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SagUriRU é preocupação GOnstaRta dos jaraguunsel
. Associação Comercial e In
dustrial destâ cidade dever'
encetar ae lado de outros õr
gios e clubes de nosso muní
eípío movJmento no sentido de
sensiblllzar o atual secretário
ele SC!gurança e Informações,
'Coronel Ari Oliveira, para o

problema da falta de melhor
segurança ein nosso centená
rio muaíeípío. Isto ficou deci
dido após ter o vereador
arenlsta José Carlos Neves,'
n. última reunião do órgllo
empreesrtal levantado. o pro
blema e solicitado o apoio
da,ACIJS. Todos os empresá
rios presentes ao encontro to
ram unânimes em afirmar que
um movimento a curto prazo

, deverá ser deflagrado e um
convite ao lecretário formula
do para que venha oportuna
mente, em data que melhor
IQe convier para nes visitar.
Quando de sua vislta lhe

será felto completo relato do
setor de segurança em nosso

município, que conta somente
com 4 eleDientos
da Milici8, além de outras
precariedades ne setor. Multas
outras reinvidicações neste
sentido foram feitas, e os ja
raguaenses, multo embora
saibam da existência de uma

Delegacia Regional em Joín
vílle, sondarão a possibilidade
da implantação de uma dele-

gacia Destes termol pl exercer
controle sobre os municípios
da área do. Vale do Itapceu,
Para que a relvin�icilção ga
nhe ainda maior corpo e tenha
lubsídiotl mais elevados, todas
ai reivindiçações jä feUas
anteriormente abordando o

setor, lerio jUlltadas aos nú
meros de veículos existentes,
populaçãc entre outros,
Anteriormente a Prefeitura

Municipal de Jaraguí, chegou
a alugar uma grande casa
que leria a guarida dos mili
cianos que seriam destacados
para nósso município. Depois
de ter nOlao município a pro
messa cie que 20 elementos
para cá seriilm destacadol,
nos veio a ínformação de que
devido a falta de elementos
na PoUcia Catarinense isto nlo
seria mais possível, Agora
com a chegada da temporada
de praia, as casas de �ultoa
jaraguaenses estio a mercê
de malandros e não raro tem
se verificado grandes ssnltos
ficando inclusiva. nossa

policia em maus leaçóil para
resolvê-los Outro problema
que afeta diretamente nossa
centenária cidade, é a falta de
uma Guarda de Trânsito, e

vejam oa senhores que somen-
, te em Jaraguá existem mais
de 5 mil Teículos, fora OI em

trânsi�o pelo muD1�íplo que

cresce a olhos vistos em to
dOI OI setores 'aumentando a
càda dia que pasla.

Outroa enfoques
Também na última reunilo

do órgão de claase, decidiu-se
pelo envio de um oficio de
agradecimento ao Prefeito de
Guaramírím, Sr. Silvestre
Mannes, pelos serviçol de sua

administração na eonservaçlo
do leito da estrada do POfO
Grande que foi de glande va
lia para tedos os motoristal
que se dirigiam do Vale do
Itapocurumo a cidade de Join
ville ou à Br 101. O Poço Gran
de continua ,sendo ainda •
única opção dos condutores
de veiculos quando não hé
possibilidade de passagem pe-
1. nova ligaçio Jaraguá
Guaramirim-BR 101.
O DER deverá ser igual

mente ollci.do. respeito de
uma melhor conservação do
leito da nova Hgaçiio, mail
especificamente no lugar de
nominado "Banhadão do Pirai",
diante das afirmativas dOI
engenheiros do DER de que o
referido trecho somente seria r
asfaltado bpÓS o término de
idêntico trabalho no relt",nte
·da rodovia. Por se falar em

ofício, a Se.retaria da Saúde
em resposta a um pedido da
AssociAÇio <le Paia e AmigoIS

o Depto, de Obras dá
Prdeiturã Municipal vem
realizando trabalho jun-

.

to ßQ loteameoto Buerger,
onde um estouro no sis
tema de escoamento de
aguas de dois ribeiroes,
P"Qvocou o estrago junto
a tubula,ção antiga ali
existente. As obras da
nova tubulaçlio estão ex(
gindo muita. párticipaçlÍo
dos operários d� Prefai-

tura, num trabalho bas
tante difícil pois em cer

tos locais as �scavaçõeE!
de até 8 metros de pro
fundidade tem de-ser efe·
tuados maDualmente, por
que o local é de dWcil
acessopara ums máqui
Da retroescavadeira. A

,

nova tubuJação permitir'
o escoamento das_ 6gua 8

de dois pequenos ribei·

dOI �ExoepcionaiB e feito
Igualmente pela Associaçio

. Comercial, confirmou a noticia
de que o prédío que abriga
va o antigo Posto de Saúde
lerá mesmo ocupado pela
Secretaria da Fazenda do Es-
"tado.

N'!lma próxima reunião o

empresário Waldir Rublni re-
. presemante da Associação
junto ao Conselho de Desen
volvimento de B.ligenhatia
Sanitária, órgllo luperlor do
SAMAE, lerá convidado para
uma troca de idéias quanto a

atuaçllo do õrgão, que com OB
eeméntaríos em torno da
transferêneia da SAMAE para
CASAN praticamente deixou
de existir, embora não oficial
mente. A falta d'água em al
guns pontos da cidade ainda
recentemente está preocupan
do a cla8se empresarial, que
desejaAlma tomada de posição
do referido Conselho que di
ga-se de passagem pela re

dsçao da lei que a criou, , o
• órgão auperíor do SAMAE,
tendo portanto Interferência
direta sobre os assuntos que \
dizem respeito ao trabalho
do Serviço Autônomo Muni
cipal de Agua e Elgoto de
Jaraguá do Sul. E com rela

çlo a transferência, mais na
da se comentou a respeito

,.ões que desembOCam DO

Rio Itapocu, aOIil fundos
da empresa juaguaen
se Iods. Reunidas.

Já outra frente de tra
balho, através de uma

grande equipe dp calce
teiros é 8 responsável pe
lo calçamento da rua Co·
ronel Procópio Gomes de
Oliveira, desde a altura
do 'cemitério municipal

até a poote Tavares So
brinho que dá acesso �
localidade 1e Ilha da Fi
gueira. AO, todo o trecho
será oaJçado em torno de
750 m2 e as obra8 melho
rirão a ligação com a rua

Rio Branco, umB das
principais artérias da ci
dade também benefioia.da
8 calçamento pela atual
administração.

Corupó
•

ensIno
A Frefeitllfl'1 Municipal

de Oorupá, estA 9D9i
dando esforços no sen ti
,do 'da construção. Iile 2
n098S 8alas de 8ull!1, nas
8l'1COlaS das localidades de
Pedra de Ä,molar e Pedra
oe Amolar Baixo. As
salas de Aula atualmente
usad919 por alulloR @ pl'O
fessôres. fuem par,te de
uma antiga oQnBt�oQio,

, estàodo inclusige amea

_'!loqo It segur�nça dO.1!!
esttidaDte�. Pensando no

perigo qUA re'presenta um

desabamento de9ido Rer

as escolas baliitante aoti
gaB, O Prehito Oto
Ernesto Weber, de,,.rá

8.istar-se futuramente
oom o Sf:cretário SBlomão
Ribas Junior pHa qua

, Já se encontra liberado ao
. trMego de veículos

a pl!lsslIgem de nível ligando as ruas, Getúlio Vargas
e VenânCio d.cr Silva Pôrlo, nas proximidàdes da
WEG. Obra realizada na aluaI administração requereu
é!lplicação em tôrno Cle 40 mil cruzeiros, e 1lI nberaçijo
ao tráfego ocorreu na úhiml.l segunda feira. A antiga
ligação eAtre as r·eferidas artérias,' por se trala.r de
um lerreno perten'cente a um particular foi fechada em

defmitivo inclusive com IS construção de um muro em

�aja encontrada solução
fuo"helao 8/180. O jOVf\m
píefaito corupaen88 dir-

mou qua se um fo(le vsnto
se vf:'rificar na ci1ade, há
constante perigo d. queda
De, outra púte prosse-

ruem as obru de cons

trução da escola isolada
municipal de Rio Paulo,'

. que exjge investimento

da ordem de 150,mil oru
zeiros por parte do
Depto. de Obras da Mu·
niClpalidade,

'

Esta escola lerá 2 salas
Ge aula, área d8 recreio
coberta, saniiári08 EI 88

obras inioiadas em dezem
bro estarão concluídas'no
fim} 1lI0 mês de ßlal QO do
corrente ano.

I
ambos 'Os lados da ex-ligação, A passagem de nive
foi aqaptada de maneira baslanle prática de modo li

oferecer perfeita ligação entre GS duas ruas em apre:
ço. A obra chegou uma vêz a ser �mbargada pela
RFFSA; mas a atuação do alcaide jàragudense (êz
com que o problema fôsse sanado, quando se encoo
Irou solução práHc:a pard' o 'andamento normal dos
Irabalh08.

"
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I Jaraguá do Sul • Ano 100 I
I Comissão de Divulgação e Imprensa I(5 Boletim N." 01
i A comissão encarregada da ornamentação da IIi cidade para os festejos do centenário, pondo em

i prática sugestão de uma fírma de publicidade de
Blumenau, iniciou a colocação de tubos de cimento
em vários pontos da avenida marechal Deodoro da I
Fonseca, destinados ao plantio de flores. I,Trata-se de uma experiência através da qual a

CO-Imissão verificará, através de pesquisa que será rea

lizada dentro de curto prazo, para apurar a recep
i tividade junto à opinião pública. �
I Se a maioria das pessoas inquiridas aprovar a i
i idéia, a implantação dos tubos, colocados em dífe- i

I·
rentes planos, será extendída às principais ruas da Icidade. í �

No plantio das flores serão aproveitadas espé- 7S

� eies que florescem durante o mes de julho, com o I
I que se visa dar um colorido especial às ruas jara- I
i��� �
I x x x I
i A comissão de divulgaçâo e imprensa, que I
� tem se reunido quase diariamente, está com o pla- II
no de divulgação praticamente montado, tomando
por base sugestões e or.çamentos, apresentados por lZ,

\ a�êr�cias. publicitárias de [oínville, Blumenau e Fio- �i rianópolís .

.

7S

I . A comissão aguarda agora apenas uma defini- I
i ção do programa oficial dos festejos para então iniciar. I
I a parte prática de seu trabalho, que consistirá na � 1"\ r. .

d 'I t
I

i �:I������� e àis��buição do material publicitário i ti;/ lJ r fis· 'e aa. f'I. Clm e n" o p'ro5 ,5 e-guemI Medida já decidida pela referida comissão é a I . Y .

I instalação de dois painéis metálicos no entronca- I
i mento da SC-30l com a BR 101, com mensagens I
I' alusivas ao centenário e convite para que OS tran-. i
I

seuntes visitem Jaraguá na oportunidade.

I'
. Cada painel terá cem metros quadrados. Um

i deles terá a face voltáda para a direção de JOinvil�·.fie e o outro para Itajaí.
'

I Enquanto isso a Comissão Central Organiza� I'
\

i dora está ultimando a elaboração do orçameI)tó dos �
,2 festejos, que será encaminhado ao governador Kon. se

i der Reis com pedido de auxílio estadual para custear �
� as- despesas do centenário. l'l

I.
Não se tem ainda uma idéia final do montan- �

te desse orçamento, mas acredita-se que deverá

Iaproximar-se dos três milhões de cruzeiros,

� x x x

. � O povo aos poucos vai tomando consciência �

I
da época festiva qrie vivemos e começa a procurar �
as comissões oferecençlo colaboração. Uma firma da iMarechal Deodoro, por exeß1.plo, cujo nome revela- 32
remos oportunamente. se fizer necessário, ofereceu�.a marquise do estabelecimento para aproveitamento �

i para algum meio de divulgação dos festejos. A �
I comissão de ornamentação e de divulgação e impren- I

I
sa está estudando o

a;s:n:o., IIi De uma firma transportadora de Blumenau
i elltebglou' o ofereCimento de aplicação ded msenlsagensi pu icitárias do centenário de Jaraguá ou, em

Isr todos os conhecimentos extraidos pela empresa Por

1<'5 outro lado. a mesma empresa! ofereceu·se para' dis
tribuir panfletos, gratuitamente, a serem jogados de
I um avião que a firma . fretará. por sua conta, nos

� I�eais escolhidos pela comissão de divulgação Por �i �lm. a firma ofereceu-se para trazer os paraquedistas �
i Iearos do Vale, de Blumenau. a Jaraguá durante os

I2 festejos, tudo sem qualquer ônus para o município.
� São exemplos que se registra cotn a máxima
� satisfaç�o,. na certeza de que outras pessoas e em �i presas estão desejosas de colaborar. o que, aliás se §.
� torna indispensável em face do vulto do trabalho a i
I realizar e do pouco tempo disponível i***��***��*�*�*�

"Goste ainda
•

mais de Jaraguá
Conserve nosso palrimônio

!

público:, pr�leja' as
,

arvor,es

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Promoções 76 no ClubeAtléticoBaependi 'FERJ x Horário
A Fuadaeão Educacional Regional Jaragóaense

(FERJ), orgão mantenedor da Faculdade de E8tU�
dos Sociais, d'everâ ao que tudo indica partir 8 eon,
tratação de um maior número de professõres, diante
do desejo des 86 'f,stibolandoB aprovados no último
"vestlba", em frequentarem 88 Bulas somente no Pe.
rfado noturno, por se trataram na maioria de ele
mentos que já exercem uma atividade profiseiona].
As aulas terão inicio em merçe e o Ps. Elernar Scheid
diretor da FERJ, deverá ter esta praecupaçãe d.
contratar nOV08 mestres caso se confirme o desejo
doIS alunos.

Bepí '. e seus. Solistas
Bandínha Lyra da Aurora
Os "3" do Rio '_ Baile do C�ntenário . de Jguá do Sul

-----------------------------------------

Registro
.

Civil

Dia 17.04
bia '29.05
Dia 31.07

neste dlstrtto, Iílho de
Leopoldo ôchaenke e Her
UI Herrmenn ôchuenke,
BI., brasileira, soltetra.

do lar, natural de JaraguiÍ
do Sul, domiciliada e re

sidente em Rio Cerro.' I.
neste dtstrlre, filha' de
Werner Marhiae e de Ali
da Köhn Marhtes.

restdeute na Rua Padre
Alberto ôchnelder, nesta

cidade, filho de Aquino
jacinto Machado e Auta
Ranlow Màchado.

'

"CORRflO ,00 POUO" Aurea Mtulell Grubba, Oficial
.do Regiatro CiVil do I. Dil

, trito da Comarca. de Jaragui
do Sul� \ Estado de Santa

Catarina, Brasn.
'FIlO Saber que comparece
ram no calltório exibindo os
documentos exigidos pela Ieí
afim de ae habUitarem para

oaaar-se
.

Edital n .. 9.256 iie 23/01/76
José Montedro ,Filbo e

Lidia Arlete Pereira'
,

'

Ele, brasileiro soltelro,
eletreclsta, natural de
Joinville, ·oeste Estado,

.

domi,ciHado, � residente
na rue.ántonío Oarlol!! Fer
reira nesta cidade filbo de
JOBé Monteiro e de Amé
lía ds Souza Monteiro.
Ela, brasileira. solteira,

lndusteiarta, natural de
Ja-raguá do Sul, domíeí
liada e residente Da rue
Antooio Carl08 Ferreira.
Desta cidade; filba de
Galdino Pereira e de Ma
ri,a da Silva Pereira.

Edital n� 9.�257 d� 23/01/76
Cópia >reeibida do Cár:

torio de. Oor1;lpá, ineste
Matado .'

Julio Pd,athedi e
Gilma' Maria' ,Kiotb�ka
Ele. br••ileiro, solteiro,

mecaoico, Datural de Ja
ragui do Sul, domiciliado
e residente em Vila Leuzi,
nellte diltrito, filho de
Bugenio Mathedi e Ema,
Bressani Mathedi.
Ela, brasileira, solteira,

doméstioa, oBturál de
Curitiba, 'Paraná, domici
liada .. residente em 00-
rupá, :I,..ta, Estado,

.

filha
da Mecyelau, Kiotheka e

Lioia DamasiQ' Fereira.

Edital n. 9.258 de 26/1/76
Pedre Cidral e

. SalveUna Alves

Ele, bral!!ileiro, lolteiro,
.

padeiro, natural ele Join
ville; neste Eliltado, df.)
mioiliado e residente em

JoinvHle', ne,ste' Estado,
filho de Arnoldo Cidral
e Maria Bergui Cidral. .:
Ela, bralileira, solteira,

do lar, nataral de Jara,
guá do Sul, domiciliada
e residente em Ilh. da
Figueira, neste distrito,
filha de João Alves It

Leonida Alves.

Edital n. 9.259 Qe 26/1/76
Luiz Joa.é. Nicolodelli e

Eliane de Maoedo Furtácto
Ele. brasileiro, solteiro,

quimico textil, n�tur81 de
Jaraguá do Sul, domici
liado ti residente na Rua
Pad'ra Aluísio, nesta ci,
dade, filbo de Belmiro
Nicolodelli e de Otília
Rnbini Nieolodelli.
Ela, brasilei:a, solteira,

estudante, natural de
FlorianópoJis, neste Es
tado; domiciliado e resi
dente Da rua Gumeroin
do da Silva, nesta cidf1de,
filhà de Adamar Humber
to de OJiveira Furtado e

de Virginia de Macedo
Furtado.

Edital D. 9.26Ó de 27/01/76
Limiro Schuenke e

Isolde Mathias

Ele; b�asileiro, solteiro,
lavrador, natural de ltlra.
guá do �ul, domicili'ado e

residente em Rio Cerro II,

funda�ão: firtut' Muller - 1919
.....

- -
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EI., breslletre, solteira;
caixa, natural de Jaràguá
do Sul, domiciliada e re':
sldeme Da Rua Padre AI
berto Schneider, nesta et-

. dade, filha de Herberto
Enke e Agilly Gíelow En-

I 'ke.
.

Ediral D, 9.263 de 28/01/76
,Carlos Roberto dos

, ôaeros e

Carlota Deroffel

Ele, brestlelro, solteiro,
operário, nerorel de São
Cae ano do Sul, São Pau
lo, domiciado e resídente
na Rua .ôanta Cararlne,
nesta cidade, filho de loe
na Roc!�igues

-

dos 58DtOS.

Ela, brasileira, 'solteira,
c08,rureira, narural de Mas
saranduba, neste Estado,.
domiciliada e residente Da

Rua SlIDui 'Catarinli, nes�
ra cidöde, filha de Alfredo
Dcroffel e Emilia Detorlel.

B para. que chegue ao 00-
nheclmento de todos mandel
pasaar o preaente edital que
ser' publleado pela imprensa
e em cartório onde aerá afixa
do durapte 16 dia•. Se alguém
aouber de algum impedimento
acule-o para OI finB legais.
AUREA MüLLBR, GRUBBA

, Ofieial
,

A 'nossa querida So·
ciedade de Cultura Ar
tística ci'ue recentemente
êmpoBsou IUB no.a dire
toria, .em realizando sem

pre que possÍVel reuniões
no sentido de organizar
'oma programação que'
'fiS8 a participação da

SOAR! nOB festejos do
nosso 1 o osatenärio no

melil de julho. Além de

definir B partioipação io
"oral da Sooiedade no
centro e interíer de Jara·
gui 8 ainda em cidadee
.izinhaR, cujas datal se
rão ainda confirmadas,
preoeapam-se 08 CO�pa.
nhalros de diretoria d.
Dietrich Jlofenuessler fim
preparar um prograDla
efetivo' para incorporar-se
aos festejos' do ANO 100:

Edital n. 9.261 de 27/01/76
Vender Meier e •

Lucra Sehreader
- Cópia recebida do Ou
térlo de ôão- Bento do
Sul, oeste Bsta�o.

Ele, brasileiro, soltelrõ,
contador, naturel de Iare
guá do Sul, demíetltdc: e
residente em jaraguá Es
querdo, Deste distrito, filbo
de Prederíco Meier e Van
da R2blin Meier.
Bla, brasileira. solteira,

do lar, natural Sät:> Bento
cio Sul, nesre Bstado, .0-
miciliada 'e resJdeDle em

Lençol, distrito de Sio
Bento do -Sul, ·neste ESla-\
do, f i I h a de A 'd'o I f o
Schroeder e Lydia
Schroeder.

.

E4ital D. 9.262 de 27/01176
Lucio 'de Aquino

Machado e

'. . Iyone ßnke
. I

Ele, !?rllsjleiro ,solteirp,
inslrutor, nalural de Santo
Amaro da Imperatriz, nes
te Ealado, domiciliado e

I!:NDERêço:
Caixa POltal, 19

Rua 2, n.· 130:' PoPo.: 72-:0091
Jaraguá do Sul - S. C::ata.riaa

, 1 '

Ontem

I Sociais I No esCritório regional da AOARESO, a Oemis
sio pró ExpoBição Agropecuária do ANO 100 in
tegntda por elementos deste' örgão, mail a CODESA,
Siadieato dos Trabalhadores Rorais e Dspto. Agro·
pecuário da Muoic'ipalidade, estefe mais uma 'êz
reunida: 'I'ratou-se da fórmula que ,isa a' melhor
adap.taçio dq Pa9ilhão de Exposições do Agrope'
euário para • eXPosIção' de 'nõslol . animais 'no pe
dodo

'

de 24 a 31 de julho. A mostra inclusite IlIr'
.

aberta pelo Sr. Konder Reis, &,o,eroador do Estado,

Aniversários
Fazem anos hoie:

b Sr. Ouilherme Ro
land Joenck;
- G srta. Iria SalIer.

Fà�e'm anos amanhã
- Ana 8árbar. BQ

ehmam;
,

-; A Sra. Alice Pedrl
Rocha; \ '

- • sra. l'Iildrud' Voigt
Doster Krause.

..

,

Dia 02 Fev.

Consul Alemão
Para c EsiGdo de' Sao-

ta Catarina, Hans Prayon,
recebeu na semana que
plISSOU em Blumenau, ii

visita do Pr�feitó Eugênio
Strebe «:Jesta

\ cidade pira
llm 'c:onflto visando ii pélr�
ficipação do 'govêrno ger
mâniCo nlil comemoraçÕes
dos feaf�jos do centenário
de nosso munidpio. Ào
que eslamos informldos o

cousul que reside em Blu
mllnllU, já manteve 05 pri-

'meiros �entendimentos com
o governo altmäo visan·
do foroar possível II par,
ficipaçao de t:lgum grupo
quer cultural ou artístico'
em Dosa0 municfpio no.

proximo mes de'julhö. CO'
mo jaraguá muito deve 8

COIODizlfÇão germânica é
de se esperar que os eo·

fendimentos chcilJem a um

lermo bastanle feliz e te·

QhemQs entre· nós uma

promoção nesle sent·ido.

- Os Irlgêmios Srs.
Lino, Mário el Francisco
Voirt;
- o Sr.

Mahfud;· '

- I sr•. Gerlrudes Pia
cetzoi;
- o sr. Oswaldo Henli,

em Curitiba;
- Dulce Sarler
-- Margareth Briluns-

burg, em Curitiba.

.A.mbientes, Costumes, Civilizações
A ' Hist.ória da nusso· Calendário

Antônio

Miss Brasil aquiflAvl1 Brllill
o Calendário .Jullano .

Talvez seja Júlio César o imperador romano 'uni·
i versalmeote mais cODhecido Ele, 'possuia 'espírifo des
pólico e sem ,escrúpulos, err.bora' dotado de, gênio mi
Iitifr e 'Iino POUlico, Desla fforma,- tão logo 'roroou-s�
senhor Gbsoluto de Roma, percebeu a gtéU1de

-

conve
liiência de estabelecer um calendário único que fosse
capaz de ser compreendido e GeeHo facilmente por
povos tãO' diversos entre si, os quais compunham o

vaslO impérjo romano,
,

Um competente astrônomo dOI Observatório de
Alexandria, no Egito, forneceu os cálculos mateméÍtico ••
Júlio César delerminou, então, que o novo calendário
entraria em vigor no ano 46. a.C., com base n0 ciclo
solar. Iniciar-se-ia li 1.0 de janeiro, e foi defjnido co

mo o espaço de tempo' igutd ii 365 dias e 6 horas.
Criava-se, lIssim o ano bixesto, que incorpori'lva um

dia a mai! (4 x 6 hs) a cada quatro lInos.

Pillrecia, de fato um calendáriO perfeito. No entIJn
lO, h�vill um engano de seguBdo, pair, o aDe solar
mede Dão 36ó dias e 6 horas, mas exatamente ã6ó
dias, 5 horas, 48 minutos e 46] segundos...

Dir-se-ia, uma ninhatill. Conludo, essa diferença
tão diminuta, com o p.ssar do tempo, ,feZ com que o

IlDO civil ficasli'e atrasado em relação ao curso do sol.
Esse engano foi logo Dorado 00 inícÍ(� da era

cristã, e' cálculos matemáticos durante a Idade Média,
comprovaram com to�a ii segurança que o calendáriO
Juliaoo er. inexato.

Em consequência, vozes começaram a pedir,
com insistência cada vez maior, uma nova reforma do
calendário" que levava o Dome do famoso imp.erador
da Roma parã .• : (ABIM - Afl. Boa Imprensa).

Quando da' realização Fe,ta � da Cebola
.

em Itu
plJranga; prestigiada também pelo Prefieiio,' loeal, este
feve a �portuDidade de batér. um rostosó papo com I

Srta. Ingrid Budag a blumeoaileose que conquistou o

trlOlo de Miss Brasil 1976. Na, oportunidade a repre·
senlante máxima da beleza brasileira, . foj cODvidad41
para vir com sua arradável presença ser Dota de des·
taque n@s. festejos do. centenário Como II agenda. da
Miss Brasil, sempre requer um esludo criferi050 de dd'
tas, será feiro novo contafo" del!lla vêz definindo dala

. de sua pou-(vel visita ao noaso município. BOI
pedida hein leifores.

'Em Corupá

Dia 03

O Sr. Benno LJo·
poldo I"'idler;
- A· jovem Elaine

�chmöckel, eil) Curitiba.
, ;;Dia 04.

- À Sra. Lídia esposa
. do 'sr. Jorge Ersching; .

- iii sra. Ortrud, Wai
dner Guyot na Alemanha
-RFA-;

,

- o sr. Luiz G. Stin-
gen.

Prosseguem as obras de último .

somenle estllrão
construção da Escola - concluídas no final de
Isolada Municipal do 10- março. Já ii nova cenlra!
e6Iidà.de��e R,to Paulo no : da TELE'�C deverá eptrar;
interior do município. O em funcionamento também
estabelecimento contará em março, sendo esta
com duas salas de aula, um� bOil nova para OS

sanitários, área de recreie f.H6)'prietários de telefones
coberl. e outras benfeilo' que -vêem assim' arendida
rias. e as obras que foram uma antiga e justa reivio·
iniciqdas. em dezembro dicação.

Ern Guaramirim

Dia 05
- O Sr. EUitnio Strebe

(prefeito municiplIl);
- o sr. Edelmar Döring;
- o jovem MUfon Rei-

mer.

Dia 06
- O Sr. Edgar Gram-

kow;
- o sr. Arcelino Picolli;
- O sr. Celso Wasch;
- II SUl. Çlaudele �Iul

zer.
lOAos tJalaliciàDles, os

nossos cumprimentos"

Foram iniciada. 8S obras de construção da Cen·
traI de telefone da TELESC, obra há muito exigida
pela comuoidade. A munjcipalidade vem de dosr
irea. de terras na rua 28 de Agôsto, principal rU8
do mupicfpio, e em visita ao local eons,tatamoliJ que
muito81 operários vem d'8senvolv8ndo pr�IBElntemeDte
os traQalh08 de fudame.nto. ,Terá a nova c�mtr81
éapaeidade para ,30Q terminais. Para, breve o infejo
dai obras de imphmtação p:ela CASAM da rêde de
água � .e8g0�oi) ou.tra just1ssh;n8< reivindicação do'
guara�lrensell.

.

As Anotações d'l Geraldo',Jos.é
Motorista, não

faca do sen

Carro uma�rma.

.

A vitima pode'

Pàrabéns .

I
a

"

A M E a i D d 3- m a' i s
sua' c'j,d,'a de

Jaraguã do Suí 100 anos

do de 1975. O faturamento
du empresas de mllior
porte de nosso munioípio
Iil tingiram er $ 11 329 614,03

, contra apenas, cr$
2.157.865.29 no ano de
1974.

.

Ao poderoso parque
fabril de Jaraguá do 8ul:
O aumento du 1

exporta
ções, de.ej,o fiel do a'ual
governo taderal. cresce0

eDl torno de 400% numa
comparação" ·direla de 74
para o ano reoem finda

,
• �

A

ser voce.
.. ",.

======�=================================�
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Sociedade de Desportos ACARAI
Edital de Convocação

Assembléia Geral Ordínäría

Ficam convocados, todos oe associados da So
ciedade de Desportos Acereí, pare III Assembléia Geral Or
din6ria a ser realizada em sua sede, sita ti rua

-

Walter
Marquardl, J 132, às 20 horas em 1.a convoeação ou

às 20,30 horas com qualquer número de essocledos,
no dre 02 de Ievereiro de 1976, a fim de deltbererem
sôbre a seguinte

.

Ordem do Dia

a) - Prestação de Contes
b) ...,- Eleição da Nova Diretoria

c) - Assuntos de tnrarêsse da Sociedede
Jaraguá do .sul. 27 de janeiro de 1976

Leopoldo Karsten - Presidente

o vem
Com relação a ôenre Cerarlna, disse o secretário

Augusto Pereira que o Estado cerarlnense irá prectsar
de três rtpos de carvão: gás de baixo poder carboní
fero. ou, gás redutor, empregado na siderurgia; gás de
médio poder carbonífero, ou, gás da srorese, para a

indústria cerboquírntce; e gás combustível, de metano

pera ser trensportedo pare longas dtstânctas, possuin
do alto poder calorífero.

.

Esse seré, especrhcemenre, o gás a ser conduzi
do pelo gasoduto.

De acordo com o que já foi definido. pelo gover
no federal. o gasoduto partirá de Cendloce, no Rio
Grande do Sul, passando por FlorianópDlis, Blumenau,
Curitiba, Bacia do Vale do:Darafba, Minas Gerais, RIO
de Janeiro e Tubarão, no Rio Grande do Norte, per
correndo 710 qutlôrnetros, Outras cidades, ainda de
verão ser tnclu.des em sue rote, dependendo do tnre
resse do mercado. segundo disse o sr, A u g u s t o
Pereirt:!

Terä' conexão. também, com Santa Cruz de La
Sierra (Bollvía) e represeuteré rnvesnrnenroe da ordem
de J bilhão e 200 milhões de doleres. Teré 22 pole
gadas e significará uma economia de divisas di!! or
dem de 180 milhões de dólares CilDuais

Outro especto cilado pelo secretário é que o go
verno federal, há dois meses alrás, decidiu estebete
cer uma parcela da gasolina pare subsidiar o carvão
vopor, o que' torna esse investimento particularmente
interessante.

Juizo de Direito da Comàrca de Jaraguá do Sul

f�it81 �e Prilleirn e SeDun�a PraCB
Em resumo (art 687 do CPC), faz saber o seguin

te: - AÇÃO EXECUTIVA N. 5.347.- Exequente: -
JARAGUÁ VEÍCULOS SA.- Executado:- ANGELO
KOSLOWSKI.- Imóvel a ser praceado::_ 1 O) UM TER
RENO. colonial lote .n.O 462-A, situado na linha Caminhó
Pequeno. município de Corupá. desta Comarca, com a

área de 166300 ms2, confrontando ao Norte com o Lo·
te nO 463. ao Sul cf o Lote n.O 461. ao Oeste com o

Lote n.O 462 e a Leste com o Lote nO 315. sem ben
feitorias cadastrado no INCRA sob n

° 5301.002.050.94.
e devidamente registrado no Cartório do Registro de
Imóveis desta Comarca, sob n.O 43.047. as fIg 28], livro
n." 3-V avaliado em Cr$ 10.MO,00._; DepÓSito com o

próprio executado PRIMEIRA PRAÇA: Dia 08 de mar

ço de 1976, às 11.00 horas. SEGUNDA PRAÇA:- No
dia 22 de março· do mesmo ano, às 14;00 horas. caso o

imóvel penhorado não for arrematado na primeira praça
por preço de avaliação ou superior Local: EDIFÍCIO
DO FORUM. Nos autos não consta haver referido bem
qualquer anus e nem recurso pendente de julgamento
Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul. aos dois
dias do mes de dezembro do' ano de mil novecentos e

setenta e cinco.
Eu (a) Adolpho Mahfud, escrivão. o supscrevi.

(a) Alvaro Wandelli Filho
Juiz de Direito

ro:;:t::;';:�
) � ADTOGADO II i
�. Et40rit6rio ao lado da Prefeitura i

. L�.::R��__�

Estuda'nte suíça vai ser Futebol e Impost� de' Renda
deportada por. subversão

ES'critório de Advocacia ��: ��;;,a:r����:
(Fiscal de .Rendas Apolentado)

Advogados
Defesas fiscaia de qualquer natureza - CobrançarJ - Inventários • Desqui
tes - Alterações de Firmai! - Corittatol! - Acidentei de Trânsito - .Defes81

, na Ár.ea da8 Fiilanciadoras - Matéria Trabalhista. Viaja-s8 ri Serviço dos
Clientes.

Rua lIeinoldo Riu. 550 -, fIles: 72-0754 Escrllório - 72-030J Residencla

JaralnA do SII Slnll Calarlna

BRASíLIA, - O Ministério da Justiça divulgou
as razões da deportação da estudeme de Economta
Marie Helene Russi, de nectcneltdede ôutça, atualmen
te presa em Salvador, à disposição da Secretaria de

Seguranca PúbliCill do Estado da Bahia, e que sêo IIS

segutntes, segundo nora oficial:

"Perticipou de stlvjdades subverstves, quando
estudante da Faculdade: de Filosofia déi Bahia, ibem
como de manltestações hosns às autoridades, as quais
culminaram com li egressâo ao genetel luracy Mi!l2'a .

lhães, então Ministro das Relações Exteriores. Era a

mesma, ainda, vinculada ao movimento terrorlsra co

nhecido como "VAR - Palmares",:formado per rema
Descentes dos grupos do ex-cepnäo Carlos Lemerce.
Foi condenada, por isso. a pena de dois anos' de re

clusão, conforme sen ença da Auditoria da 6 a Circuns
crição Iud ciária Milíter, confirmada pelo Superior Tri
bunal Militar".

"Ajuda teu clube que o Governo ee ajudara".
Com eS88 "slogan". o Governo Federal lançará nos

próximos dial um novo programa de apoio ao Iu
tebol brasíleíro, através ao qnal o torcedor que in
vl\\stir 110 clube de SU8 preferência terá direito ao

abatimento de sté 10% do total da renda bJluta, 00
pagamento de seu Imposto de Renda.

A revelação' foi feita em Recife pe-
lo presidente da CBD, almirante Heleno Nunes. Ia
formou que será realizada ampla campasha püblí
cairia para o lançamento do programa, "maís um

passo que o Governo dá para solucionar a dítícíl
situação de nossos clubes".

Não faltarão catões dft mentalidade Ilscallsta
e antífuteboltstas para condenarem 8 dedução, que
particularmente acharão imprópria uma quadra, a

qual - dirão -:- deve ser de suma austerídsde. Ora,
acreseentarão, é forte demals equiparar clubes dt>
futebol 8 ínstítuíções aseístencíats!

Se, porém, DOS ativarmos á realidade social do
n08SO pais, a verdâdeira peixão do brasileiro pelo
"esporte das multidões". conviremos em que ti. me

dida S8 lhe ajusta. "A merveílle".
O Governo vem 80 encontro de uma atívídade,

a qual, ao mesmo tempo em que serve de profissão
(dando "status" e altas oondições de vida 8 atletas
saídos geralmente das male humildes camadas so

ciais) a muita gente, constitui meio de lazer extre
mamente popular. E que, por conseguinte, deve ser

amparado e estimulado.

E M P R E S Á R lOS T U R IST A 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 informações à VARIG
Av. Mal. Deodoro da fonseca, 122/1õO - Fonl 72-0091

JlIraflua! do Sul - SC

Viage VARIG VARIG VARIG

Beistand für Sahel·Zone·

Escritório

A COMERCIAL
ADVOCACIA - COI'IBILIDADE - SEGUROS
Antonio .José Gonçalves,

Bel. em Administração de Empresas
YvonneAliceSchmöckei Gonçalves
Técnica em CentöbilidadeCRC(5C) 7 638

CPF 093090989-õã

Rqa I (MIlI. Deodoro) 122/130
Fone 7%-0091 _ ex. Postal, 19

Jaraguá do S1l1 Santa Catarina

Recursos filcais e administrativos - .ContabWda
Serviço de marcai e patent�s - fotocópias de

Legtslaçlo trabalhista e INPS - Seguros em. geral
Serviços a6reos Varig .

Desde 1944 A serviço do progrel.o de Jaraguá do Sul

Die Hamburger Llntversnãr Will ein ôonderfor
achungsprogremm Sehel-Zone "starten. Sie hat bei"
der Deutschen Porachungagernetnscheft die Förderung
dieses Vorhabens beantregt, Verenlebr durch .

die
Dürrekatastrophe der letzten Jahre. bei der Hunderttau
sende von Menschen ums Leben 'kernen, 8011 Inrerdls
ztpltnäre Grundlagenforschung betrieben werben. Sie
soll nach Vorstellung der Universitär Basis für eíne
Stabilisierung dieses gefährdeten Lebensreumes zwilchen
Wüste und eubtroptschem Klima bilden, in dem in
AfrIka 26 MilliOnen Menschen zu Hause sind.

.,

Scala- J 2170

FIAT-147
Diminuto o consumo de gasolina

.

.BELO HORIZONTE, - A Fist modelo 147 qua
a Fiat Automóveis S.A. lançará no mercado a partir
de setembro deste ano consome 20% menos de ga
solina do que Beu equivalente nacional. - o VW
_1300 - seguodo reilerou o secretário da Fazenda de
Minas, sr. João Camilo Ptlna.

- Falando na qualidade de sóoio do projeto da
FIASA, pOis o gO'Mno de Minas participa oom .5%

.

do ingestimento global, O sr. Camilo Peoa obiler'90U
que tal eoonomia dE4 combustível garantirá'8 coloca
ção intpgral da p�otloção da fábrica em f ,Be da con'

clusão em Betim, nal região metropolitana de Belo
Horizonte.

A eoooomia é tão significativa, afirmou o sr.

.
Gamilo Pena, que equivale ao progt"ama naciooal de
álcool II mandioca' em eXEwuQão pt-lo governo visan,
do reduzir o con8umo de gasolins no P.aÍiI.

Se todo comprador optar por um Fiat naoional,
estará na verdade etingindo por outros meios OB

objetivos desse progrflma - assinalou o sr. CamilQ
PeDs, que por uma queEtão de étioa se negou 8 ci

. lar o nome do modelo f'quivlllente ao Fiat 147. Dis-
8e por ém estar muito 8 vootade para f'izer a pro·
pagsnda do carro porque o governo mineiro é @ó
cio do empreeudimento do qual pRrticipa com 150
milhões de dólares (CI $ 1 bilhão S80 milhões):

"Sociedade Esportiva J.oão Passoá"
fsIr8�1·IIIPICUziß�o, I/n.o - ]orlDlí di 8ul _. s.c.

"Edital de Convocação"
Pelo presElnte convidamos os �ócios acionistas

para 8 Assembléia Geral Ordinária que faremos
realizar no dia 08 de fevereiro de 1976,

.

88 08,00
horas e.m 1.a convocação e 8S 08.30 bor8s em 2.·'
convocação de acordo com o que prescrevem os

ESTATUTOS SO'JIAI':;, tendo por loca' o SALÃO
JOÃO PESSOA, para a seguinte:

Ordem do Dia

8) - Prestação de contas e relatório, da dire
toria relativo 80 exercício de 1975.

b) - Eleição da nova diretoria para a gestão
de 1976. .

c) - ASllUntos diversos.

OBSERVAÇÃO: Alertamos 80S associados' qUe
lRómeote terão direito a voto

aqueles que .89 encontrarem

quites com 8. tesouraria.

Outrossim, lembrando que as chapaR' pars a

composição da nova diretoria, deverio ser encami
nhada8 a requerim�nto do candidato a presidência
com uma antec8d�ncia mínim!. de 10 dia! ou seja
até 'o dia 29.01.76.

Pelo comparecimento de todoB, antecipadamen
te n08S08 agradechoentol.

JarBguá do Sul, 31 de dezembro de 1975.

A DIRETORIA

Santa. Catarina conta ,cum
Rúmaro da suínos ·puros do

maIOr

país
FLORIANÓPOLIS (CP) - Santa C..tsrina é o

Estado que maior uúmero de suínos puro!!. de ori
gem, registra no Brasil, obtflndo um pSfcentual de
57,5 por cento no li,ro de Registro Genealogico ds
Suínos do País.

Esses dados - divulgad08 pela .A'ssocii:lQio Ca
tarioElns9 de Criadores de Suínos - regelsm ainda
que o Estado Catarinense registrcu, no último 800,

, 26.036 reprodutores, quando, no Pais iQteiro em 1975,'
o total foi de 45295 reprodutortl,8.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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"Estive doente, doente de tudo,
_. Dos olhol, da boca, dOI nervos até;

DOI olhos que viram mulheres perfeital,
Doa nervos manchl!.dos de filmo e café;

Estive doente, e.tou em repouso, não pOISO

escrever;
Eu quero um punhado de eitrelas maduraa,
Eu quero a doçura do Terbo viver" (de um

neurótico anônimo).
.

-l-

O Natal passou, Com ele acírrou-se a neurose do Natal'
Irml gêmea da neurose do domingo, da neurese dOI feriados
de todos os dias em que a criatura humana se vê cOllsigo
mesma com a lua deprelslo, com a angústia sua. Cresceu o
número de solredores, e como, e quanto.

Mas o assunto de hoje é outro: o cansaço mental como
séria ameaça para o homem do sécule XX. Em relatório, di
vulgado Pela Unesco, Ivan Khorol, membro da Academia de
Ciências da URSS, afirma que uma dai maiores ameaçai à
saúde da humanidade deste século é o cansaço mental que
afeta milhões de pessoas nos paises industrializados, nos

quais aumenta, de maneira alarmante, o número de pessoas
estressadas, esgotadas. Só nos Estados Unidos 200mil pessoas
tombam, anualmente por Força do "nervous break-down" en-:

quanto outras 200 mil recorrem regularmente ao auxilio do.
p8iquiatra�. Sobe a 8 milhões o número de pesseas tratadas,
ocasionalmente, por fadiga ou estafa nervosa.

Segundo o cientista soviétioo o homem moderno tem seu
cérebro multo "forçado", dado o volume de conhecimentos
que deve assimilar com sobrecarga da memória. Ademais o
ritmo da vida diária nu grandes cidades é' intenso, vendo-se
'o cérebro obrigado a receber e elaborar uma quantidade de
informaçõe. Igual a que os homens do passado assimilavam
em longos periodos de tempo. Resultado: "Indigestão" eerebral;
"Iunde a cuca", na pitoresca e precisa expresslo poputar,

.

-Z-

É preciso poupar a máquloa como se faz em rela
ção ao motor do automóvel. Dar pausas, paradas para que
descanse. Um hobby, uma atividade recreativa: sublimar-se
em suma. Algo difii'ente do que faz, que lhe dê prazer, que
lhe traga uma mensagem que fale à alma. Uns, caçam, peleam
dedicam-se, outros, o esporte; dlo-Ie, uni às artes, à poesia,
às letras ("Se tua dor te atormenta, faze dela um poema", -

aconselha o poeta das Américal).
'

Quantoa mim refugio-me no eierever •• passo que Hyl
da toca piano ou faz maravilho.os bordados. De uma ou de

-

Quira maneira, sublíma-se cada qual; ou melhor; quem mere
ceu a bençlo divina de poder sublimar-se em algo;

Sublimar-se para nio tombar ai garras da estar. do sur

menage, do esgotamento nervoso .Que.segundo estatisticas re
centes, atinge a 30% dai pessoas: vale dizer, a pesseal em ca
da 10 que conhecemos, estio com os nervol esfrangalhados.

-3-

Acabam no psiquiatra. A este cabe; todo� sabem ouvi-lal'
com paciência, buscar compreende-las, ajudá-las, orienta-las;
mOltrar novos rumos a seguir.

E, .e preciso claro, também medica-las. Isso, é endente
sem olVidar o valor enorme da conversa, da psicoterapia de
apôio - "remédio" insubstitufvel. Porque ilsO de muito re
mémo ... � bom deixa pra l'� Acabo de ler a relpeUo,

.

noti
cia que dá o que pensar: denuncia a cientista Gisela Block, na
revista "Scientffic Amerioam", que "cerca de 45 por cento dai
receitas médicas prescritas nos Estados Unidos contêm subs
tâncias que nlo cau.sam o menor eleito sobre as pessoas que
as ingerem", Ainda bem que sejam anódinas, que quando bem
não façam, nlo façam mal.'

Repita-Ie a propósi,to o que há muito tempo atr's disse
grande Profe,sor de Medicina, Sir William Osler: "Se muitol
dos retnédlos existentes fôssem jogado,! ao mar, que feliCida
de . para a criatura humana,mas que. desgraça para os pobrel
peixes".

Serviu para o, ontem, vale para hoje, p.ra o agora. Com
vistas a08 colegas médicos: pensem dual vezes quando lorem
receita!', sobre o que vão receitar, sobre a procedência do que
vio receitar. '

Em dúvida, não receitar nada: ajudarlo mais, ou ,desa·
judarão menos... '
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Posto "ESSO"

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

Entrega Automática LIQUIGAS Produtos FRIGIDAIRE

8ßcie�Hde (SBartiua e "Recreativa "Uieirense"

Cansaço Menlal ClhnUl Elia! lm Alter Ven I, ,
,

.

.

.

.

l'IDlelll,1Ie11l 18 .tanrcn GcstorbcIDl ! Dr. Alvaro
Psiquiatra em Curitiba - Profeslor Catedratieo da Uni-

. ---.-----------------

versidade Federal do .ParanA, Membro da Academia Nacional '

A d V o'9a cl ode medicina. Am 8 Januar starb der hervorragendste Politi�
ksr d'er ehinestschen Revolution uud Veffechtei' dei
unverfaelsohten Ieniuisrísehen Komunismus, Ohu
Enlai nach mehr als zweijaehrigem· Leiden. Die
Gerueehte, dass Chu 80 Krebs foI kvankt sei, nahmen
f9sta Formen an, nachdem im April 1974: mitgeteilt
wurde, das8 f!f den Peaesidenten Mau TSlHung ersucht
hat, seinen Rueokrrut anzunehmen.

Edital de Convocação
Assembléia Geral àrdinária

FicalÍl eoavocados. todos os asaocíados da So
eíedade Esportiva e Recreativa Vie,irenae para a

Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em sua sede 80·

eíal, sita 8 fila Joinville, ß.O 2070, äs 8,30 horas do
dia 08 de Inerlir8 de f916, a fim de deliberarem sõbre a

seguínte
.

Ordem do Dia
a) - Prestação de Contas
b) - Eleição da Nova Diretoria
c) - Assuntos de tnterêsss da Sociedade
Jaraguà do Sul, 20 de Janeíro de 1976

Amandio Schmidt - Presideute

Henrique

OAB/SC: CPF:1737 019174049

Ações

Maia I

Consultas,. Pareceres e

Inventários" Acidentes de Trânsito, Seguros,
Usucapião, Cobranças, Inquilinato, :O@(lquit&8,
Cancelamento de Protestos. Defesas 'Jrimimds e

. Fiscais, Trabalho e Previdência Social, Aces-
.

sorta Jurídica às empresas em geral.

EXPEDIENTE
As 3.118 feiras

,da�8.00 às 18.00 horas e

808 sábados das 8.00 às 1200 horas
Avenida Getulio Val'gas, ::180

Santa CatarinaCorupá

'.

Suciednde DISBorUua e Recreativa uftlßiza�e"

Máqulaas de calcular ELETRÔNICAS
18 . modelos com e sem fita, de escrever,

somadoras e duplicadores.
Revendedor exclusivo para a região

§OCo Gráfica Avenida ltdlao
Fones: 720592 ou 720972

Planos' especiais de financiamento
Garantia de 1 ano - Aseístêncís Permanente

Jaraguá
,

100
do "S u,1
ANOS

SUPREMACIA EM

Edital de Convocação
Assembléia Geral Ordinária

Pelo presente edital, ficam convocados, todos
OI aseocladoa da Sociedade Desportíva e Rf·creat'9a
Amil8de, 8 •• reunirem em Assembleill Geral Ordill6ria
em lua sede socieh !lita a Es,rada Irepeou-Hansa,
às 8 horas do dia 01 de fevereir o de 1976,8 fim de
deliberarem sõbre 8 seguinte.

Ordem do Dia

1.0 - PrestBção de Contas de exercício
\

findo
2.0 - Elei,ão da Nova Diretoria!
3.° - Entrega) da 'I'Itulos Pateimoniais:
4.° - Assuntos de ínter êsse d-a sociedade.

Jareguá do Sul, 21 de Janeiro de 1976,

Faustino 'I'heilacker-Presidsnte

Brasit, Argentina e Paraguai tem
plano de turismo

. integrado
RIO, - A Empresa B,rasileira de Turismo (EM

BRATUR) anunciou hoje que será iniciado tim setem
bro o Projeto Tripartite de Turisrr:o fi ser implanlado
em conjunto pelo Brasil, Argentina e Paraguai na zona

frj·oí\lcioDlIl compreendida entre as Missões Jesuilils e

Rio Paraná.

O projeto tem como prinCipal objelivo elevar o

movimento de turialas na região de 600 mil para um

milhão e 300 mil durante os próximos 10 I.Inos� Além
"isso, foi eatabelecidd uma mela para dobrar o tem
po de permanência to turista, que atualmente não pas
sa de um dia e meio.

Fitas K 7 Stéreos

Venha � verifique OI carros da linha CHEVROLET que lhe oferecemos e constate o

màior deseD;lpenho
.

maior estabilidade
maior espaço

maior conforto
maior economia

Irmãos
� - _ �

Emmendoerfer S.A.
Peças e Acessórios

"GM"

Banca de Revistas

SERVICOS
,

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 557

FONES:
..

72-0060

JARAGUA DO SUL

72-0769

SA�TA CATARINA

72-0969
................................................................� -- I �..
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ESPECIAL'i

l Correio' do Povo
.nos Esportes

Geraldo José comenta...
A anunciada poseíbítídade da realização de

um torneio envolvendo equipes ee algumas ,cidades
de n0880' estado, creio que veio em boa hora, poís
118 equípes que não participam do Certame Esta
dual de Profissionais, e que tem Uma certa infra
estrutura, quer .pels já psrtíeípação na compeucão
nu não, bem que ost8:u necessitando da partlelpa
çid 'em lim, töraeíe qe nível m8�8 �levado 'o mo
vimento surgiu �m Blumeneu e vem ganhanâc cor

po em várias outras cidades" chegando-se mesmo

a anunciar que dia 7.hav.Qrá l(sunião em J8ra�uá do
Sul quando 8 Ióemula de disputa seria a pauta
pri�cipal da reunião. P�lo mOVim��to inicial a par
tieipaçãp serts do 'Baepandí, Juveutus .6 Estrêla
de Jaraguá.· 'rupy e Tigre de Jolnvllle, Barroso de

Itsjat Paísaandu de Bl'usq.u'e,· União '�e Timbó.·
Flora.sta de Pomerode além da dupls 'Vasto Verde'
li Olímpico !,ia BlumeÍiau. '

São eqúípes por demais eonhéeldäs de nosso

público desportista, e acompanho em minba opinião
a fios dlrígentes d08\ clubes locais: um movimento
sadio e que visa dar ao público torcedor bens es

pe'táculos esportivos. O Juvell�u8 d.esta cidade inte
ressado em participar do, próprio campeonato esta
dual. não pode ficar eternâmente' no aguardo, do .

.Présitle!lte Giuliari da FCF, que poderia vir Do.ioi-
cio deste ano li\qui em Jaragoá, para definir ou aio
a fórmula de disputa do Estadual. e,. se' seiia, OlJ
nio permitida a igelusão de novas 8'tuipelJ. A 'reu-

.

nião em Comboiú, dos dirigentes dos outros clubes
encontro indealizado pela �irec'ão do' Carlos Reliaux
de Brusqtie, ddiniu quase que praticament& a dis
puta em três turn!)s. Nota lacôoica que não df!fine
nada mais em tôrno de Dovas inclusõ3 nas disputas.
Sendo a8siJIl os mentores juventino8 cs.tAo aceitan;
do 80 lado dos. baependianol,i e estrelistas com,bom
grado esta Jórmul�, de mini campeonato estadual.

1

Déstaques
.

d,a Semana··
Juventus amanhã - em Pomerode

Amistosamente -o Grêmio Esportivo Juventus
desta cidade atuará frente ao Floresta da cidadé de
Pomeroda, O aoerto' para a realização da p1uÍida a·

conteceu no inicio da semana que )loje S8 finda,
após o clube pomerodens8 ter convidado. ao Bai!)'"
pendi. O Júventus já deverá cootar com a pre.sen
ça de vári�s de seQs titulareI. o que nio 04!0.rreu
domingo. último' em Corupá, quando foi derrbtado
pelo D. Pedro II por 2Xl.

' .
,

"

Esportivas,', de :Corupá
Amanhã o D. Pedro II com muita mOfal após

a vit6rÍls ·.obre () Juventu8 de Jaraguá, rec@be a vr,
sita da A':A. Tupy _

uma das· melhoraR equipes da
P,rimeirona de J'oinville,. Bom amistoso que tem tu:"
do para agradar ao. público corupaense, que dia. 8
verá novamente o D. Pedro tHD a910 contrâ eutro
quad.ro da MaDchester CatarineBse, o EC Estr"a. De

,

outra parte, dia 22. a Liga Corupaenl6 de Desportos
estará prolDovendoum grande, festival esportivo com
a presença de muitas equipes de nOSS8 região. Ainda
de Coru;á nOê vem a. informação de que a princi
pal DlElta da dhetoria do Bäumle é a consti'uçlo de.
SUIl' própria praça de: esportes o 'que deve'rá oeor .. 1

ter kinda em 1976
,.

o conhecido preprarador Hélio Rosa leve SUll

SilU6'Ção melhoradd dentro. do plantel dó Moleque Tra
�e8s0, ao ilumenllsr suas funções. Além de técnico, Hé
ho passará a desem'Penhar as (unções de supervisor.
�entlndo com isso. li) di'reção do Juvenlus dar novo

Im,ulso as atividades eSPo.rtivas da equipe, Elemento'
que conhec't' profundamente o' futebol. Hélio Rosa te
ti tUdo para levar IlIdiant� um plano acimll de tudo
planificilldo para os interesses juveolinos ..

\

Vitóri'a 'traDquil� d,a Ferrari.
: Oonfirmando ai 8vpectativaB' prßlimioa'res. o

�Ostríaco Niki Làuda, campeio mundiál' de 75 pela
errari, e Co.tado como um das' pl'ovheis .eDcado

res delta temporada. pelo. ótimo desempenho de Bua

;i�qlJ;in8.. veiÍc�1I domingo em Interlagos o Grande
reOUQ Brasil de F-I. '

.

. Emerson FiUipaldi. que nOI treinos oficiais aI
OllnQOQ a 3. pOlição decepcionou o gr9nde público
�ue S8 afluiu no. álltódrom9 .. Seu FD-004 - apresen-!
?U_ problemas na parte �Ié�r-ioa, fIcando 08 13.- po ,

l'l)ao; Pace também não foi feliz a,lcançando 8 10.
»••i�io; tanto o OOperBucar Fittipaldi como a Brabham
8IPreSlntaram índices de cQmpetição baixÍ88imoB.. O
�el!rno nio se pode ,dizer de . logo Hoffrnaoo, ou. �
ro brasileiro. estreante na F-I segundo pilôto' da
saoUderia brasileira, \Copersuoar Fmipald i. À 11.·

\

pOli,ão foi UIO bom resultado. pois foi a primeir,a
feZ que correu nORla corrida oficial de F-I - com
22 participantes. Para que o lei'tor p08sa estar mais
informado sobre a F-I, seus campeões Q os princi
pais 'fencedcires. damos ao conheeimante, desde o

ssu início em 1950.

Os campeões 00 mundo

Padre' brasileiro
, '

narra
. tragéd ia

o ítalíeno Gluseppe Fsrína em t950 foi o prí-
d V

·

t
-

Oleiro eampeão Qlundisl de Fõrmule-I, A seguir'
.

O
'

Ie ·na -

vieràm: f951;'Juan Manuel Fangio; 1952/1953. Alber- '.' .

te Ascari; 1954/195511956/1957. JUSD Manuel Fanii·o;,
1958. Mike Hawthorn; 195911960; Jack Brabham; 1961 ..

Phill HUI; 1962. Graham Hill; 1963, Jim Clark; 1.964, Je TRiBUNA no POVO,' tradicional e influente
John Surtees; 1965, Jim Clark; 1966, Jack Brabham; jornal da cidade, paulista de Ara r88 publicou recen-
1967. Denny Hulms; 1968 ..Graham-Hill: 1969,.Jackie temente uma sérle de oportunos artigos sobre a_
Stewart; 1970. Jochen Rindt; 1971.· Jàckle Stewart; queda da V.ietnã. de autoria do Pe, Generoso Boga.
1972, Im9!'son Fíttípstdí; 1973, Jaekle Stewart; 1974.

.
Ele' um padre saleslane, natural de Santa

Emer,soq Ftttipaldí; e 1975. Niki Lsuäa.. Cateríne, que por 24 anos consecutívos, foi míssío-
Para a atual tempórada. o austrtaco Niki Lauda, närío no Vietnã. Nos ultlmos quatro anos, viveu em

, Ha Nang·, onde era capelão de . um convento deda .Ferrart, está sendo apontado como o maior favo
freÍras ti responsável pela manutenção It, educaçãc'rito. maís pelas qualídades de seu carro que pelos I'e ,970 órfão� de guerra. Séu Iabor apostóüeo se

próprios méritos. Contudo. oLígerOttanes, novo esr- estendla ainda sobre 10 mil refugiados eatõlíees em
ro, francês dotado, de mçtor de 12 cílíndeos, a ur

QUflng Tri. ., r
.

pilotado por Jaques Laítte, atual .campeäo europeu: 'I, _,

de Fôrmula-â, assim como as novas Brabham •. tsm- -

Testemunha ocular- dos derradeiros 6 dr8ma�
bém com mótQre81 4e 12 oilindros, pod.�rão estragae tíeos aeonsecímeatos que culminaram com a queda
o al�eja.·do bíoampéonate dsFerrerí;

,.' '-
< do Vietni. do Sul 8Gb o jugo eomunísta, o Pe. Boge

� Os prinCipais vênceôores "
'.'

" relatou: 8 nossa .Agência uma ptttética descrição,
" 'da qual a exiguidade' dl_t espaço, aos obriga a apre

J'ackie -Stewart, 'o ;'esoocês voador"; , detém o untar: apeQal ,um tr••ho, talves' dos mais ímpess-
recorde de vitórias em GPs otíelaís: '2.7, Outro 88ICO,' síonentes:

'

.'ês, �im Clark. 'é o segundo com 25 vitórias ,vindo ' \ .;�. .

• seguir o argentino Juan Manuel Fangio, que, acu� "O que eu vi, santi, dursnte 08 últimos dias

mUlou 24; o inglês Stirling MOBS com 16; ,ElDerson que passei iilO Vietnã livre, modificario pua sem
I

Fittipaldi. de. Br�sil .,....1 Jack Brabham, .d'a
.

Autrália pre meu comlportam�n,to. Nio há palsnas qUA pos·
e Graham H!ll. da Ing�aterr8! co.m 14; o italiano .AI- sam definir tamanho hQrror. As cenfts 8ão do do
berto Ascari-öom 13: ó, neozelaodes Danny Hulme o miDio· da ficçió 'que passaram a realidade.

belga Jac�, Ickx e o au�trfa.co, �ikl Lauda,Bom 8; eO,
ilueco Ronnie Pet.ersoD com 7 vitói'ias. i'

'

Cisar &ol,eie

"A cODquist� do Vietnã do Sul foi uma vitória
dila /armss có,ntra o .eotimento e aI aspirações de
todo um povo que lempre fugia do juga comunista.

No e�meço de m�rço !(de' 1975) ·fiaamos.tisóla-'
dos. O. cOIDuolsta8 i,nvadiram uma provincia qlle
ficava abaixo d. Da Nllng, O pa�r� Truc, vigáriO
geral da diooele local. pagou car6' sua dedicaçio
em favol dOI refugiados. 08 v8rmelhos invadiram
el' ocuparam sua cidade à Dolte, disfarçados de 801::
dado. do ,eover.nó de Saigon. Dones da situação,
forMOl diretamente à resideneia do Pe. True, que
foi esfaqueado e, por fim como represália, teve OI
olhQs' ar'raDoad,os pe'los' vie�coDg8.

\ O" cimlnto no
,

arvorescuidado Cda$
.

. \

Uma' nova forma, de-. recuperação. para 1i16 árvores
eSlá sendo uSi!lda pela Divisão, de Parques e. Jardins
de PorlO Alegre. A. descbber!lf está sendo iuilizàd..

.

por têcnicos deslo Divisão, e se conslitui pruQcher
com cimenlo' 08 grll.ndee. rombos exisrentes nas árvo
res da cid'ade. Além do cimento. que depois 'de caio
,cado fica p.recido

-

com uma obturação 'de den leIS. dO
local do buraco 8ÓO colocados produtos quimicos e far
mildulicos parliI uma recuperação mais rá" da da árvore.,

, Cooforme explicações dos lécnicos, com' o plssar do
tempo a própria arvora cobre com lua casca aquele
enchimento de cimento. despislando perfeitamente o

curativo. Essa medida é realmenle algo genioso, pois
permite que Ie conserve por bem mais tempo nossas
árvores. Ê uma lástima ver aqueles velhas troncos
s�m cuidado. à mercê da' depedrilção nalmal Só umll

solução como está' -poderei manter Porto Alegre em

constaote arborização, uma vez que as' árvores ;de
grande porre levam um inc'ânsáveí fempo· até atingirem
UlnlJ boa allura. /

"No dia 19 de abril eu deixava 8aigon; N.o aero
porto. naquele 'dia, caia o II;t.m080 "Galaxie" com ãOO
órgiol 'de guerra, atingi'do pel08 v'ietcongs. Minutos
depois saiu a

CIAir Franoe" comigo. cheguei. a

Bangeoe. Antel de eu embarcar, centen!!! de pes-
80811 ajoelhadal diante de miDi,. càtólicollJ e budistas.
diziam: "padre, r�z�, peça a Deus que um bombar- .

deio t'errivel fiOS arrase todos para' impedir que pe
netremos vivos no inferna' comunista".

) ,

"Há no�co �oube que meal orfão! foram dis
pereos, cõnfO'rme 8 idade para "reeducação", .As·
freiras vAO' agora trabalh�r � 30 km todol08 dias,
nos arrozais, enterradas na lama, puxando' arados,.
para subst.ituir 'búfalo. que faltam.

, ,

"A ti.moliç�o das mi8�õe8 católioas no Vietnã'
começou logo. Em setembro e outubro p.p, o govlitr·
DO 'éxpulsou todos 08, 'missionários católicos, padrél.
monges e freiras' qU,e eram e'Btrangeir08. Por qlu�?
Para ·que eles nio vejam no "DOYO Vietnl", .1 ·de·

portações, tribunai8 populares. liquidações,
.

a reedl
caçãl. Agora oe comunistas querem criar um lbollem
18'0

.

uma nou; mentalidade, um novo vocabulário".
. ,

.

(Abim-Ag. Boa imprensa).

Visite Jaraguá �o Sul,
nu . ano do seu Centenário

1.;
.

'!l _ � .

Inf�rmalivo 'A CARESC Jovem!'
I .

.

Apesar de muito trabalho .educativa, sobre Educação Alimeotir e Saoitá
'Fia, aiuda hli muila coisa parô ser feira, principalmenle no tocaote a verminose.

, Segundo dados estalísticosl fornecidos pelo L�bóralÓrio JaraguaeDse "
de

Aoálises Clínicas. no período de primeiro de janeiro alé ãl de dezembr9 de 1975,
for�m' realizados 1291 exames e, infelizmenle a situação encontrada foi li seguinte;

Infestações e perc:el_!tllgtm Exames positivos I c·hance
"

Exames negalivos

Tricocéfalos 1135 - 88%
Ascaris L. 787 - 61%
Ancil6slomo 1045 - 810f0
Oxiuru8 v. 258 ;_ 20%
Taenia sp 29 - 2,1.%
Srröngilóides L. 145 - 19%
Enlamoeba Coli 29 - 2.3%
Enlamoeba Hlsll 40 _- 3,1%

801211

JonnB br8lileirol de
U a 23 IDOlS. - ingress.
na Escola d. BlpecialiBta
d. Aeronáutioa. Em apa':
nas 24: melei YooA pode
rá ISßr. um sargento técw

--------;-------�_".___,..---'--------=-- __,_....!. nico de 'ôo ou ,terra, um
fu'uro oficial de F.A,B.
Para m8iorae detalhes so

ncite ibforinações gratui
tas por carta I!Iscrefendo
para o liIegointe 8D'der,e90:
Escola Pré-Técnicll da

, AerOnáutica - C a i x a

POltsI, 310' - Belo Ho
rizonte.2- MG .• d 8 n d o

Beu:nome, c.idade e 8n

dere90.

Através deste quadro podemos eODstdtlir que 93% das 'pesaoas examínadds
estão com verminose. E i810 re$ulra numá baixa produtividade, além de. trazer

qm�
. série . de consequências ao doeqte. comá: dores de cabeça. nas pernas. can

saço excessivo. desânimo, f'raque'za. enjôo. . ,I , .. -( .

( . .

Mas isto pode ser soI.úcionado adqUirindo todas IS práticas d. Educação'
Sanilárül e Epucação Alimentar.· ,'

. �.,,, '! �,
.

.

. �,

Está niÍ hora dp ),jlrag-ÍJÍJeo6e procur.ar� e�term,\nar � e't� nu'J!., Acordem .•.
..

. ,Roaemeire P. da CQQha
exteD�ioni/�t. da ACARESÇ

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Domeuarquivo para você
Centenário - uma responsabilidade e' um dever

/ .

I
.

,

. Prol. Paulo Morettl

, Cooparati,a Agrícola Mista Itajarl Ltdl.
Assembléia Geral Ordinária

. ,

Edital de Convocação
DEÍ acordo com o Art. 25 do Estatuto Social,

ficam eonvoesdoa 08 Senhores Assúciad08 da Coo.
perativa Agricola Mista Itsjara Ltda., em .pleno go.
se d. seus direitos para Assembléia Geral Ordin6.
r.a a ser realizada em SU8 sede Social sita a Est't,

"Itllpocuzinho" Vila Chartres, Município de Jaragu6
do Sul - SC;, às OSh. do dia 07 de fevereiro d.
1976. em pritnejra convocação, com o mínimo de
2/3 (dois terços) do número de seus Associados elll
condições de votan. em segunda convocação às
Olh com a metase mais 1 (um) de li!eus Associado8;
em terceira EI última convoeaeão às lOh com o

minimo de 10 (dez) associados; numa das quais,.ha.
vendo número legal, será díseuttdo a segulnte.

Ordem do Pia

o centenário-de. Jara,Quá não é apenas uma efe
méride a divulgar, nem uma festa a COmemorar. Ele é,
por excelência" uma responsabílídade e um dever.

Muitos vêem o centenário apenas como uma fes
ta, um ato exterior. Há que se incutír na mente dos
que assim 'pensam qué organizar os festejos de um cen

tenário Implica verdades (a visualizar. cenas a contem

plar, contratempos a contornar, planejamentos a execu

tar, programas a cumprir. E nada haveria de mais fal-
_ so se, em tudo isso, não houvesse a verdade dos fatos
,que evidenciam o que somos e o que queremos em

termos dê cidade centenária) .

'

A coinemoração autêntica de um centenário não
deve fíxar-se exclusivamente no calendário que o pres
creve, mas revestir-se necessariamente da responsabílí
dade de quem participa e do dever de quem orqani-:
za. Solidários na organização e na participação. recom
pensades no êxito e nos resultados.'

E uma festa que significa a repetição simbólica de
cem anos que se revivem através do eempo, e do es

paço dos que vivem e dos que morreram. E uma fes
t�, pois, da qual não nos podemos omíeír por" eqofs

ppolis. 2601.76 - A ôecreiarte da Edueação
i'niciará nos próximos diae a dtstrlbulção d_e 499 mil
livros didáticos aos aluDOS das quatro primeiras séries
do ensino de 1.° grau, nas 5.787 escolas isoladas es

taduais e municipais dos 197 municfpioa cetariaenses.
.

O plsoo de dtetríbutçêo dOI livros, etendendo ii

determínaçâo do secretário Ribas Júnior, ficou li cargo
da Coordenação Estadual do Livro Didático, órgão
de ôecretería di! Educação.

.

O ateadlmento às 5787 escolas isoladas em San
ta Catarind vai permitir ii .entrega de material didático

.

li 218.400 alunos, que serãe beneficiados com livros
de Lingua Ndcional, Malemálica, Éatudos �ociai8,
Ciincias e Bducaçao Morl!1 e Cívica.

O lotaI desse material, fruto de-convênio com o

Insfituto Nacional do Livro, formará, o acervo inicii:il
do banco do livro, tr.un'icipal ou reg-iGaal" b�oeficillndo
ii lodos os muoicf.pios catarioenses.

Na cél=,Ual 'e no inferior, os livres que d Sec.re
tInia da Educação VIIi distri'buir serio enlregues às
e.scolas isoladas" ,ptlas coord2'nlldori.a �eriOl1l.1iS de
educaçãol contilnd'o· com re'preStotanlts da SEE e de
c.da município bellêficiado.

CASA - ALUGA-SE,

mo ou comunídade. É um compromtsso de que deve
mos participar. poís, sem nossa participação pessoal.
ele estaria mutilado e incompleto. E em termos de par
ticipação, a festa de São Sebastião foi um magnífico
exemplo e uma perfeita antevisão do que poderão ser

.os festejos do centenário da cidade.
O centenário de [araquá, marco histórico que fín

ca suas raízes na força indômita de [ourdan, somente
será uma resposta lógica e razoável à generosidade dos
que fizeram esta Terra, se entendida como esforço de
todos para a consecução de um mesmo "fím: propiciar
'aos visitantes uma razão a mais de voltarem a conviver
conosco da hospítalídade que não fixa data, nem impõe
calendário, mas que registra a temperatura do calor hu
mano voltado para o dever da cordialidade.

Oxalá o jaraguaense entenda a celebração do cen

tenário da cidade alinhado a essas características pata
que aqui se promova a aproximação de homens e de al
mas que buscam. na convivencia humana, o entendimento
e, na visita a Jaragúá, uma razão a mais para voltar a

revê-la: mercê da boa acolhida que aqui desfrutaram

Pe. EIemir Scheid
Direror 'da Paculdade

A Câmllui Municipal de OUitr"mirim aprovou em
-

recenle reunião os subsídios e verbas de 'represente·
A Ride Ferro.iár::ia'.lI'ederal S A, utá transpor.,' ção dos admini,81radores do município de Guaramirim.

lando diretamentE> de Jaragllá' do Sul, para Sant,- Pela aprovação, • Prefeito �i1vestrê Mannes pas5:lfí
Cruz de La Sierra na Bolf,ia. 30 toneladu de ar- II perceber doravaote, Cr$ ã.861,OO mais Cr$ 1.930,50
f1u91aa de pl eSlão,' parafusos e -pOr.3S torneadas da de verba de fli!prrtsent_ção cabendo Cr$ 965,26 como
firma blumenauens8 Ärber - Arno Bernardes Ind. e . verba de representação para o vice prefeito Salim Jo·
Com., delltinadaa à IlIlportacioDes Y. ExportacioD,,*s sé Dequech. De outra parle �provavelmente �o final do
MaBa�el Ltds_ � um dú'ida um fato signiticalivo próximo mu eSlará implantadol ii galeria de: refralOS
eite olilbarque q8 eStação ferro,iária local, em· se dos ex�presidentes da casa de leis do vizinho muDie!'
tratAndo d-., traosporte pioneiro no gioero - em DOS· pio. Ao todo serão 13 os retratos ii constarem da re·

u' cidade. . ferida galeria.
-

',Exportação através·

\ Secretaria da Educação distribui Comunicado daFERI
livros a alunos do, 1.o' grau

Pe. Elemar Scheid, Diretor da Faculdade de Es
rudos SOCiais da Fundação Educacional Regional le

.

raguaense, ne uso de suas srrlbutçõea f az saber:

1.0 ';_ Inscrições parft a 2.- chamede (14 vagasJ
'

entre os dias 9 a 1& de fevereiro. Preço: 192,00
Local: FERj

Horário: QlIS 14 às 18 hs
du 19 às 21 -hs

, Vestlbuler: dias 20,21 e 22 de fevereiro com
infeio às 8:00 da manhã ,

2.° - Malricn",,1 para ii Filculdad'e de Esludos
Sociais: entre 08 dias � CI 26 de fevereiro.
Preço: 100,00.
Local - .5e,crelllria da Faculdade
Horário r- 14 às 18 hs e das 19 às 21 hs,
Os documentos exigidos. pari a m!ltrícula

-

�,estöo no manual do candidado página 58:

Aluga-se ótima residência, nova, locali
_zada DO centro, da cidade. Tratar Gom o

Sr. Dejair, na ACARESC

da R.F.·F.S.A.

L° - Deliberação sobre as Contas, Relatório
- da Diretoria, BALANCO GERAL, Demonstrativo da
Conta Scbrss e Perdas e Parecer do Conselho FiB
cal, relativos ao exercício de 1975,

'.

,

.

Z., :_ Deatínação das Sobraa Verifload81 no
exereíeío de 1975.

3.° - Eleição dos Conselhos: Adminietratívo e

Fiscal. .

.

c.
\

•• - Fixação da gratific8,ão do Presidente.
bem como a cédula de Presença dos Ocnselheíros
Administrativos e F:scailil pelo comparecimento ÀI
reuniões.

5.0 - AutorIzação à Dir�toria a' contrair em,

préstimos junto à Agências de crédito, para o adian·
iamento. da Produçãe (BGF e. outros), custeio de
industrialização e de Insumos Modernos.

6.° - Assuntos Gerais.
AVISO: Outrossim avisamos' aos Associados

que 08 docujaentos relativos 80 "f'xere!cio de 1975,
referidQs no Art. 5, Item I' letra "1" do Estatuto So
eíal, encontram-se a sua disposição na Sede Social
dá Cooperativa oonforme endereço acima.

Para efeito de cálculo de "quorum" esta Ooo

perativa tem 125 aasocíado».
v J

Jaragoá do Sul, 26 de ja'neiro de 1976

Marcelino José Dem-archi. - Preso

r-""4t-"(l�----"'4--.(1�
l Dr. lJeinoldo, Mu!!.pa 1
.� �DVOGADO 1/ i
} El:lornório ao lado da Prefe.it�ra i

JARAGÚÁ DO SÚ,L I
�����������._���

,
\

ßprauldo BI�lí�iIS �I, Prefeilo de ,fillrlliril
Legislativo Guaramirense aprova sOldo dos

administradores

Amanhã às 19 h. - no Juventus
"Os 'Incrív'e,is"em renli, especialmente

Gaita e Acordeões
Completo �ortimenrG com 8 li 1 tO baixos \

Band'oDeoD
.
Pianos: ((Fritz DobbertlJ

Grande Variedade de modelos
Harmônioa "BohD» .

ORGAOS TUBULARES E ELETRÔNICOS
Guitaras e Amplificadores

Instrumentos, para Orquestras, Bandas e
_ Conjuntos Modernos

Violinos - ViolOes - Ban�olins e Banjos'
FI/JUlas' - Clarinetas - Pistons - Saxofones
Trombones - Baixos fi 8aterias 'completlJs
Pandeiros - Choca:hos - MaU�CIJ8 'e Afuchês

Métodos - Cordas e' Pllhe'as i \
.

Insl'rumentos pI Fanfarras: Bombos, - Tambores - Pratos e CorneIas
Para M6aicos Profi.sionais forne'ç() tainbém 'Instrumentos E8ti'��•.
geirosl,\Violinos, FlaUfGS e Clarinetas, lipo cBoehm», Pistons, Trombones

Saxofones, bem cornO b�cdis It Boqui'lhas estrangeiras
Para maiores informações, consultem· a

ElPEDIÇIO "lYft l" MUSICAL DE PAULO KOBS ..

I '

,Rua Jorre Lacerda, 242 ,- Caixa POlfal, ã9
, �

São Bento do Sul Santa Catarina.

EDITAL Tomada de Preços 8.°'0,007/76
A COMPANHIA CATARINENSE DE .ÁGUAS' E SANEAMBNTO

-CASAN-, locledade de economia mista, regtstrada na Junta Co-'
merclal do Estado lob o n.- 340438, C.G.C. dq Minlatérlo d. Fazenda n.•
82.508.483/001, Com séde à Rua Tiradentel n.O 17, em Florianópolil
-S.C. torna público que fará realtz'r no dia 19 (dezenove) de Feve
reiro de 1.976, às 16:00 (qublze) horas, em lua séde aoclai, a TOMA
D� DE PRBÇO� D.o 007/76 destinada a selecionar proposta. para
contratar a execuçAo de OBRAS CIVIS no Slltema de Abastecimen
to d. Agua da cldad� de GUARAMIRIM-S.C.

Um Conjunto de especificações. detalhea • demais elementol
.obre a Licltaçlo, denominado PASTA DE 'uCITAÇÃO, poderá ler
adquirido na séde da e4SAN, mediante o reembolso das despeliaa
de reproduçlo no valor de CrI 100,00 (Cem cruzeiro.). .

'Florlanópoli8, 21 de janeiro de 1.971
< A DIRETORIA.

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




