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AlUlmeIDlto parat
fllllncioIDlallÜSMO a to die março

.
BRASILlA - Os mi

.018tr08 do Planejamento,
tOào Paulo dos Reis Ve-

.

?80. e da Fazenda. Má .

rl� Henrique Simonsen,
Concluíram OI estudos
t�C��COIi sobre 88 dispo
tlb.1!ldades fioanceiras da
Olao para atender as

despesas decorrentes do
aumento do funciona1is.
mo público ·civil 8 mili.
ta�. a vigorar a partir de
primeiro de março.

rOs estudos do· DASP,
dtlComendando aumentos
e até 300 por c�nto para funcionários de em
Prelas fedll!rais, da 100
Por Cinto para Oli funei
oniMos de fundações e

de 60 por cento para
funcionários civis e mi
litares. foram encaminha
dOi! ao Presidente Geisel
que deverá anunciar os

ptlrcentuais de aumento
na próxima semana.

O documento encami
nhado ao presidente da

República recomenda,
ainda, que a partir deste
ano já S8 comece a es

tabelecer a paridade de

ganho entre o servido
res dos três poderes.
Bxecutivo, Legislativo e

Judiciário. A norma cons�

ta do Plano. de Reclassi
ticação de· Cargos que
vem sendo implantado
pelo Governo Federal.

N.· 2.872 Ca Ual sul ameriCCII!la do motor

EDITORIAL

tltular daquela paste, as

eutorídedes farão amplo.
relatório de tudo o que
relaciona-8e com nosso

setor de Trânsito e Se
gurança. O secretário
Dor cEjrto desconhece a

existência de' um Betor

policial com apenss 4

milicianos, não contamos
com Gu�rda de Trânsito,
e outros problemas mais

que afetam· diretamente
a segurança deste pru
gressista município,'
Com a presença entre

como looal a8 depend'll
cias da Faculdade de Es
tudos Sociais mantida pa
la FERJ, em' caráter
extraordinário sendo que
8 24 do corrente, estai
marcada a primeira reu·

nião ordinária do órgão.
Na psota dos trabalho8
8 prefisão orçamentAria
para o exercíoio de 1976,
qtladro de professor•• ,
a8sunt08 relacionados com
o Vilistibular recem reali-

em
. agosto

lO desle ano. A escolha
de Jaraguá para a sede da
competfção, deu-se em

virlude de nosso municf
pio eslllf comemorllndo
Seu t.o cenlenário de exis
tência, No m·es de maio
será convocada reunião

pard que todos possam
disculir o programa, que'
preliminarmente ser6 cate
no dia da co�petiçiio

nós do Secretário, apesar
disto ser bastante difícil,
lhe ssria solicitada 8 im

plaotação de uiIm-- Dele,
gaoia- de policia em ní
vel regional (abrangeria
liua jurisdição, Guarami
rjm. Corupá. Schroeder
e M8s8sranduba) facili
tando OB trabalhos afetos
à órgãos desta natureza.
Somos de opinião de que
em boa hora

.

se forma
movimento neste leotido,
puis assim os dirigentes
municipais podem espe-

zado. além de assuntos
e.dminislrativos. O Conse
lho Curador da FERJ
além do eleito Presiden
te Aldo Romeo P8sliold,
é composto ainda dos
senhores, Mário Tatarelil
da Cunhl,l MeHo represen·
tando os clobes da servi·
ço, P.' Egberto Schwanz
representando a comuni
dade Etangélica Lute�
rana, Pe. EI@mar Scheid'
8. comunidss8 Católica.

anual·enlrl' as corporações;
das 7 às 8 hs. recepção
aos visitantes e lanC'he
_em seguida passeala pelas
principais ruas do muni

cípio e locomoção ao lo
cal das competições que
serão inici"das 'às 8h30m"
prolongdndo-se até às
t 2hõOm., logo· (após será
oferecida suculenla churras
cada além de chopada no

'26-03

9

D

4

rar que o movimento ga'
nhe a devida atenção
daqueles que de alguma
maneira dirigem nostJo

município,

Lançada a idéia. vamos
agUardar o desenrolar
dos fatos e que a vinda
do secretário possa re

presentar algo de con
creto .em tôrno do au

mtlnto do aparato poli
ciaI, c,.iação da guarda
de TI ânsito entre outrol
melhoramentos mai.,

Eleito Conselho Curador da FERJ: Passold na presidência
Alidor Lileders a Asso
ciação Comercial e Indus·
trial, José Oarlos Nete·.
represestante do Poder
Executiva. José Alberto
Klitzke 8 Câmara de Ve
readores Aldo Romeo
Pal80ld representando o

município de Schoroeder, -

Wahiemar Sohuhz o mu

nicípio d@ Coropá. além
de Gerson B Ferreira o

municÍpio'de Guaramirim.

Jaraguá sediará de Bombeiros
·Agropecudrio. Este pro
grama �egun'do o Dr. Gerd
Baummer, será traçado em

definilivo numa reunião que
lerá ii presença de todas
as guarnições do Estado
CßIÍI a finalidade de· fir
mar ain<!a mais os laço.
de amizade já uisteDlU.
De parabéns o Corpo de
Bombeiros local pela ini-
cialiv�.

'

O vereador José Oarlo8
Neves. Isnçou a idéia em

recente reunião da Asso
ciação Comercial e Ip
dustrial, e a mesma vem

ganhando corpo entre
outros órgãos de atuação
municipais, como Liuns.
Rotary. CDL 8 li própria
Câmara de Vereadores
no sentido de se tra!l;sr
futuramente à jaraguá
° atual secretário de Se.
gurança e· Informações
CeI. Ary Oliveira. Csso
se conoretizar a vinda do

Irmão
.

U�mim����te CO!��S���I Ja��m. �:.n:��� E V a r ist o
o de, semanalmente. ocupar mais este nas deste semanário que é reconheci-
espaço que se abre para levara os pre- do a tantos colaboradores que fizeram .p I- Ozados leieores do "Correio do Povo" e fazem sua história.

I
o nosso ponto de vista em forma de A nossa presença neste espaço re-
editorial veste-se de um caráter essencialmente

. Todos sabemos que fazer [ornalís I d C· , , d
A direção deste seme-

l;
M

vo ta o ao rascmio que em nos es- nário foi honreae com li
mo no interior não é fácil. c quase perta o prazer de escrever, principal' visita do Rev. Irmão Et-
um ato de heroísmo,- pelo pouco ou mente em se sabendo que, lídos nos wino Hass. o nosso mui-
quase nada que representa. em termos, sos escritos. apreciada nossa forma de to conhectdo Irmão Eva-
financeiros, a manutenção de uni [or- redação. estamos sendo úteis. de al- rísro Pio. ex-diretor do
nal guma forma. à nossa comunidade. C··Poi isso mesmo, o jornal interiorano Malgrado esses aspectos, a crítica f

olégio São Lufa e que

não se pode dar 'ao luxo de manter bé á i f' d
oi agraciado COir. li erde-

tam em e necess r a, a Im e que dania honorária de lere-
Como pavilhões letvirão três lilol infláveis uma equípe d '

t d t trva de ori
-

... U

.

e repor eres, re a ores, nos sirva e onentaçao em um sem gud do Sul.
que a ôecrerarts da Aaricullura J'á adquiriu c que revisores uma incra estrutura enfim '

m ro de cí táncíe ,
.

ri • ,nu e e eireuns ancias em que a Irmão. Everlsto Pio du-
empreataré à Prefeitura local .especlalmeate pira que possa se dedicar exclusivamente humídade nos obriga a reconhecer
esse fim. Além desses stlos, a Secretario eolocou

�. ao jornalismo. nossas próprias falhas, como meio ca- �:��. ��ilO�:I�Og�o foi S��
à disposição da Prefeitura mais três barracas li; Fazer jornalismo, no interior, é minho andado para corrigi-las. De bom

I
circulares. :Je grandes dimensões, nas quels 1'0- puro idealismo. É lutar teimosamente grado as aceitamos, como forma de

Francisco, de Chapecö,
derão ser instalados refettórlos no mesmo 10cIl. com as armai que se tem em mãos. Ê participação e- pelo seu sentido de cargo que exerceu com

x x x
multe proflclêncls.

cavai' trincheiras para não perder a construção, Como fiel soldado da
� De conreero manlido com o Consul alemão linha de frente enfrentando uma luta Feitas essas considerações. à luta Congregação M li r I' 8 I a,1S em Blumenau; aqueles autoridades Irouxeram m t I t dí - - I' A c d I d d

..

I
se quar e para que uma ra içao nao semana pois. rrente o tec a o e

agora volta o Irmão EI-
boas notíclas. O. Consul procurará tnrelrar-se de morra. nossa máquina de escrever instalamos H
todas as promoções programadas por entídades Tarefa altamente nobre nos seus nossa trincheira. Nossas armas são o

wrno ass para leraguä
d Al h Octd I I' d

do Sul, onde deverá exer-
d ernan éI CI enret, a serem ree Iza aI!'; no objetivos e extremamente .escrupulosa raciocínio lógico para a redação dos
Brasil dursme t 976. I na sua. execução, o jornalísmo, pela dí ,.

i
-

.

d
cer a. IiIIsistência espírtru

e ítonaís que aqu serao estampa os. el aos elunos do nosso

I I
sua diversidade de aspectos, ainda fas- Nossa luta é a que se volta ao senti- I

Depois manteré contacto CO!11; o embaixador
.' cína, ainda .ílustra, ainda ensina. docda participação que, em sendo uma r. (rioso Colégio. SäG

alemão, para conseguir que uma dessas promo- É· por isso mesmo que ocupamos luta, necessita de soldados e, em ne
U s.,

ções seja exibida em Jaraguá do Sul, como per-

I
Na oportunldade dgrade-

d f
.

d
. .

.
este espaço numa homenagem a quan-· cessitando de soldados. terá em nós

cernes li cerdtalídede da
te os esreroe o cemenano. .

-

tos, anônimos na sua identificação, in uma vigilante sentinela do dever.
Si x x x " cógnitos na sua presença semanal. por

vtsue, 80 mesmo tempo

I Nas noites de 28.2 e 2,D os blocos cerne- que auguremos uma esta-

i velescoa do Manequlnha e da Sociedade Llnlêo, � dla. cheia de reallzeçõse.

I
farão apresenteção nas ruas de Jaraguá do Sul. I

.

i ;a���i:��a���n�os������ra·�uepr1:�c���nlen�e ��� I Melhoramento no setor de· segurança poderá ter desfecho feliz
i provrso é de esperer-se sucesso maior em 1976,
rt mesmo porque nesre ano contem com substancial
! ajuda financeira da Prefeilura. Consta que os

i grupos estão epronrando vistoso vestuérlo para

i o evenlo.
.

I A Comissão' de �r�r:oçõe8 deverá reunir-se

� DOS próximos dias a fim de iniciar a definição
i do programa, oficial dos festejos do centenário.
lS AI féritls e lemporcldil de veraneio lern lltrapalha II

do 'um pouco os Irabalhos dessa comissão. MiJa
,

-agora ·a mesma deverá reunir-se com regularida
de, mesmo porque muira coisa depende de se

;.� saber o que aconleceriÍ durallte o cenlenário. para

I as provictências necessárias.

I
x x x �

A Comissão de Divulgação e Imprensa já i

I aprovou e está providenci�nd{) a impressão do i
papel oficial li ser usada por Iodas as comissõés i
! 'Imbém um selo aUlocolante que será enlregue i
I as empresas, para aplicação em toda II corres- rL

I pondência expedida. I
**�*����***�******��

o 1JIIdG*��*()8!3��**C4!I®N***�
,

I Ja�!�!o d��iVU���Ooe ���r200 I
I

.

Boletim N," 03
s I Em contacto que mentivemos esta semana

I
com oe senhores Eugênio Strebe e Joio Lúcio
da Cosia, Prefeito e Vice Prefeito, respectívamen
re, colhemos as seguintes notíclas relacionadas

I com o cenlenário:
.

.

I A Prefeitura deverá manter contacto nos

i próximos dias com um engenheiro 10eGI, Q fim

i de encomendar plantaa pl li exposição Induetrtal

que, como se sabe, será instalada no terreno oa

de o Acarar Esporte Clube instalará seu estádio.

o Professor Aldo Ro
meo Passold, foi empos'
lado como Presidente do
Conselho Curado!' da Fun
daQão Educacional Regio
nal Jaraguaense, depois
de hafer sido escolhido
por 8clamaçàa . .c\__ inJor
mação é do Pe. Elemar
Schl>id Diretor do refe
riào conssdho curador,
aoresoentando que a reu

nião realizada no perlo�
do noturno. dia 04, teve

o Dr. Gerd .Edgar Baum
mer, secretário geraLda va

lorosa corporação do Cor
po de Bombeiros Voluntt· .

rios desta cidade, expe
dindo circular para alerlar
a Iodos ·a respeito da
Competição em nfyel- es

ladual dos Bombeirös,
pertencentes lIS corporll
ções municipais e de in
dustrills, dia 22 de Agos-

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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. No próximo sábado - Baile de Rei

Música: BANDINHA LYRA DA AURORA

SABA.DO

"CORHflO DO POUO"
fundação: ffrtur Muller - 1919

caCMF 8U86.6Bl/0001·84
• 1976·
Diretor

Eurênio Vitor ScbmÖckel
.

ASSINATURA:
Anual .. . . Cr$ 60,00
Semestre . . . Cr' 85,00
AV!llso . • . • CrS 1,50
Número atrasado Cri 2.00

ENDERtÇO:
Caixa POltaI, 19

Rua 2, n.· 130 - Fone: 72-0091
Jaraguã do Sul· S. Catariaa

I Sociais I
Aniversários
Faz ano hoie:

- Nesta etata completa
seu primeiro aninho ds
vida, a garotinha Tama
ra Regina, filha de EH
zabete e Evanir Lombar
di.

Fazem anos amanhã
- O Sr. Heinz Blosfe]d;
- o sr. Ji'austino Rubi

ni, em Curitiba;
- a sra. Silvia Thon

leo, em Blumeoau;
- o 8-1:. Artur Vase];
-- a 8ra. Teresa Wolf

Rhu;
.

-- a sra. Lourdes 'Bél·
Jeti p'edri;'

'

---'- o sr. Mário Vitória
Rusweiller.

Dia 16 Fev.
- O Sr. Guilherme

Schmidt Junior;
- o SI:. Airton FerDaB

do Ramos;
- a era. Erica He·ns

chel FagundeF;
.;_ o sr. Htlmiqrie Fun

ke;
- o sr. Luiz Beíléti.

Dia 17
-

- A Sra. Elfrida Kar
ger Nioolini;
- o sr. DODato Friedel,

em Três Rios do Norte;
- a sra. Dirce Funke

Ribeiro, em Sãó' Paulo;
,

- a srta. Ariete Mir
tes Kuchenbecker.

Dia 18
- A jovem ROiJemary

Voigt
.

- JÜigen Georg. filho
de Gerhard Hermano,
em CGrupá;
- O garôto Aoderson

Coutinho Müller;

Dia 19
- O Sr. Alvio Enke,

.em Estrada Nova;
- a' sra. Edeltraud H.

Enke, em Ouaramirim;
- a sra. Ugia Maria

Eichinger Siewerdt.

Dia 20

- O Sr. Alfredo Weil
leri
- a .ra. Bernardin8

de Aguiar Ounha, em.

Guaramirim;
....... a sra. Odila Bertoli

Moretti.

"Aos nataliciantes, nos
Ba. felicitações"

Regist�o Civil
Aurea MülleJ Grubba. ODcial
do Registro Civll do I. Dis
trito da Oomarca de Jaraguá
do Sul. Estado de Santa

Catarina, Bra.n.
!i'az S-aber que oomparece
ram no cartório exibindo os
documentos exigldös pela leí
aHm de se ha·bllitarem para

oasar-se

doméstica, natural de
São Bento do Sul, neste
Estado: domiciliada e

resídente em Oorupâ, nes
te Estado filha d� Wer
Der Erdmsnn e Mathilde
Anna Kötzler Erdmann .

Edital n. 9.27õ de 09/02/76
José Garcia e

Ani ôchlumberger
Ele, bresrleíro, solteiro,

operário, nerurel de lere
guá do Sul, domiciliado
e residente em Vila Lenzt,
neste drstrtro, filho de Si
zíno Garcia e Frieda Ben
kendorff Gareta-
Ela, breslleíra, soltelra,

industriária, narurel de
Iren, Paraná, domiciliada
e residente em Nereu Ra
mos, nesre distrito, . Itlhe
de Albino Sehlumberger e

.frieda Reuholl.

Edital D: 9.274 de 09/02/76
Cópia recebida do Car

tório de Luís Alves, nes

te Estado.
Rolfi Elchenberger e

Luzia Iacomulskt
Ele, breslleíro, solteiro,

eletrecíste, natural de Ja
llulÍ do Sul, domicili�do e·

residente Da Rua Jorge
Czerniewicz, nesta cidade,
filho de Jean EicheDberrer

e Lídia Verbínen Eichen
berger.
Ela, brasileira, solteira,

dornésnce, nerurel de Luís
Alves, neste Estado, do
miciliada e residente em
Luís Alves, nesre Estado.
filha de Nicolau lecomuls
kt e Elene Iacornulskí.

Ediial n. 9275 de '.11/02/76
Herbert Llplnsky e

Maria' Edemír Jesus de
Bairos

Ele. brestlelro, solteiro,
lavrador, nerurel de Iare
guá do Sul. domletllede e

reaídente em Iaragueslnho,
nesre distrito, tilhe de AI
vino Ltpinsky e Gertrudes
Kreuse Lípínsky.
Ela, brasileira, solteira,

do lar, natural de Rio dos
Cedros. nesre Estado, do
miciliada e residente em

lereguestnho, nesre dis
trito, filha de Paulino Je
8US de Baires e de Irma
Maria de Belres.
. E para que chegue ao 00-

nheeímento de todos mandel
passar o presente edital que
serA publicado pela imprensa
e eI6 cartório onde será afixa
do durante 15 dias. Se alguém
souber de algum impedimento
aCUS8-0 para o. fins legai•.
AUREA MüLLBR GRUBBA

-

..oficial

Local: Salão Vieirense

Comp�reça!

Correia - �O .' Povo nos Esportes

Edital n. 9.268' de 05/02/76
Alcides Müller e

Anilda Pangrats
Ele, brastleiro, solteiro,

pintor, natural de GUIl.
ramirim, neste Eetado,
domicilado e residente
na Raa Angelo. Rubini,
nesta cidade, filho de
Paulo MUller e L i II i
Butzke Müller.
Ela, brasileira, solteira,

oostureírs. natural de
Jaragui do Sul. domtel
li8-da e realdeute na Rua
Angelo Rubioi, nesta ci
dade, filha de Oonrado
Pangratz e' de Teresa
Berlanda Pangrats.
Edital a, 9 269 de 05/02/16
Werner Marquardt e

'I'eresínha Oeehsler

:Ele. brasilEl!ro, solteiro,
natural de _Jaraguá do
Sul, domiciliado e resi.
dente na Rua Joinville,
nesta cidade, filho de
Alfredo Marquardt e di
Eroa Froehlich Mar-
quardt. '_

EJa, brasileira, solt.eira,
auxiliar . de' escritório,
natural de Janguá do
Sul, 'domiciliada e resi
dente em Ilha da Figuei
ra, neste dililtrito, filha
de Gabriel Oechsler

.

e

MÔnica ,H i 11 e 8 h e i m
Oechsler.

Edital n. 9.210 de 06/02/16
. Erico KrutZ8ch e

Hiltraud Oeehlller

Ele, bralileiro, solt8iro,
lavrador, natural de Ja
raguá do SuJ, domiciliado
e resià1rnte 'em Três Rios
do Norte, neste dilltrito,
filho de Harry Krutzseh
e, de S i b i 1 a K 1 e i n
Kr u t z 8 C h.
El8, brasileira, solteira,

do lar, DBtural de· Itoupa
va, neste Estado, domici
liada e residente em Três
Rios do Sul, neste distri
to, filha de Curt O@chsler
e Angela Zeeh Oechsler.

·Edital D: 9.271 de 06/02/16
Ismar Lombardi e

ZiJdete Oosta

Ele, brasileiro, solteiro,
industrial, natural de J8�
raguá do Sul. domicila
do e resid6nte em Barra
do Rio Cerro, neste dis
trito, filho de· Octaviano
Lombardi e Geriea Gadot
ti Lombardi.
Eis, brasileira, solteira,

bancária, natural de
AraraDguá, neste Eatado,
domiciliada e resideDte
na Rua Henrique Piaze
ra, Desta cidade, filha de

. Jayme Alcides Costa e
Rita Ana Costa.

Edital n. 9.272 de 06/02176
Lourival Dallmann e

Rena te Vali Erdmann

Ele. brasileiro, solteiro,
lavrador, natural de Ja
raguá do SuJ, domiciliado
e residente em Três RiOl!1
do Norte. neste distrito,
filho de Ervino Dallmann'
• Rosali. Matthias Dal
ImaDn.
Ela, bresileira, solteira,

conttnuaçllo da pir. �

Santíno Ritta voltá da .A.rgentina
o oonhe cido atleta [sragueense Santíno Rith

que também exerce at!I frinções dd secretário execu'
ti'o da Comissão Municipal ds Esportes, já retorDoQ
da Argentina onde, participou de cursos de aperfei'
çoamento dentro do campo da Educl:lção Ftslce. Es.
te. cursos fizeram parta das VIII Jornadas Interna
eíonaís de Educsção Ffslea mantidas pelo servieo e.

ducati,o argentino. O currículo internacional de Rh
ta csnstou ne, Atletismo, Basquetebol, _Voleibol. Gi.
nAstioe, Recreação, Gmastica Corretiva, Handebol e

Mon!)grá(iooB Global. Bantine ao que tudo indioa
deverá fIiItornar à BU.8n08 Aires para participar de
mm congresso de Filloterapia fi Medicina no Esporte
ainda em fnereiro. Por falarmos no Santiuo, nOSlOs
efusivos cumprimentos pela sua formatura COUlO
professor ds educ8Qio física. em formatura que fie.
rá realizada DB noite de hoje em Joinvtlle.

Torneio de xadrez Edson
Araujo terá sequência

Logo mais 8 tarde o torneio de Xadrez Edson
Araujo, o [araguaense que hoje pars sattsfaçãe DOS
sa, ocupa o alto cargo de Presidente da Fede ração
Gatarinense tle Xadrez, terá prosseguimento com
a8 duas últimas rodadas do segundo turno e que
deverá apontar ao que tudo indica o c_smpeão do
torneio. Os jcgos serão no Olube Jafaguaense di
Xadrez no periodo d� tarde. Pela tabela 8@ partida!
serão eotre Lico e Castilho, Walter x Mafhud Pra.
da e EIiasar pela quarta rodada e na úllima 'volta
das disputas Lico x W8lter Prada x Ca!ltilho e

Eliasar x Mafhuli. O enxadrista melhor colocado
ficará de posse do troféu Edson Araujo d." xadrez,

Presidência da República - 'Departamento
Administrativo d� Serviço -público·-
'DASP • Coordenadoria de· Recrutamento
e Sé1eção-Codersel Concurso Público

para Médico DASP/IN?S
INSCRIÇÖES: De 09 a' 20 de fevereiro,

Da AgêDcia do INPS. em Jaraguá do Sul. à
Rua Barão do Rio BraDco, 72 de 9 às 11 e de
13 às 18.00 bOi'a8.

.

Pelo Editsl D.O 61/76 do DASP: foi 'deter.
m1D8da a sbertura de concurso público desti·
nado ao provimerl to de empregos de Médico,
na �ipecialidade de Pericià Médica, em vagas

.

eXÍiltentes ou que venham a existir durante a

validade do CODcurso

As admissões serão feitas com observação
à classificação 08 cidade em que o candidato
88 inllcreveu.

Informações detalhadas sobre o assun-
to serão prestadas 'DO lo.cal de iDscrições. II·

Escritório

A COMERCIAL
ADVOCACIA - COIIAßILlDADE - SEGUROS
Antonio .José Gonçalves

Bel. em Admioislrôção de Empresas
yvonneAlice Schmäckel Gonçalves

Técn'ca em Con'tahilidadeCRC(SC) 7638
"

-

ODF 093090.989-03
Rua 2 (Mal. Deodoro) '122/130
Fone 7:l-009L - ·Cx. Postal, 19

Jaraguá do Sul - Santa Catarina
Recurso. fisqais e administrativos - ContabUlda

Serviço de marcas e patentes - fotocópias de
Leg1slaçlo trabalhista e INPS - Seguros em geral

. Serviços a.éreos Varlg
Desde .1944 à serviço do pr?gresso de Jaraguá do Sul J

Oraçlo ao Divino Espír�to Santo. I
.\

Espírito Santo vós que me esclareces tudo. que
iluminais todos os caminhos para que eu atinja o meu
ideal.Tu que me das O dom divino de perdoar e esque
cer o mal que me fazem, que em todos os instantes
de minha vida estás comigo, quero neste curto diálogo,
agradecer por tudo e confirmar mals uma vez, que nllo
quero aeparar-me de Ti. Por maior que seja a Ilusão
material 010 ae..á o mínimo da vontade que sinto de um
dia estar contigo e todos os meus irmlos na gloria per
pétua.

,

agradeço-te mais uma vez.
.

JLB
A pessoa deverá fazer esta oraçllo 3 dia. segui

dos sem fazer ·0 pedido. Dentro .de S dias será aloança
da a graça por mais difíoil que seja.

.

Pablicar assim que receber a graça

AME ainda mais a

sua ci d a d-e

Jaraguá do Sul 100 anos'!

:; C O M UNI' C A C' Ã O
o Posto da Rac' ita Federal de Jaraguá

.

do· Sul comunica 80S interessados que s@

achàm 8bert8� 88 iDscri.çõRs para o CURSO
DE FORMAÇAO DE MONITORES DO IMPOS
TO DE RENDA DE PESSOA FíSICA. a realizar
se D08 Jiss 16 a 20 deste mep, com inicio pa
ra às 15 horas, no Aud·itório da Associação
Comercial EI Industrial de Jafsguá do Sul.

EIÚudaDt@s do Curso de Técnico de Conta
bilidade aperfeiçoe seus co.nhecimentos fre·
qu@ntando este curso, que será ministr<ido gra
tuitamente.

:-

I:· Dr. Álvaro
i

Henrique Maia I

Advogado
II
,

OAB/SC: 1737 - CPF:
.

Consultas, Pareceres e

019174049

Ações·
Inventários, Acidentes d� Trânsito, Seguros,
Usucapião, Cobranças, Inquilinato. Desquites,
Cancelamento de Protestos, Defesas tJriminais e

Fiscais, TrabalhO e Previdência SOCIal Aces-
soria Jurídica às empresas em ge�aL

EXPEDIENTE
As 3.118 feiras

das8.00 às 18.00 horas e

a08 sábados das 8.00' às 1200 horae
AveDida Getulio Vargas, a80,

ICorupá . - Santa Catarina
. -----
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MARISOL S.A. Indúslria do Vesluário

expressa pelos seguintes indices, tomando como base o lucro ltquido antel do Imposto de
Renda:

-'- Lucro sobre o Patrimônio Líquído 68,0%
- Lucro sobre o capital médio . 138.5%
Capital e Reserva: O capital da sociedade permaneceu Inalterado durante o exee- .

cicio; No entanto, os fundos e reservas livres existentes permitirio Bu_lmedlata dupllcaçAo,
significando uma bonificaçllo de 100% sobre a. ações possuidas.

FlnaUzando, eongretulamo-noa com todos que. direta ou indiretamente, contribul
ram para a consecução dOI nossos objetivos.

JaraguA do Sul, �8 de janeiro de 1976

C. G. C. M. F. n.« 84.429.752/0001-62
SOCIEDADE ANONIMA 'DE CAPITAL ABERTO GEMEC/RCA· 220 � 74/247

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Prezados Senhores Acionistas. .

.

.
Em atenção às disposições legats vigentes, submetemos à apreci_çAo dOI senhores

acionistas. o Balanço Geral e Demonsteetívc doa Resultadol relativos ao exercícío financei
ro encerrado em 3,1 de Dezembro de 1976. acompanhado dOI pareceres do Conaelho Fisoal e
Auditores. .

Investimentos: Com o objetivo de apriJP,orar nossa produção, investimol em Imo-
.

bilizações técnicas, durante o exereíeío, _ importância de Cri 757.493,82.
Produção e Vendas: Nlo obstante a retraçA0 de demanda que afetou as indús

trias textete no 1.0 semestre de 1975, nOlsa produção apresentou substancial Incremento.
permitindo a expansâo do faturamento em 53.6% a preços correntes.

RentiJbiJidade: Registramos como satilfatória a rentabilidade apresentada. que se

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1975
A DiRETORIA

\

ATIVO

Disponível
Bens Numar ãrioe
Depõsitoe Bancãrtos 8 ,ista
Realizável a Curto Prazo

Estóques: - (nota 1)
Produtos Aoabado8
Produtos eQl Elsboração
Matérias Primai

.

Fflrramentás, Peças fi Material de Manu
tenção
Materiais Divsrlo.
Material de Embalagem
Créditos, .

Otae. 8 Reo, de Olísnt••.
(--) Valores .Descontadoa
(-) Prev. p/Dev. Duvidosos

Banees Ote, Vinculada
Valores e Bens:
Valores a Receber
Adiant. a Empregad••
Crédltod Diurlol
ATIVO OIROULANTE
ReaUzável a Longo Prazo

Obrigaçõa!il Ehtrobí is
.

Decrete L6i 157J67
Imobilizado

/
ImobHizáções TécnioBs
Valor Hist6dco
<+) Oorreeão Monal'ria
(=) Valor corrigido
(-) Deprecieções
Imobilizaç6es Financeiras

Aplic. p/Incentj,os Fi.cais,
Incentívos Fiscais. aplicar
Participações "em Outras Empresas II

Dep, Oauctonsdos
ATIVO REAL
Pendente

Despesa. Di-ferid81
Outras Oentas
Despesas com Projeto da No'a unidade
a Amortizar
SUB-TOTAL
CONTAS DE COMPENSAQÃO
TOTAL

58.102,57
1.937.206,52 1.995.309.09

383.833,65
992.714,01

1.369.107.4:0

64.971.28
44:4.558,81
169064,94 3.4:14..250.09

8.196.477,75
1.283.132,76
245894,00

6.667 4:50,9"
368.337,88

329.656,00
21.885,92

650,22 7,387.881,0110.802.131.10
12797.440,19

17.700,86
2,38.00 17.938,86

í .'

5 589.775,59
543.712.31

6.133467.!J0
.810.993.18 5822,494.72

.

339.341 ,00
163701,66

48.449,52 ó51,492.18 5873,986.90
19689.365,95

147.674,25

386613,65 534.347,90
19.223713,85
20188.906'16
394:12.620,41

Demonstração da Conta de "Lucros e

em 31 de Dezembro de 1975'
Perdas"

.

Renda Bruta Operacional
Venda dos -Produtos
Imposto Faturado
Renda Operacional Liquida
Custo dos Produtos VendidOs
Lucro Bruto
Despe,sas cl Venda.!?i

Comissões sobre Vendas
Propagànda e iJublieidade
Imposto s/ Circulação de Mercadorias
Pretisão p s ra Devedores Duvidosos
Outras Despesaa
PIS sobre Faturamento
Custos Gerais

RODorá r ios Diretoria"

Despesas Administrativas
ImpoBtGS (ii Taxas Digerliias
Deip8s8s Financeiras [neta 3)
Amortizaç6es e Qepreciaçôes
Lucro Operacional
Rendas não Operacionais

FinHnceiraa
De Parncipaçõee
Eventuais
Capital de Giro Ne.g8tlvo
, Despesas não OperaciOnais
Lucro Líquido Antes do Imposto de Renda

Reversão' de Previs6es e Provisões
Pre'iaio para Dnedore8 Dueldoeoa

19 t02 211.92
, 19 102.211.92

111.646,32
18 330.625.60'
9.396.000.00

"8.%4.625.56
3.204238.12
/' 911.617.00

218384.32
1-:-232.�6f1.09
245.894.00
413.17657
116.641.74

3.35307480
466012,80

1.130.669,75
17.56967

1.738832,68
127.705,83

2249.60670
708734.67

- 79.271.13
3761,45

248.149.49
. 377.552,60
187 .•26.02

2.770915,85
276.383,44:
110.585,65

-=

PASSIVO

Exigivel a Curto Prazo

Fornecedores

Diretores e Acicmiltal

Ins_tiluições FiDllDceiraa

Provo pI Pgto. 1. de Ueoda

Outras Exigibilidadts
Obrigições Tributárias e Soclill ii Parar
Credores Diversos

C/Corrente RepresentaDtes

3.428.908,61

!43.420,2t

2.323.006,09
300.500,00

160 193,�2
177.916,26
26812.01 ,1.20Q.810,3O

.
Exigivel a Longo Prazo

6.361.633,40Instituições FioaDCliral

Provo pl Pgto. 1. Renda'
.

30_0600,00 6.662 033.40 13.91!.848,10 .

Não Exigivel

Ca"itöl Sºb�crltQ (ot.2)
Cor. Monetária Ativo Imob.

Re.ervas Legais
Reserva Lega'l DL 2627

Ueserva pI MIo. Capital de Oiro próprio

2.000 000,00
32.. 369,00

.

219.882,03

64812,96 3õ4.694,99

Reservas Livres

Re•• pl Aumento de Capital.
Res. de Ações Bonificadas

Ues. Correção aI ORTN

Lucros Suspensos
. Previsões
Provo ICM 5/ ßstóques
SUB-TOTAL
CONTAS DE COMPENSAÇÃO
TOTAL

.

6� 1.862,09 -.

6.8õ1,OO
698.28 649.411,31

-----

1.734.40ã,89

361.919.90 6310.866,10
19223713,80
20'.188.906,66
30.412620.41

164.788,63
1 ues.re

601.000.06
36797ü,90

2078318.80
240.000.00

1039H;',00
1.734 403.89

Prevísão para I.O.M sobre Est6quBs
Preeisão pSn PAgamento do Imposto de lbndll
Provisão P/Pgto. do Imposto de Reda
Provisão I,C.M Sobre Estóques

.

Resultado a Distribuir
Di'ideôdolJ
Reserv8B
RS8prva Legal
Luc-os Suspensos

Jaragoá do Suí, 31 de D, zambro de 1975

Pedro Donini - -Dír. Gerente Wigand' Hasse - Dir. Técnico,
Werner Schuster - Dlr.Financeíro Edison Jahn .,: Oontabilieta ORO 5080

NOTAS EXPLICATIVAS
Nota 1 - Realizável Cl Curto Pra�o -- Estóques�'

. OI estóques foram inventariadoa pelo seu custo de fabricaç'o e' pelo preço médio
de aquislclo. portanto abaixo dOI preços vigentes no mercado.

"

Nota 2 - não Exigivel - Capital 'Subscrito:
.

O capital social esté representado por 2.000.000 de ações ordinirlas, todal -com
valor aomíne; de CrI 1,00 cada uma. ,

. : .

Nota 3 - Despesas ,Financeiras:
A correçlo das divides de empréltimos contraidos. para inversÕêa fixas no mon-

tante d. Cri 813.214,82 foram consideradas aqui.
'

Nota 4 - Amortizações e Depreciações:
Esta conta é representada pelos .eguinte. itens:
a) Amortização de dellpesas pré-operacionais referente o projeto de
expanslo e relocaUzação de nOlS& unidade fabril Cr' 96.888,12
b) Insuflciênoia de Depreciações Portana 52/74 CrI 31.038.81

TOTAL Cr' --1"""21=.'7=0='5.'"""38
contfnuá na pigina seguinte

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Parecer do Conselho Fiscal PARECER DOS AUDITORES

WllUam Kohler

'CPF. 005504009

Lallau Ratb

CPF 009954879

Eugenio José da Sllva
CPF. 009952669

Examinamos o balanço patrimonial, em anexo. levantado em 31 de dezembro de
1975. e ali respectivas demonstrações do resultado eeonomíeo-ünancetro do exercício findo
naquela data; Nosso exame foi efetuado, de acordo com as normas de auditoria geratmen
te aceitJls e. consequentemente incluiu as provas nos regi�tros contábeis. e outros procedi
mentos de auditoria. que julgamos necessários nas circunstâncias.

Em nOSsa opinião, o balanço patrimonial e as demonstrações do resultado economico
financeiro acima referidos, representam. adequadaruente, a posição patrtmoníat e rínenceírs
da MARISOL S.A. Indústria do Vestuário. em 31 de dezembro de 1976. e o resultado de suas

operações correspondentes ao exercício findo naquela data, de acordo com os príncípíos de
eóntabíltdade geralmente aceitos, aplicados com unírormtdade com relaçlo ao exercicto an-

��
"

.

JoinvUle. 26 de janeiro de ] 976
AUDIT-Servlços de Auditoria S/C

GEMEG-RAI & 741116 - PJ
(ASS) CELSO MOREIRA LOPBS
Contador reg. eRC (SC) n.O 0381

Reg. Auditor Independente GEMEC-KAI- 74-1t6-1-FJ

No exercício das funções do Conselho Fillcal da Marisol B.A. Indústria do Ves
tuário com séde em Jareguä do SUl (SC), examinamos o Balanço Geral, Demonstrativo dos
Resultados, Iívros, dooumentos e demais atos pertínentes ao exercício social encerrado em

31 de Dezembrc de 1975. e somes de optníão que os mesmos merecem aprovação d� Assj:lm
bléla G.eral Ordinária, a ser convocada para esse fim.

Jaraguã do Sul, 28 de Janeiro de 1976.

Conselheiros

-

Sindicato dos Trabalhadores nas

Indústrias Metalúrgicas Mecânicas
e do-Material Elétrico de Jaraguá

do Sul '

Edital de Convocação
Pelo presente edital, ficam eonvoeados 08 88�

lilociad08 do Sindicato dos 'I'sbalhaderea Dali Indús
trias Metalúrgica. Mecânicas e do Material Blêtríeo
de Jsrsguä do Sul. para 8 assembléia geral extraor
dinária a realizar- se em sua sede soeíel, sito a rue

Padre Pedro Franktt 0.0 133, DO próximo sábado,
día 1-4 de Fevereiro de 1976, às 16,00 horas em pri
meira convocação ou uma hors apõe, com. qualquer
número de associados presentes, para deliberarem
,(lubre a seguinte ordem do -día:

1 - Alteração do sistema a8siste,ncial do Síu
tHoato...

Jaraguá do Sul, 09 de Fevereiro d·e 1976
08180 S. Medeirotl - Presidente

Alberto' 8auer S.A. Indústria I Com'ércio
CGC/MF - 84429836/0001-04
Assembléia Geràl Ordinária

Edital de Convocação
São constdados os Senhores AcioDist8!i1. para

Be reunirem em ASlembléia Geral Ordinária, 8 ler

realizat:ià DO pr6'Xl'm'O" drlt 30 de março 'de ,1976 às
15 horas, na séde social, aha a Av. Mel Deodoro da
Fonseca, 739. com 8 seguinte ordem do dia�

1.°) -' Discussâo e li"elibefBQâo sõbre O Relatõ
rio da Diretoria, Balanço Geral. dem'onstt8QãD da
conta Lucres 8 Perdas 9 paraear do Conselho

. Fiscal, relati908 �o exercíoio encerrado. em 31 de
dezemo!o de 1975.

. .

2 o) - Eleiçãó da Diretorlll 8 fixação ,de SIJ8

remunersção.
3°) - Eleição dos membros de Conselho Fis

cal e fix8çãú de 'UIS remuneração.
4 o) - assuntos div�rsos, de inter�8Be social.
AVnsO AO� AOIONISTAS - Aeham-se à dis

posicão d08 senhores a9ionistal!l, na séde 6ocial, os

documentos a que S6 r('flH6 o art. 99 do Decreto·
Lei o o 2.627, de 2609'1940.

Jaraguá do Sul (SC), 04 de fevereiro de 1976
Alberto Bauer S.A Indú .. tria e Comércio

.'

Victor Bauer - Diretor - Pre8idente
CPF - 004.358.J39

ßlancao Sel�uras Contri�lintes �o Imposta
lerritariul e Pre�iBI Ur�Bß8

"A Prefeitura Municipal de Jaraguá do
Sul, Gomunioa que os carnês do imposto en

contram-se a disposição dos senh9res con

tribuintes na Tesouraria da Prefeitura e que
o prazo para o pagamento. da 1 ° parcela en·

cerra-se em 29 de fevereiro."

Jaraguá do Sul, 05 de fevereiro 76

Aldo Romeo Passold, Diretor da Fazenda.

Ass·ociação· Recreativa. Marisol "Arma"·
Edital de Convocação

Assembléia' Geral Ordinária
Pelo presente edHal, fic�m convocados, todos os

associadCN5 da Associoção Recreativa M�ri801 "Arma",
para se reunirem em· Assembléia Geral OrdinllÍria, lJ se
realizar em sua sede social (Clubt». sila à Rua Ber
nardo Dornbusch, 740, às 9 horas do dia 22 de feve
reiro de 1�76: afim de deliberarem sôbre í:I seg-uiole.

Ordem do Dia
1.° - Pr�sllção de contöS do exercício fiodo.
2.° - El�ição da NClVll Diretoria e Conselho'
FisCil.

.

3.° - Assuntos de interesse da Assoêiação.
Jaraguá 'do Sul, 10 de fevereiro de 1976

Prof. João Beckhauser - Presidente

Pe. Blemar Scheid, Diretor da Faculdade de
Estudos Sociais da Fundação Educacional Re
glonal Jaeagueense, no uso de suas atribuições
faz saber:

1.8 - Inscrições para a 2.8 chamada (1.(
ngstl)
'lintre oe di88 9 a 15 de fevereiro. Preço:
192,00

Lt'lctil: FERJ'
Herarte das 14 à8 18 hs

d8S 19 às 21 Ils
Vestlbular: dias 2J 222324 de fevereiro com
lníclo às 8,00 da manhã
2 o - Matricula para a Faculdade de Es ..

tudos Sociais: entre os dial9 a 25 de fne
reiro Preço: 100,00 .

Local .; Secretarla da Faculdade
Horário - 14 às 18 h. e das 19 às 21 hs,
Os documeutcs exigidos para a matricula
estão DO manusl do candidato página 58.

Pe, Elemar Scheid
Diretor da Faculdade

Mais
de

milde 300

In 1'0 rma t ivoA C A R E SC
.

Hortas para
.

exposição no centenário

Estamo. se-leclcnando hortas no interior de ,Ja.
reguá para a exposíção Agro-Pecuária, que será.de
23 a 25 de julho próximo.

Uma dai primeiras providências já tomadas,
foi; I:'ntrarmOI em contato com Indústrias que pro
duzem sementes de hortaliças, para serem plantadas
em março e estarem boas para a Exposição.

Vamos pedir também a colaboração das Esco
las Ruraís, para que cedam verduras' para a €XPo
6liçio, contribuindo assim par a o sucesso da mesma.

Estamoi procurando conscientizar 88 Iamíllas
rurais da importância da Centenäelo desta oídaas,
esperando eensegutr grandes melhoramentos nas
Escolas Rurais, nas C88SS e enfim em toda Oomu
nídade.

Aos nossoe vlsttantes por ocasião do Centená
rio vemos proporcionar um ambíente agnadável e

oferecer o melhor.
Participar do Centenário não é uma alegria só

minha em sua, mas de todo Jaraguaense.
Gelaborem ...

I

Rosematre P. dll Cunha
Extenclonlsta da ACARBSC

,litros São
gasolina.economia em

É supertot li 300.000 lnros mensets a economía
real no consumo de gasolina, prepoesloneda' pelos
iIIl'l!!relhos jtalialÍos Pilrer King até egore instalados
nos automóveis nacionais. Esta informação é parle da

.

pesquiu realizada pela Caledônfä, a empresa que io
'roduziu"no Brl!lsil aqueles aparelhos e que colocou no

mercado liuromobil{stico mais de 11 mil economizddores.
de setembro do ano passado alé janeiro desle aDO.

Para chegar a esta conclusão,' a' Caledônia con

siderou' someDre aUlomóveis de pas8fJgeiros e não
compulou os dados oblidos oas pesqúisas com uti
litários, camionetas e caminhõas de transpotes movidos
a gasolina, selor em que Mlguns depoimen!os u!trõpms
sam os indices de economia de combusl.ívd que o

próprio fabricanle do Filler King afirma em seus fo�
Ihelos técnicos. A pesquisa (parcial) envolveu 45 au

tomoveis, divididos proporcionalmente' eot're grandes,
pequenos e médios, de acôrdo com li frota rodante no

país; em condições diversas de tráfego (zona urbôn I
de S. Paulo e eSlradás) e características de ,!rabalho
(Iaxi rodando 12, horas por dia e carros particulares
com ba xa qUilometragem .diária)

A média atingida foi de 1.500 qUilômetros Í'oda�
dos mensölmenle por veículo. com um consumo méd'o
de 7,5 qUilômetros por litro (200 Iilros de gasolina por
mês, no valor de Cr$ 726.00 por veículo).

Com a inslalação do Filter' King, os mesmos

veículos apresentaram uma média de 15% d� econo

mia real de combuslfvel, fazendo Cair para 170 litros
lJ média mensal de consumo· e proporCionando uma

economia de Cr$ 108,90 por mês.

Baseados n'esses valo�fS (preços aluais da gaso
lina) somenle nos carros que Estão rodando com o

l"'iIIer King inslalado (It mil veículos de passe'io), a

economia resultante desse' aparelho, é da ordem de
330.000 litros de gasolina por mês, ou seja, uma eco

Domid anu(ll de quase .qualro milhões de litros�
,

TV provoc.a doenças em crianças·
Dan McDonald, articulista do "National Inqui

rer';, jornal norte americano de circulação nacional.
informa que a propaganda de remédios pela tele�
Visão está causando perturbações em crianças ian
ques. ,

.

Isso porque, segundo dados fornecidos pelo
Dr. Charlé8 Atkim,' da Universidade de Michigan,
grande número de meninos e meniDas entre 10 e 14
anos, em contato com a propaganda de remédios,
8'� preoeupa com as doenças indicadas ou 8cham
Borm&l adoecer ...

Ess88 atitudes aumentaram sensivelmente 8S

enfermidl\des. na8 crianças que passam horas a fio
diante do vldi'o (ABIM - Agênc!a Boa IIJlPJ:ensa).

Luís
.

zela seus
'

�lU:lejospor
São Luís possui 8 mai:s bela, e vàli088' coleção

de 8zulli'jofl ccloulaís do Brasi] e, provavelmente. de
toda .Amértca Launa.

Na capital do Maranhäo se pode admirar em

edifícios centenários. a beleza de um conjunto mul
ticolorido de fach·adas, onde figuram azulejos vindos
de Portugal,

A perfflição dos artísticos azulejos sempre
eham<>u a atenção de quantol tem li oportunidade
de visitsr SãO' Luis que, a justo titulo, muitO' S6 or

gulha delse rico leglido colonial.

,

Em São Luis. na prsça João Lisboa, onde n60-

huma construçãO' modtfroa e sllp�rior a três aoda,
rei é permitida encontra-se a maior coleçãO' desseI!
magnifioo8 8zulejus portugue8es. Agora �as fach!ldas
(WS' predios des8a praça vãO' ser re8tauradas a fim
de 888.ßgurar às gerações futura8 a. magnificência
desse preci08O' patrimunio de nosso passado. (ABIM

Agência Boa Imprensa).

Noticiário do Departamento de Extensão
Cultural

.

da UFSC

A
.

Evolução do Homem
Numa co-promoção do Museu Arqueológico de

de Sambaqui de J·oinville. Secretaria de. Cultura,
E'JIporte e Turismo da Prefeitura Munici·pal de Joio
ville e Departamento de Extensão Cultural da UFSC.
será realizado de 16 a ?7 de fevereiro, das 19, às
22 horas, no Museu ArqueoJógico de Sllmbaqui. o

curso "A EVOLUÇÃO DO HOMEM". '

Será ministrante da programação o professor
PAULO ROLANDO UNGER, especialista em Biolo
gia e Geologia na8 Faculdade8 de Filosofia, Ciên
cias e Let�a8 e Educação Ffsica e Desport08 da
FUNe. DUfbDte o curso serão desenvolvidos os se·

guintes 'temas: Históricu das idéias evolucionistas;
a origem da vida; o pleistoceno; a evolução doS
mam1fer:os; a origem doJ homem; 8S teorias evolu
cionistas; mutação; raça; o fu.turo.

Ag inscrições devem ser' �eita8 no Museu Ar
queológico de Sam bequi, em J9inville.

r���-...-.(!)�����
� DI". Reinoldo Mopsra.1

f E'M!�ri�:OV::��:r.Lur. f
1
� _ _ J��AG�Á '00 SUL

'

i
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Relatório da Diretoria
Senhores Aclonlstas.
Cumprlndo as determinações legj!is e estetutérlea,

temOS a �alisfação de submeter a Vossas Senhorlee.
(I Balanço Geral desta sociedade, bem como o demons
"tratiVO da conta de Lucros e Perdas. acompanhado do

PI1�ecer do Conselho Fiscal, reterente eo exercício

encerrado em 31 de dezembro de 1975.
Embora os dedes que ora apresentamos demons

trem a firel struação econômlce e finaneeira da Seele
dad2. colocamo-nos 'ao inteiro 'dispor dos senhores
Acionisllls, pari!! quaisquer esclarecimentos que deseje
rem obter.

jilragulÍ do Sul (SC), 28 de janeiro de 1976.
A DIRETORIA

.

_ BALANÇO GERAL. encerrado em 31 de de
zembro de 1975, transcrito. às páginas. 114 a 116
do livro Diário n." 07, registrado sob n.O 2074/75
na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina.

A,..IVO

8.577.734.21
Cr$ 23.295.091,35

OllPoniwel
CCliXà; Bancos conta Movimento; Cheques
em Cobrençs
Realizável a Curlo PrBzo

Conlas de Fregueses; Duplícares II Rece
be'; Tttulos ê! Receber; Adian!amentos a

Cies. Ftnanctemenros p/c Clientes; VW
do Brasil S.A. Conte Autos; VW do Bra·
sil S.A. Conta Peças; Contas de Empre
gados; Furidos Caucionados; Veículos
Novos; Veículos Usados; Peças; Aceesõ
rios; Outras Mercadorias; Combuetíveís e

Lubrificantes; ßencoa Depósitos Vinculado
RealiZivel II LORga PraZD

' '

Dupnceras ii Receber; Tüuloa a R(>ceber;
Imobilizações f Inanceiras

Ações e Debenrures; Cauções; Empréetl
mos Compulsónos; lnveatimenroa
Imobilizaçõel Técnicas

Terrenos; PrédiOS e Benfeitoritls; Constru
ç(jes em andamento; Máquinas, Ferramen,"
1118 e Equfpllmentos; Móveis Ulensflios e

lilstd1é!çÕeS; Veículos de uso da Fúmll;
Correção .de Terrenos; -Cor.reçã.o de .Pré
dias e Benfeitorias; Correção de "1iiqui•.
nas, Ferramentas e Equipamentos; Corre
ção de Móveis, Ulensílios e 'Inslalações;
Correção de Construções em andamento

Resultado Pendenle
Peças Originais em Garantia; Mão de obra
em Garantia; Juros e Despesas Bancária.

'

a Apropriar; Juros e' Despesös Financia·
,mento a Apropriar; Imp. s/Operações Fi
nanceiras li Apropriar; Material de Con-·
sumo li Apro'priar; Seguros II Aprõpriar

.

Contas de Compensação .
".

Banc'os cODla Cobrança Simples; Bancos
conlo Cobrança Vtnculada; Boncos conl.

Cobrança Cilluciooada; Bancos· conta Co
brança Descontada; Ações Caucionlldas;
�eguro. Contratado�; Empréstimos Con
Iratados

8.577.734,21
e-s 23.�95.091.35

Jaraguá do Sul (SC). 31, de dezembro de 1975.
Bolít Bruch' :. Diretor-Gerente

CPF n.o 0099604t9-15
Octávio Murphy ..;_ Procurador

OPF D.o 008 14t 809-49
Valdir . rutzseh - Procurador

CPF n.O 098894 349-UO
Luís J. Gonzaga Simio - Procurador

CPF n." 006 249 859 20
,

Ilárío Bruch - CPF 0.° 069088 6!9-53
Técnico em Contabilidade - eRe - SC n.O 6,984

.

Demonstrsção da conta de LUCROS K PER
DAS encerrada em',õl da dezembro de 1975, trans
crita às páginas 104 a 114 do Iívro

'

Diário o.· 07
registràdo 80b n.O 2.074/75 ná Junta Oomercíal d�
Estado de Santa Catkrina.

CONTAS
Produto das Opera

çõea Sociais; Oomíesões 80

bre Vendas Diretas; Juros
Recebídos: Descontos Obti-
dos; Valores Recupftrados;
Rendas Fin�nceira8; Indeni
zações de Garantia; Comis.
lõe8 sobre . Admini8traçAo
de Consórc·iol· Reembolso
dá�Fréte8; '�Reembor8õ -

de

Propaganda; Rendas não
. Tributilveie; Outra� Rendas;

6.096.376,02 Reserva Legál; Lucros 8

Perda8 em Suspenso
Despesa8 Direta8 Velo

culos Novos;' Despesa8 Di
reta8-Veiculo8 Usados; De8-
pesas Diretas Peçaf!l; Deil-_
pesas Diretas- Serviços;
De8pesas Administrativa-
I!ldir@tas

394027,52

5880.022,82

r.ses Mb,50

614.977,96.

PASSIVO.
·

Eliulvel a Curlg Prazo
Obrigações por Peça!; Obrjg�ções por
Al:essórios; Obrigações por combus'íveis
e lubrifican'es; Obrigações por outr<!s
Mercadorias; Recebimento Antecipado por
Mercadorias; Fornecedores Diversos; Ban
cos conto Caução; Bancos Empréstimos'
Garôntidos; Banco8 conta Desconlo' Ti

'I�l�s i:I Pagar; Salários a Pagar; Hono-
· tanas d Pagar; Previdência Social ii

Recolher; FGTS iii Recolher; ICM II Re
ct'>lher; IMP. Renda e Conlrib Compul-
8�riél' a Recolher; I,sQ!'la Recolher; Con.
trlbuição Sindical a �ecolher; FreIes e

�arretos a Pi!lgar; Seguros a Pagar; Di
videndos ou Lucros I!l Retirar; Obrigações

. �or Subscrições; Empréslimol em Moeda

N8traogeira; Obrigações por Velculos
·

ovos 6411.096,61

B EllUfvel 8 LORDO Prazo
.

IIncos conta Caução; Tílulos li Pagar;
B.1llt>réstimos em Moeda Estrangeira 5.08'!.191 ,50
Ião Exlglvel

gepreoiac;ão de Prédios e Benfeitorias;

eEPre�iação de Máquinas, Ferrtiments8
e

. qUlpamento8; Depreciação de Mó
ve�s, UtensUios e 1I1sta!ações; Depreci·
Iça0 de Veiculos de U80 da Firma; De

fr�c. das ReaTaI. de Prédi08 e Beofei
orlas; Deprec. da8 ReavaI.. de Máqui�
088, Ferramentas 8 EqUipamentos; De

�r1c. dà8 Reava). de MQveis, Ut'ensUios

D �stalações; rrovisão para Cont88

UV�dusa8; Reserva pua Aumento de

gap�tal; Reserva para Manuten8ão do

,,�Pltal' de Giro; Reserva de Bonifica
yOeB Recebidas em Ações; Capital Re·

gtstrado: Resultado da Correção Mone�
tária; Lucros d@ Perdas em Suspenso;
Lucros e Perdas do Exercícío Anterior;
Correção Monst(1ria da8 Deprec.- de
Prédios e Benfeitorias; Correção Montl
tária das Deprec. de Máquinas, Ferra
mentas e Equipamentos; Correção das
Deprec de Móveis, Iltenstlíos til Insta-
lações

.

Resullado Pelldenle
,

Vendas em Cortesia; Oréditos de lCM
Veíe. Novos

Gonlai de Compensaçio
Endoseos para Oob-ança Shaples: En
d0880S para Cobrança Vincula.da; En
dossos pura Cobrança Caucionada;' Bn
dOS801 pars Cobrança Descontada;
Osução da Diretoria; Oontratoa de Se
guros; Contratos de '"Empréstimos

3�213 692,79

1�.376,24

DÉBITO CRÉDITO

6.024.925,34

6.024 925,84
6024.925.34 6 024.925,34

.

J·ataguá do Sul (SC), 31 da. dezembro de· 1975.
Rolli Bruch -- Diretor Gerente

CPF n. 009 960 419 - 15
OctáTio Murphy - Procuradll>r

CPF n. 008 141 809. - 49
Valdir Krutz8ch ...... Procurador

CPF n. 093 S94 349 - 00
Luiz J. Góozaga Simã<i - Procurador

CPF n. 006 249 859 - 20
IJário Bruch - CPF n. 069 088 619 - 53

Técnico em Contabilidade - CRC - SC n. 6.984

Parecer do Conselho Fisoal
Senhores Acionista8.
Os abaixo-assinados membros eflttivos do COll

selho Fiscal da IARAGUA VEíCULOS S.A., lendo
examinado mioucioslImeQte o Balanç Geral e ii De
monstração da Conta d2 Lucros e Perdas referente 10

exercício de 1975, apresentados p,e.la Diretoria, com

fornecimen'o de todas as informeções e esclarecimen·
tos sol.i:cilados, declaram ter e.ncoßtrad.o todas as con

tás e documentos em perfeita ordem e correção e são
de parecer que os mesmos. merecem ser aprovados
pelça AssembltHa Geral.

Jaraguá �o Sul (SC), 29 de janeito de 1976 .

.

Loreno Anlônio' Marcatlo
CPF n.o 00968õ319-04

Eugênio Vitor Schmöckel
CPf' n.O 004304229 87

Aliberl Ewald
CPF fI.O 121089879�9t

Jarag·uã Y·e·ículos
CGGMF D. 84.436.583/0001-98

Edital de Convocação
Assembléia Geral Ordináliia

!J.ão con�idad08 es senhores a�ioni8ta8 � .com·
pS-rPcérem à Assembléia Geral Ordinâria '8 ser raa�
linda no dia 10 de março de 1976. às -14,00 horas,
na séde social estabelecida na av. Mal. Deodoro da
Fonseca, �30. em Jaraguá do Sul (SC), a fim de
deliberarem sobre a leluinte:

S.A.

Correio do Povo
nos Esportes
Jaraguá será séde de
campeonato: Bolão

A Federação Ceterlnense de Bocha e Bolão
acaba de divulgar o seu calendário esportivo par�
1976, onde se destaca o Oampeonero Cetannense de
Bolão do corrente ano. '

•

< O econrecímento, que coincide com oe festejos
de Centenérío de Fundação de Jaraguá do Sul, t'erá
lugar no mes de agosto de 1976, quando áS mais ca

tegorizadas equipes de bolão do Estedo de Santa Ca
raríne deverão aqui comparecer pare participar' des
embales que certamente haverão de empolgar o públi·

.

co esportivo da "Pérola do Vale do Itapocu".

As equipes Iaregueensea já devem ler lnlcíede oe

treinamentos pare tão destacado acontecimento que,
segundo estamos íntormedos,' .contou com o apoio
maciço do esporte bolontsuce da Oapltal,

.

,

.

Em IIgosfo. de 1976 Jaraguá do Sul será .. Oept
III do Boião de ôenta Calarina, e o seu vencedor
disputará o campeonato brasileiro de bolão ..

Poderi!J jaraguiÍ do Sul pleitear
.

o cempeonato
de Bocha com o Que írceríem presligiados oe noeso e

"cobras" _Q.ue tanto se dedicam a esse típo de esporte.

Copa Centenário
Abaixo publicamos a tabela d. "COPA CENTE

NÁRI�" que será disputada entre clubes diS liras de
j.ragua do. Sul e Blumeneu. O. joros lerão seu lní
cio dia 29, ülnme domingo deste mes.

1.a Rodada - d.ia 29102/76 '.

Em ßlumeneu Vasto Verde x Acal'ai. Em Jarl)
guii Baependl x Gesperense e em Pomerode Florest.
x luventue.

2.a Rodada
Em Jarag.uä Baependí x Floresta. Em Guerami

rim Ac.raí x Gasparense e em Blumenau Vaslo Verde
x JuvenIU!.

.

3.- Rodada .

Ern Pomerode Flores!. x Acarar. Gaspareose x

Va§to ..V�r.de,}ilm, ya.§Pitr- e ._ e![l_ Jarag.uá o. CI�ssi·co
Juventus e B�ependi.

. , -

4.a Rodada .

Em Guaramirim Acaraf x Baependi. Vallo Verdi'
x FloresI. em Blumenau, Gasparense' x juventus em

Gaspar.
6.· Rodllda
Floresta x Gasparensf em Pomerode, juventús x

Acata! e ainda em Jnraguii ßaependi x Vaslo Ver·'
de.

Juventus e Payssandu
o. pega de amanhã

. No domingo que pluasou em jogo disputado em

Brusque, o Payssilndu local conseguiu vencer liIO Ju
venlus. Agora os comandados de Hélio Rosa tem tudo'
pela ,frente para conseguir a reabilitação, embora que
dHfcH, pois o time do berço da fiaçlio cltarinense vem
se apresenlando de forma convincenle Além de ler em

seu onze principal jogadores da escol de um joceli na
metlI, SlIbarii, Edson que alUou no nacional pe.)o Fi.
gueirense, entre outros craques de envergodura. O
juventus 'mostrará a sua torcida, o meia cancha Russi
nho vindo do Caxids de joinvilJe e que fêz sua es

Iréia em Brusque. O resultado foi de 2x 1 favorável 1I0
lime local, mas aqui os companheiros de Maíca espe
rim poder apresentli'lr um grande fUlebol II sua torcida,
que por cerlo deverá prestigiar O aconlecimento no

estádio João Marca"e. Quem for ao eSládio -verá; lIS
importantes obras que o lime presidido por Loreno
Marcalto vem introduzindo enlre os qUöis a ilumina

ção que darii condições a pröçll de esportea de abri

gar jogos no período noturno.

ContiDua na página 2
.

Ordem do Dia

1.° - Exame, discussão e delibera9ão -Iobre o

Balanoo Gerd, D61mons\uQão da Conta de Luoros 8

.fJerdu, Relatório da Uire.orla, Pare{ler do Conselho
Fiscal EI demais docum'entos referentes ao exercíoio
encerrado em 31 de dezembro de 1975;

2 ° ...:.. Eleição do Conselho Fiscal e 8uplentes 8

fixação dos seU8· respeoti�08 honorAdos.
-

3.° - Outros .IIS8uOt08 de intereie na Sociedade.

Aviso

_ ,A Diretoria dest8 Sooiedade avisa aos senhores
'acionista!!! que estão à sua disposiQão na Mêde social
os d0cumentos de que trata o artigo 99, do T)ecreto·
lei n.o 2.627, de 26 de letembro de 1940.

Jaraguá do 8ul (SO) 04 de fe�ereiro de 1976
Rolli Bru.ch - Diretor·gerente

CPF n.O 009960419-15
Octávio Murphy � Procurador

.

OPF n.O 008 141 809-49
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Correio do Povo
Pelo presente. edital de cueçäo, pedimos aos se.

ANO LVII ........
" .JARAGUA DO SUL (SANTA 'CATARINA) Sábado 14 de Fevereiro de 1976 - N. 2.87Z nhores abaixo relacionados que compareçam em fiOS.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!�!!!!!!!!!!!!!!�=======�=======�� so cartório pare Iratarem de assuntos de seus inre.
resses.

Domeuarquivo para você
Educação � Disciplina

• Prof. .Paul. Moretti
Para Platão. educar era arte àlícerçada na díscí mo.

plina. Disciplina, entre gregos e romanos, era sinônimo Além do maís, é preciso espírito criativo por
de castigo. A disciplina castigo sofreu-a. na própria parte do mestre. Louve se e ädmíre-se .

a habilidade
carne, Santo Agostinho Disso nos dá atestado sua com que alguns deles revestem seu trabalho com or-

vida. dem e beleza, com amizade e firmeza. Em tudo o que
E hoje7 Educação? Díscíplína? Castiqo? Por on- realizamos deve. existir a necessária acomodação aos

de envereda a formação e a informação dos nossos luqares e aos tempos. sabendo se que tal princípio ge
educandos, em que se sustentam, em que se funda- ra a conservação da justa medida, sem dicotomias, sem

mentam as atitudes dos mestres7 Difícil situar o pro- quebra de autoridade, evitando abusos, estabelecendo
blema no seu exato cnotexto, Delicado? Complexo? a ordem e restabelecendo o justo equilíbrio de uma

Partindo-se da premissa de que todo castigo fí- disciplina dirigida e não imposta, pois é no equilíbrio
sico é proibido - o que é bom - há que se lançar que se assenta a lei que preserva todos os seres.

mão de uma série de medidas a fim de que existam
.

Em seu livro "Lai de l
'

Art", já dizia T Bages:
pacificamente educação e disciplina, liberdade e respon <IA lei é o equilíbrio, é fórmula. de vida e, quando fal-
sabílídade. Exagero é querer impor uma disciplina rígi ta, entra a perturbação, a desordem, a destruição". A
da, divorciada totalmente dos princípios basilares que preocupação da pedagogia moderna é de que sempre
norteiam métodos e programas de qualquer aprendi se conserve tal equilíbrio para não destruir os princí
zagem. Respeitada a integridade física do educando, pios básicos de qualquer educação.
por que não lançar lhe na alma a semente da amizade,

.

Disciplina. Equilíbrio Educação Nesse tripé a

do diálogo, para germinar. em copiosos frutos de com- sustentaçâo do nosso ministério professoral, Nem tudo
preensão e de colaboração, que resultarão em frondosa permitir, que não somos anjos. Nem tudo reprimir,
árvore em cujos ramos se apoiará a pedagogia moder- que não somos brutos. Nem cometer excessos nesse. se

na? Se é sabido que a quem pertence o grão também ,tor, nem admitir presciência nesse sentido. Limitar se
pertence a espiga, por que não compreender a nature- - ao uso dos meios que a psicólogia nos recomenda.
za do educando que, a exemplo da semente, necessita Não reprovar atitudes, só pelo prazer de reprova-Ias.
de água para saciar a sede e de sol para aquecer a Prescrutar o lado bom das coisas' e dos índívíduos pa
auréola dos seus ideais futuros7 Pôr que não usar a ra despertar qualídades e potencialidades Devidamente
política da aproximação ao invés da chibata da marqí- despertadas, é só fomentá-las e díríqt-las,
nalízação? 'De tudo isso, uma lição: jamais haveremos de

Assegurados os diretores do educando. alinhados obter disciplina sem educar, da mesma forma que ja
de acordo com a hierarquia de valores estabelecidos maís consequíremos educar sem disciplina Disciplina
pelo próprio composto humano, nosso comportamento e educação. entendamos bem, não embasadas apenas
em face dos alunes jamais deverá ser o que suprima no respeito farísaíco.. mas construídas no amor sincero.
ou restrinja eats direitos, cantados em todas as línguas, Educação e disciplina reconhecidas, asseguradas e ga:"
louvados com todos os Instrumentos. O que nos com- rantidas dentro dos padrões éticos que devem nortear

pete é hierarquizá-los, estabelecendo se a necessária" o comportamento daqueles que amam educando e edu-
eqüidistância entre o essencial e o acidental, entre "o cam amando.

"-

principal e' o secundáro, entre a liberdade e o servílís-
"

Serviço Autonamo Municipal
EDITAL

OPERADOR DE ETA AUXILIAR

de Agua p
8 Esgoto

O SAMAE está selecionando candidatos para o cargo acima.
,

EXIG�NCIAS
Instrução minima: 3.° série Ginasial.
Idade: 15 à RO anos.
'Curso de Datilografia.

OFERECEMOS
Ordenado Inicial: Cri 1091,00.
Fériuc conforme a CLT:

ENTREVISTAS

Local: Escritório do SAMAE.

Rua: Expedicionário Antônio Carlos Ferreira - 103.
Data: a partir do dia 16' 80 dia 19 do corrente.
Horário da8 10,00 às 11,00 e das'16,OO às 17.00 hora8.
Os interessadol deverão apreseôtar-se no local, data
munidos de doeum.entos.

EI horários
acima,

Dr. Aroldo Schillz

Assessor

DNER .

altera placa e cor, de veículos
BRASILlA - o Depar

tamento Nacional de Es
tradas de Rodagen8 (ON.
ER) informou, 80 Coose
lho Nacional de Trânsito
(Contran). que dentro de
quinze ,di�s 5nviará parll
exame o aoteprtljeto que
está elaborando para
alteração do Si.tema de
Identificação de Veiculo.
As principais modifioa
ções serio 6a cor' da
placa e n08;, sistema de.

.

vistoria. enquanto nenhu
ma combinação será mail
repetida em qualquer
parte do pais.
Durante a reunião do

plenário do Oontran,
sexta f8ir8, represen-

tantes do O N E R
trouxeram ao colegiado
numerosss indagações
a re8peito da melhor for
ma de raiolv8l proble
mas como: Vistoria de
ve.fcul<1l8 - o que ateu·
d8ria melhor o selo ou
a plaqut&ta? cor da placa
,.- mantêm aI!! diversas
cores ou adotam uma

,

única cor, inclusive pa
'ra 08 chapas bran.ca8?
multsl - vinculadas à
taxa 'rodoviária?

firnem a conclusão äe lIO·

feprojelo que estio desen
volvendo e o enviem aquele

. órgão, pois somenre desia
maneira será emitido pa
reCir, já com carlifer ofi
ciai.

Enlrelanfo, o pl\esi,denfe
do Conlran, Celso Murla
informou que IiIS mulfls
deverio ser vinc.uladas a
faxa rodoviária única. Elas
seriam enviadas aos pro
prielários junlo com o for
mulário anulll de arreca·

dllção da TRU, enquanro,
li verba recebida pelo co

brllnçll dll mulla seri§ re

mefida PJrll-o loca) oode
foi comelida li infração.,

Apos mais de. 'duas ho
ras de discussão em forno
do problima, o Coolrao
.recomendou 80S represen
laofes do DNB� que ul-

.

Governa'dor

qu er linprensa
be'm informada
o Governador Konder'

Reis pretende dar mats
atenção aos elementos
ligados ao rádio, televisão
e jornais, tanto na capi
tal como DO

.

ínteríor.; 8

também 80S jornalistas
das sucursais dos maíores
jornais brasileiros cre·

denciados na Capitál.
Comportamentolgualpelo
governado-r 'Paulo Egidio
Martins, que divide seu
intenso expediente dando
uma ou dUtJ,8 horas 80S

reporteres. E tanto Egi
dio como Konder Reia
sempre tem noticias im
portantes para dar.

. Em 90 minutos de; con
versa oorn 08- jornalistas
Kpnder Reis anunoiuu
que pretende tornar esta
entrevista como uma roti
Ba de tra,!>albo 'E deu algu
mas ooticias; estão ,sendo
sist61matizados 08 dadQ�
relativo8 ao Semi,nArio
de A.valiaçãt:l de Desem
penho da Administração
Estadual, de onde serão
retidos blguns elementos
para a Mens8gem que
será enviada' posterior
mente à Assembléia Le
gislativa, no.mês de abril.

_ No teu enhmder, há
quatro pré requilito8 pa·
ra se ganhar uma eleição
unidade .partidária, disci
plina DO trabalho, crença
nos ideais partidários li)

a boa performance ado
minjstrativa quando o

partido .está no governo

Mário Tavares da Cunha Mello
Tabelião de Notas e Protestos em Geral
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Valéria Ta'Yares da Motta Rezende-Otlcial Maior

UilelB: in�eBilICÕeS' Hin�8 nlu ·fOr611 P8111
Em nossa edição de 24 de janeiro último, em

primeira página estampamos matéria desteeende que,
fonte do DER havia ínforrnado de que não havia pro.
blemas quanto ao paramento de indenizações à faml
lia Vilela de Guaramirim poasuldore de um engenho
que se lecalrze no contõrno daquela vizinha cidade e por
onde pé:lslSará a rodovle SC 301. Informávamos na.

quela oportunidade de que, e baseados em informes
do DER, os entendlrnentcs jâ haviam sido mantidos e
somente se aguördarijJ e liberação de verbas pare o

pegernente da referlde Jndenizéçäo com o que, as obrlls
naquele local seriam aceleradas.

Pois bem. Na última qulnta feira recebemos em
nossa redação li visita do proprletérto do referido en.

genho, tnformendo não ter havido ainda qualquer aeer.
ro de sua parle pare com o govêrno do Estado arra.
vés dos órgãos competentes, e que houve somente um
contato preliminar, mas sem nada ficar decldído poi&
desde entäo afirmou, não fui rnats procurade, para
qualquer ripo de acerto, Fazemos este regtstro pois,
apesar delnão desejarmos fazer nenhum sensacionalismo
em forno do assunto, somente o tomamos público pa·
ra que noasos letrores fiquem iii par dos aconteclmen
los que .se verificam em nossa região.

'Novena Poderosa ao

Menino Jesus de Praga
Oh! Jesus que dtssesta: pedi e recebereis, procu

rai e acharei; batei e a potra ser- vos aberta; por inter
médio de Maria, Vossa Sagrada Mãe, eu boro procuro
e vos rogo que minha prece seja atendlda (Menctone
se o pedido)

Oh! lesus que disseste: ludo o que pedirdes GO

Pai em Meu nome,. ele atende,rá por tntermédíe de
Maria, Vossa Sagrada Mãe,' eu humildemente, rogo ao

vosso P·ai em vosso nome, que mínhe oração seja ou

vida, (Menciona-se o pedido) Ohl iesus que dissestes:
O céu e li ferr� passarão mas a minha palavra nio
passará Por tntermédío de Merle, Vossa Sagrada Mãe
eu.confto que minha oração seja ouvida (Menciona-se
o pedido) Rezar Irês Ave Maria e Salve Rainha.
Em caso urgente, essa novena deverá ser feila em 9
horas e mandada publicar por ler elcençade uma

graça.
G.L.R,

Iluminação de diversas

artérias fazem parte do

convênio Prefeitura/Celesc·
.

A Prefeilura Municipal desta cidöde e as Cenrrais
Blélricas de Sanla Caldrina, firmaram convênio que
visa beneficiar o sisfema de iluminação pública em di·
versal ruas de nOssa cldadl!, segundo. informou o Pra
feilo SIrebe. Sõlienlou que esle convênIO fQi assinado
já no lIno passado, mas inicialmente um número de
arlérias bem inferior as que deverão receber os 'melho,
ramentos estavam inclufdös no projelo. Ag-ora' com a

implantação de Pos fes em ourras ruas, estas - Iam'
bém foram incluldas nos plaoos, e denlro

.

em br�ve
possuiremos ruas ainda melhor iluminadas. Ao todo
serão 400 luminárias de vapor li mercúrio, que A

deve
tão ser colocados nas ruas Reinoldo Rau, AngelO
Schiochet, Ney Franco, José Emmendörfer, Miguel S.'
lai, Auguslo ,Mielke. 26 de Julho, Prefeito José Bauer,
Presidenfe EpiJiÍcio Pessoa, losé Teodoro Ribeiro, rU�
de aCésso ao Beira Rio, Irmão Leandro, Frilz ßartel,
frecho enlr� o uttidio do ESlrêla em Nereu Ramos
e l.I ru/) principêl do bairro, Willy Mahnke, Dona Aß'
lôniéi e Francisco de Paula até· a SC 30 J.

Ao todo são 17 ruas a serem beneficiadas, sendo
que os frabalhos de implanlação inicilllmenle fo r/l ß)
realizados nas ruas (já concluída) Reinoldo RÍ1u e qpe
dá aeesso aG Beira Rio. Jaraguá é considerada uma
daa cidades bem i1umioldlls do inferior do ESlado e

medi.çlDte es fe coovênió CELESC-Prefaifura o selor
lerá linda D!elhor aquilhoado.

,
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