Chevette.
Os carros que servirão aos competidores do

Gr.aode Prêmio Brasil não apresentarão nenhuma
modificação em relação, a08 normals de linha. Serão
exatamente os mesmos GPs já conhecidos através
das eoncesslonärtas. Ou seja, com ,potência máxi
ma bruta de 72 cavalos, relaeão de compressão de

8,5,1, pneus maís : Iargos de 165 mm x 13" e isola
meoto acústiclJ e. térmico especial.

Estado ,de Santa Catarina
Companhia Catarinense de Aguas e

Saneamento - C A SAN

Edital � Tomada de PreçosN. 004/76
A COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS

.

E SANEAMENTO - CASAN -, sociedade ue
economíe mista, registrada na Junta COll1ercial
do Estado sob o n.o 34.438. C.G.C. do Miois.tério
da Fazenda n.O 82.508.433/001, com séde à Rua
Tiradentes n.o 17, em Florianópolis - S.C.,
torna público que fará realizar no dia 10 (dEZ)
de Fevereiro de 1976 às 15:00 (quinze) horas,
no endereço acima mencionado, entre firma8
préviamente cadastradas TOMADA DE PRE
ÇOS destioada a sàleeionar propostas para
contratar a execução dos serviços de PBRFU
RAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS nes Sistema.
de Abastecimento de Água das cidades: MO
DELO - SCHROEDER -- WITMARSUN -

DONA EMMA - SÃO JOÃO DO SUL - GUA
RUJÁ DO SUL - PALMA SOLA - ATlAQUA-

. Rí - FORQUILHINHA (Distrito 'de Ortclums)
- UBATUBA (Distrito de Sio Francisco do
Sul) - CUNHA PORÃ e ROMÉLÂNDI� - SO.

Um Conjunto de espectlíceçõea, detalhes
6 demals elementos sobre ti Licitação, deno
miDado PASTA DE LICITAÇÃO, poderá ser

adquirido na séde da "CASAN", mediante o

reembolso das despesas dá reprodução no

valor de CrI 150,00 (cento fi cinquenta cru

zeiros).
Florianópolis, 2Q de Janeiro da 1976

A Diretoria

Notícias Rolárias
Comissão Distrital para o Rotaracl

O iovernador do Distrito 465 - rotariano Dalci
Callani, a�aba de nomur iii Comissão Distrital do 465
de RI., compreendendo o Eslado de ,santa Catarinö,
nas pessoas dos rOlarianos Wilmar Hansen. do ROlary
Club Joinville·,sul, Waldemar Behling, do Rotary Club
de Jaraguá do �úl" Eugênio Victor Schmöckel. do Ro
lary Club de Florionópoli5 Lesle e Egon Kurt Heinzé:l
rr.ann. dO Rotary Club de Joinville, esle úlrimo cerno o

presidente deli Comissão DistrilaI.

Referida Comissão Distrital reuniu-se à parlir das
12 horas de domingo úllimo, dia 18 de janeiro de
1916, DO UblJluba Praia Clube - ,são Francisco do
Sul, ocasião em que liveri�lm inícia os Irabalhos rela
tivos ao esludo· das I(uefas da Comissão e a elaborll'
ção dó plano de élCäo no correnle Gno rolário.

Rotary Internlltional é ii associação ,de ,RolBry
Clubs de todo mundo. Seu qqadro social é composto
de mais de 774.600 ro!arianos, perlencentes a 16622
dubes em 161 países e regiões geograticas do mundo.

HeizelmmoD afirma que está plenamente conven�
cido que os jovens de hoje esti.io máis do Que .nunca

dispostos li enviar II comunidade e isso tem sido pro
vado DOS programas de Rotaract no mundo inteiro. Os
joven! sio mais sensíveis is nececidades e anseiam
por usar ii sua vitalidade para ameofzar tais necessi
dades.

É um desafio para o Rotary e uma oportunidade
para oferecer 'a sua experiência, orientação e conselho
como organização de adultos idôneos e responsáveis,
ajudando estes jovens· a alcançar suta metas.

Mário Tavares da Cunha Mello
Tabelião de Notas e Protestos em Geral

EDIT A L-'
Pelo presente edital de citação, pedimos aos se

nhores abaixo relacionados qUI comparecem em. nos

so cartório para tratarem de assunto. de seus ínte
resses.

Wflldemar Krlsausk! - R. João Tosini - Co
rup!. Àràosit S/A Ind 8 Com - R. Jorge Lacerda,
2001 Solange Borges - R. Germano Manque -- Co
rupä, Ariovaldo da Silva Tavares - R. João Pieoeli,
239. Nelson F. de Oliveira. - Lot. Ademar Duwe �

Jguá Esquerdo Valentioo Ruprecht. - Lot. Ademar
Duwe -_ Jgui ESCJ.ardo, Vaide Oss-Eme Lot. Valde
mar Duwe - Jgoá Esquerdo, José Ribas - Lot.
Valdemar Dawe - Jguà Esquerdo, Santinor Souza
doa Anjos - Lot. Valdemar Duwe, Marco Aurelio
Sohmidt - Cerupä.

Valéria Ta'ares da ),foUa Rezende. oficial maior

3,' Certificado ,de- 'Márito Itaucarense
Çarlos Moacir Faria SOUIO. Prefeíro Munterpel

de ltaocara, em ato de represen ação do Municipio que,
por eleição ne forma da lei governa, confere ao ILMO.

, Sr. JORN�LlSTA EUGeNIO VICTOR SCHMÚOKEL.
o presenle Certificado de Mérilo ItIlDcarenle, expedl.Jo con-

.

forme os diplomas ll>gais que regem a honraria em

público i!grödecime!llo. e pelaI enpcional colaboração
à sua admistração mUDlcipal na projeção do nome des
ta terra dentre as componentes da grclDde Nação Bra-
8i1eira, devendo; ainda, ter seu nome inscriro no gran
de Liv'ro HiSlórico da Cidade, para permanente conhe
cimento àe lodos

ltaocBra, err. 31 de dezembro· de 1975 D.C. 167,0.
da Fundação da Cidade de haocara 86 o da República
Federativa dó Brasil 85.° da Emancipaçiio dó Muni
cípio de llaocara 3.° do Mérilo lIi1ocarense"·

Em nome de nosso Diretor, os agrlldecimentos
ao ilustre e preclaro Doutor Carlinhos, peló deferim�n
to de tão d�sta·é:ada honraria pública ao nosso jornal.

festa de Sãl Se�Hlliãu alclnenu sacesso ímpar
Com II realização dê;} cilada fes,a, que sem dúvi

qa alguma, foi o acontecimenlo mais expressivo des
te começo de ano marcando o início da programação
feslivil do ano do cenlenário da cidade.

Revestiu-se de pleno êxilo lanlO na parte finan
ceira como na religiosa garantida pelo trabeJlho insa·.
no dos festeiros, autoridades civis e eclesiáslicas.

Toda a programação foi seguida à risca, e o

bom temp9 reinlInIe permitiu li aglomeração do povo
junlo as barracl!8 e pátio da Malriz, e os diversos
pontos onde eram realizados 08 festejos.

Resla só o agradecimenlo da comissão organiza
dora, a lodos que colaboraram pera i!l consicução
brilhante deste feliz' evento, comunicando o resultlldo
da lômbol.: 1.0 prêmio, bilhete n.O 01021 c..__ 2°, 07036
- 3_°, 04964 - 4.°. 06332 - 6.° prêmio 05096.

Uni�ol da Brlsilia intensificai preparatiVOS
A Esco'la de .5ambl, Unidos da Brasflia, desta ci�

dade iniciou seus preparativos com vislas ii participa.
ção de seus sambistas no carnaval de rua e· salão
desta cidade. ,segundo seus dirigentes as novas expe
ritncias que �stão sendo introduzidas n08 ensaios, vi�
sa oferecer aos jaraguaenses no carnaval, maiores
atrações aquelas verificadas no carnDVal de 75. Os en

saios são realizados nO' próprio bairro da Nova Bra
sma no perfodo nolurno.

CASA - ALUGA-SE
Aluga-se ótima residência, nova, locali

zada no centro da cidade. Tratar com o

.sr. Dejair, na ACARECS

==========,===========================�

I
I

dai
Estada de Santa Catarina

Prefeitura Municipal
]orluaó di

.

Sul
Concorrência Pública n.° 01/76

A Prefeitura de Jari!lguá do Sul, �C, torna
público aos ínteressados, que fe!,Hzara em, seu i

Palácio Municipal, a CONGORRßNÇlA PUBLI. ,
CA N_o 01/76, com vencimento mercado pere as

9 horas do dia 05 de fevereiro de 1.976.
OQjeto: Ampliação e I?efotma do prédio da

E5T�ÇÀO RODOVIÁRIA' _

i
,

Informaç6es Gerais: • i
a) Prazo máximo para conclusão dos servi

ços: 90 dlas.'
b) Os ínteressados poderão colher maiores

ínformeções junto ao Departamento de ôervlços
Gerais, onde receberão cópia do Edital.

c) Poderão tomar parle desta concorrência
somente as firmas que epresentarern os seguintes
documentos:

_ Cernücsdo de Regularidáde do INPS;
- Certidão Neganva da Receila Federal;
- Certídão ,Negalivll da Exerorta Esreduel:
- Certldâo Negaliva da Pazende Municipal;
-:- Certidão Negativa do Cartório do Cível

da Comerce.
"

d) A. sessão pública de abertura das propcs-
tas apresentadas será às 10.00h.�do dia do venci.,
menro, no Gabinete do Pr�feito •

Jaraguá do Sul, SC, 19 de janeiro de 1.976.
Eugenio Strebe, vrefeilo Municipal

BESC Clube presta auxílio i

várias entidades
O Beso Clube encerrou, dia 13, &1U8S &thidadei

financeiras de 1975, auxrhando mais dez entidades,
08 prceesscs dasses pagamentos são remansr

centes do exercício passado, ortundos da Secretaria
da Fazenda, e têm 8 recomendação do gotunador
-Konder Rele.

Ai dez entidades beneficiadas são 8 Sociedade
Cultural Benehcienre Nota Lourdes; Oí. oulo Fer·
roviádo da E�tradR de Ferro Dóna Teresa Cristina;
Clube! 4: S Juventude Un,da de Rio Gahiroba; da
Felicidade de Rio São João e Fanta'stico, de Vargem
do Cedro; Ignlja de São FranciscO' de Paula, di

Cananieiras; Oírculo Bom Samaritano; Associação
de Pais -e Mestres da Escola Básica Domingos Sávio;
Loja Maçanica Fraternidade Lagunen�e Número 10
• Banda Musical Carlos Gomes. de Henal d'Oeete,

OI pagamentos foram,presenciados pelo presideo·
te do Beso Clube. Paulo Menezes de MQndoo'la, I

pelos diretores Luiz· Mãe io Machado e E ,u II ê n i O

Schmöckel, além dos presidentes e tesoureiros de
todai as entidades favorecidas.

Máquinas de calcular ELETRÔNICAS
18 modelos com e sem fita, de escrever,

somadoras e duplicadores.
Revendedor exclusivo para a. região

§OCo Gráfica A'fenida ltdtao
Fones: 720592 ou 7�0972' :1�il

Planos especiais de financiamento
Garantia de 1 ano - Assistência ·Permanente,

"

.""""
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