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EDITORIAL

KISSINGER- Ummito ou ummisto, de malabaristaediplomata?
Ele acaba de visitar o Brasil. Su'a

viagem. adiada por diversas vezes, se

constituiu num episódio de primordial
importância não só pata o Brasil, mas

para
' toda a América Latina e, natu

ralmente, para os Estados Ilnídos,
I ,

'
.

Kissinger. esse verdadeiro caixei
ro viajante. esse campeão de horas-vôo.
esse mito germano-americano, esse

misto de malabarista .e diplomata. esse
traço de união entre a paz e, ,a -guer
ra, Item ríde o mérito de aplainar unias
tantas .arestas ünternaciQnais, de acer

�ar ponteíros e de aproximar díseíneos
e distantes abraços

E parece que não ficou por . meROS
sua presença no Brasil. "Tudo parece
eer se revestido' de pleno êxito,,' inclu
sive, o futebol que, a princípio e con

traríamenee a seu desejo, era o .grande
ausente do seu extenso. e exeenuanee
programa. No âma q o das
questões protocolares e proqramátícas,
uma pausa para a descontração. para
o informal dentro das formalidades

É assim o impetuoso Secretário de
,Estado NQrte. Americano. Capaz de
aproximar .iillais irréconciliáves, capaz
de argunien�ar razões convincentes mes
��,W;� �ã?�,;J>,a�éça9,l;:�er. ca.paz de ,rea
'o_11itariilse 'ôe':um mOttíeaito· para outro

surgi'õdo EO cehário da diplomacia
mundial sempre corri' redobrado pres
tígiO,'

.'
'

.
.

Quando 'todos parecem prever
.

um

insucesso, eis que ele ressurge aínda
mais ousado e destemido É incapaz
d� �m suiddio diplomát{co. Sua' na:'
,bilidade o faz comparado a um mala-

barísta que sempre agrada, pois sabe
onde reside a forma mágica de conci
liar opiniões divergentes para eransfor-.
má-las em forças convergentes.

Manejando a arma da' diplomacia
ínternacional com rara habilidade.' ele
penetra no fechado círculo oficial das
conferências como peça índíspensâvel
de um' jogo em que forças se confron
tarn, em que ,países continuam díver
gindo, sem contudo .brigarem, em que
protagonistas de conflítos mllQdiais se

amoldam às fór,muhis oJ::igimlis' que ele
'sempre encontra �ar� 'promover a rea

proximação' que; se não é a ,ideal. ao

menos tem o c.o�d�o de não compro
'meter a paz mun'díâ1.

.

Firmando seus pontos . de
. apoio

:na rara' inteligência de que é dotado.
. sua 'experiência em assuntos díplomä
eíces 9 'amadureceu de tal forma que
em termos mundiais e' mormente

'

em

termos amerícanos, ele é aprópria defí
níçäo, a própria filosofia' do velho di
tada ínqlês: "The fight man In ehe
right place

..

"0 homem certo no lu
gar certo ".

'i;

A�eqitamos'__qlle,�,e�' �un�o de·tu:
'dó isso. sea- visitil" ao BràSíl foi' , ,étlta"" .

.

mente proveitosa sob. tod�s os aspec'
tos, re�ultando dos enconçros mantidos

.'

benefícios sem conta para' o fortaleci
mento das J;elações das duas nações
·que têm. em Henry Kissinger é Aze
redo da Silveira;, dois excep�ionais es

trategistas da diplomacia brasileira ame

dcana.
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! Jaraguá do·· Sul • Ano '100 I
o historiador Bm1lio. s: lve autor do 2.0 Li· �

vro sobre laraguá do Sul, no quel aborda aspec-It08 da colonização de nosso muntcíplo, acaba de
receber C4r·ta da veneranda senhore Helena Jour-

t. den Ruiz, úo'ica filh. ainda viva do fundador de

IJaraguii do Sul, CoronelEmtlío Carlos lourden,
'

.

ltO qual � mi's:sivisto inf?rma da i�PQSSibilid�de
,d� spa -VInda a Ino.SSlJ cldad, duran,te oe feSltJos
,do cen,leoárie.,' !fae, à SUl avançada idllde, pÓi.s
j� cOI,1,la coin 9.2 an,os de Idade.

-Porém, ·dODI ,Heleoa .I�,forma que :u,m filho
, I(�" eoroD�J di Pà,uCII Militar do Rio de jaaei'ro

deverá "replleseo"a Ia, eas . homenegeae em memö
ri,l' .0 :Jeu ilu�.tre palo

IX x«' ,

Com,o informllmos com meíores del.lbes 'em
,O.tlllo ',Iocal" J"rq-uá do Sul deverá contar com

pelo menos dois ":,Clmpiog$" pclrCl 6 época do
centenãno.

.

Com. I final·idade de ulnmer detalhes pare II

.Implantação das áreas, esteve em •.Jardguá do Sul I
· o paisagi,$,ttl Lenjn. Peni -que, em eompenhta do i

. Prefeito eugênio. Strebe percorreu algumas �reas

,;.· ludi,cad'.,s Para. essa flOlIl'idilde. Duas áreas fO�dm
.

consider,adas ideais: ·uma, juolO 1.18 quadras espor.'
. li.viTIs da SER MénegotJi e outra nös

.prOXimida_·1' ; des .do eSlàdioJoã,o, Lú,ei,o da Costa, IncIQs·ive.
' ..... ei,ad.as,· 'iÚefls j4:'cont:am ,p-rállea:menre. ç,Qm' '-Od

..
� a '

.

ioTrjH�strulur4 d.e"Um .éa,mpiö'it.\" ,�., r " '-; ,

.

,,'. "', X X X '

'

"
.'

.
.

A Ce{l1.is�ao de Di-vufit!lção e,lmprensa D�O �
·1 lehl poupado esforços para Flivul'gdr todas as ali- �
'I, \'idades relacion'adas com o centenário de jaraguá �
�. do Sul. Porém. os inúmeros afazeres dos hQm�ns i
i ligados às comjssões, que. "ambém é, evidente SL

'2 mente, o maior problema da de Divulgação, rêm C!

i di(ic�ltado ,08 � neCe�5�rios .cootacloS. (_,omu�o, i
'5 COOllOuam a dlsPoslçao' de Iodos os cola.borado- I
I res para dar' publiCidade a tudo o qee se faz, �

I ::���n�u;f��:;ád�:������o ��tade do que .se i Eseo·fhl·d·o· s local·s par"� campl··ng' 'no· ce' n' t'e'·na'rl·oi :rante 1���a ;eir�a���ve�e�ej::���� O��irSU�ec�:; � '. ',.
,

.

.

. II
.,

.

,

.

,

'

.

� ,(AReNA.-SC). tendo iDch.�sive ·�stado reQnido porI' '. .'
,

'"

.ll:1ua�� I�ês horas com os membros da� diferentes I Devido a te!ldênoia. de do q�e um deles sitlla-�e ba, que vem àémonstran Agua, l�z, além de fão�l
I c�mlsIQe.s enca�r�géldas da orgaOlzaçao dos fes� I g�a.nde fluênCia de oam- proxlm�menie ao está�1O do IDtere�sß em dotar aoe�so l�clu8lVe,PS!8,; vel

'1
t.elos do. ceplenano., .

. � pI8.8� à Jaraguá do' Sul da Sooledade . RECl'eatlV8 Jaragllá deste mf>lhora . cu los. Com 8 cnaçao de
'., .

'

..

N.
c1I

oportunidéid.e d.a reU!1iãO"I.eVGda
a efei.to.�. por

.0CßlliãO
dos

fe.steiOS
Menl gotti, e· outro iuntO mento, pOis o Munlcípio de um Oamping, e uma

,np audjlório da A�&ocia.ção Com�rcial, o "'refeito. ,� do Centenário. o Sr. 8 Sooiedade Recreativa r8ssente�se em nã(\) poder : divu'lgação em &ôrno do
·
Eugenio Sftebe {ez, inidalmente; uma ampla I Lenin Penã, Urbanista, João Pessoa' de ltapocu-

. coolar até, I!góra", com mesmo, a compmora-
'" .' .ex.,po..s. ição .dO .e.sque.ma. gero. I das. feslividades e I esteve visitando alguns zinho. Constou-se qu'e algo qu� poderia' atrair ção de nosso Centenário
,I �a. organização das comi.ssões.·· I locais que poderiam dar realmente os locais são muitos tUl'istu! Os dois teria, mo.ito maior suees

i, ' '.' Depois �a exposição do :prefeito. o sena- Sl lugir. à um Camping. p_ropíoios à instalação de loc'ai8 possuem 25 mil so, devido aos' amantes
'rl d,?r Otair·6ecker. c:olo,�ou se à

. disposição dlls lI. Dois tocais, segundo ele, urri oamping, mesmo que metros q't1adrados, f;J são do'campismo, que. eViO'.� �lfe�eD"eS comjs�õe� a .fim de auscul,lá-l.ls quanto � 'poderiam
. �erftHtamente s�ja Iilomente par� 8, OC�-

'1'S a ��a, colaboraça? PQra o abrilhanlamenlo das I 'serem �tJllzados. Em· 8la·o d� O'"n.tellárlo, 1'018 dotados de todos os re- tualme-nte deslocariam-se
i feSI,IVld��es�, . _' � companhlli 80 ��efeilo o Gamplßg OfiCiai de Jaragui do 'quishos Dl'1oessários ao 'até n08SO mun'icípio, 00'

, . ,Vartos presidentes de .com.lssao apresenta-, � Strebe, foram VISItados S.ul. s�r(l .,xplorado :pl'llo t. perfeito funoionamento mo o; fazem com relação
iram sugeslões, que' foram anofadas por S.Ex.a Sl os' locais sugeridos, sen- Grupo Escoteiro Jaoorita- de um Camping; ou seia,

-

8 outras ·oiçiades.
'

. � POdendQ destacar-se as seguinl�s: 1';

i. Contactos par� ªverig-uar a possibil,idade da Ii Vinda de alguma banda mar,cial de renome. Igual- !l
� l1!eßt� o senador verificará. iii possi'bllidade da �

i VInda do möeslro Is�ac Karabrchevski para Feger �
1'S um'a orqllest'ra ainfôAica que a' comissãD de pro- .�i lIloçõea CODlratará coril a necessária antecedência �
I. Contac!,os para fraier a jaraguá, duas equ'i- �
I'JPes espo'rtiv.as, basquele, voley. handebol ou fu- I
\'! tebol de SI:Ilão, para a inäugúração do Palá('io �� do{S e�_p�rres, OUlr(\)S .ct)oractos visarão trazer ii Sl
'� Jar�g:ua! alguns tanques do Exército para"Se apre- �

I·
sentarem num dos desfiles programados durante 'l5
a semana dos festejos. '.

. �
DuraDIe a 'r.eunião . foram ainda abordados �

'4. outr,os_' assuntos relactooados COm os festejos, I?I'i tendo o,senado'r Otair Becket se côlocado,à dis- 7S

�I Poslçao. de Iodos para tra,tar d,e

q�aiSq!l.,
er assun- itos �': In"�res�e de Jaraguá do Sul, junlo ii re- I

parllço�s federais t, lambém, e�tadudis. ' .

i
,

'

'. T�o logo S. Ex a con:siga confirmar a par-' i
'

I Ilc"paç.ao dös enfidades a ser.em procuradas, no- �I !Iflçara a, c,o,mi�São ceu.trel pará inclusão 00 pro- I:� grlmn ofiCiaI dos fesfeJos.
'

'. '

lS . .

I���,*"*�CIIC!C83tl!!®8<l�
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Aula. \. inaugural
. ·da FERJ

ácontecerá
, <

, ,

,.\

.;6.1' feira,

na

A Fundaçlo .Educacional
Regional J.ar8.guasnse,
segunde seu' ·diretor Pe,
rUe.mar, marcou pJ o ,pré.
ximo dhl' I} de m8�ço, ·:a
.,ula Ineugarel da ,Faeu;l

.

dflde de 8studo. 80.0:ial'8.
A mesma' será p:role,rid&
pelo Prof. Dr. Nereu do
Vale Pereira ..;... Presl
dente do Conlelb'.:l Esta
dual Je Eduoação. deven
do contar' com a' presen
ça de todos ,08 alunoa
aprovaüoe no Vestibular,
além d�

.

autoridades
edueacíonals de' Estado,
e pessoas de influência
em nosso ,município, A
aula. será às 20h nas

inst�l,açõel:1
.

pro.visórias
(1;a 'F8R;'--jUiUo. 80. Oen
tro. de Ativhtad�e do. RB;.
SI na rua W:ah�t 'Mar;
q1:lard�. O acontee·im'�n�o
se reveste' como' dos
(Dais importantes' para a

vida do Ellsino Superior
em n08sa centenária ci
dade.

Aprovados projetos"
do pr..efeito Mannes

Guaramirim - A Câmara
de Vereadores ,nas pri-,
íneira8 reuniões deste ano.

de 1976, apro.vou alguns
projetos de lei de ':luto.·
ria do Prefeito. SHvestre
Mannes. Um 'dêles diz'
respeito a antecipação
d'à receita orçalQentária
deste aoo. em tôrno de
520 mil cruzeiros, verba
esta que seri�· liber8d�
pelo Banco do Estado de
Sa,nta Catarina. para que
a

.

muoicfpalidade . possa'
faz.er, frente com suas

despesas' n,e8�el inieio de

II

. ano . a�ministrativo; o.utro
sôbre; a aquisição de dois
caminhões basculanteá e

\Im. terceiro projeto dis
pondo sobr·e a, c(i)mp'ra de.
duas caçambas. Estes vef
culos serão .. inco.rpo.rados
a. fro.ta já existe'ote no

DepartameQto.' Ro.doviá
rio do Muoicípio.

'

,

I

randuba para ,8 constru tUFa qu,e. verifique o fato
ção. de uma ponte ligal,l- pois, o município em mui
do' 08 do.is municípiQ8 so- to o.ner·o.u seus cofres
'bre o 'rio PUtanga, Esta.é 'pú.blicos para se tormlr
uma antiga reivi9dicação possível 'um er�scimento
das duas comuDldade'. e ' industr'ial par .... Gdara;mi
a o.bra se faz éomo. priQ�. rim: Esfo:rços junto a

'ritária já sendo cogitad.t
'.

CELESC setor de JoinvH.
sua 'implantação por vá- Ie para reforço. do sistema
riss vêze". de >iluminação. no ce,ntro
Os vereadores estão da cidade, além da im

também um tanto. oha-
.

plantação de linhas para
te.dos co.m. a moro.sida- energia elétriQa 80S mo-

.

de em que as indústria8 radon�8 da Estrada de
8stio se implantando no. BaDanal do Sul, numa ex

Município e vem de soli· ,tenção não superior a

citar indicação à Prefel 150 metros.

A edilidade so.licitou
ainda através de indica
ções da ve,reador8s, que
a Prefeitura envide es

forçol juntalJ)ente �om
lua Co-irmA' de Massa-

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



"CORHflO DO POUO"
fundação: fJrtur Mulle,. - 1919

caCMF 8'-436.591/0001.34
- 1976-
Diretor

Eurênio Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
Aaual •••• CrS 80,00
Semestre . . . Cri 35,00
Avulso • • • • CrS 1,50
NúmeJo atrasado Cri 2,00

ENDfR�ÇO:
Caixa POltaI, 19

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

I SOCiais·1
Aniversários
Fazem anos hoie:
- A Sra. Fritzi Fíedler:
- o sr. 'Martinho José

Henn;
- a sra, Ingrid Radüna

Hornburg.
- Ivone Gerent, em

Astorga -PR-;
- a garotinha Fernan

da Emmendörfer, filha
de Norberto e Sibila
Emmendörfer - nesta
cidade.

oao: Mar.
- O Sr. Victor Ber

nardes Emmend�rfer;
- a Ira. viúv,a Paula

BäumIe;
- o sr. Osório José

Schreiner, em Ouritiba;
- o sr. R o n i val d o

HoffmaDn, em SILo Paulo;
- o sr. Alfredo Blanck;
- o sr. Edson Orlsndo

C. Müller - secretário
no Hosp. São José. em

Joinville;
- o Ir. Waldemar

Reeek.

Dia 02
- A Srta. Marize Lia

ne Marschall;
- o sr. Wal d i r

WarhClftig, em Curitiba;
- o sr. João Girolla,

na Barra do Rio Cirro;
- o tlr. Pedro BäumIe;
- o jovem Wilson

Schmitz;
- o jovem Almir Zan

ghelini, em Corupá;
.

- a jovem Iara Ballock;
- o garoto Wander

Luíz Buzzi.

Dia 03
- A Sra. viúva Clara

Albus;
,

'- o sr. Ernesto Silva ..

agente ferroviário;
- Cláudio, filho do ca

sal Dr.. Clayton (Magda
Pfeiffer) Karam, em Cu
ritiba.

Dia 04
- O Sr. Carloa Rutzen,

em Corupá;
- o jovem Benício

�Rog'rio Pedri; .

- . a srta. Márcia Mara
Horst. em Imbit�ba;
- a jovem Deoize, fi

lha do Sr. Dunal e Jutta
Marcatto;
- a 8fa. Loni Bornburg.

Dia 05
- O Sr. Gerônimo To

mastllli, em Schroeder;
- 8 8ra. Elisabeth

Vieira;
- a Sra. Iris Lange

EDgelmann;
- a sra. Lúoia Luiza

Albrecht.
"Aos nataliciantls, oa

00Sl08 cumprimentol"

Edltal n. 9.279 de 19/02/76
José Osmeír Klein e

Marlene Schallnskt

Ele, brasileiro, solteiro,
operérto, natural de Jara
guá do Sul, domil.iliado e

residente em Vila Lenzt,
neste distrlto, fllho de Hilá
rio Klein e Anronla Gar
cia Klein.

Ela� brasileira, solteira,
do lar. natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e re

aldenre em Três Rios .do
Sul, neste distrito, filha'
de Wigold Sehellnskí c

Jandyra ôchaltnskt.

Edital D. 9.280 de 20}02/16
José Decker e

Maria Terestnha Papp
Ele, brastlelro, solteiro,

natural de Guaramirim.
neste Estado, auxiliar de
escritório, domiciliado e

residente ne Rua José
Emmeudõrfer, nesta cida
de, filho de Benjamin De
cker e Anastácia Besen
Decket.

Ela, brasileira. solteira,
bancária. natural de . Iara
guá do Sul, domiciliada
e residente Dl) Rua 26 de
julho, nesta cidade. filha
de André Papp e de EH.
zabeta Watzko Papp.
Edilal n. 9.281 de 20/02}76

Mário Fachioi e .

Vergfnia Rosa

Ele, brasileiro, solteiro.
radio·técnico. oatural de
laraguá do Sul, domicilia
do e reside-nt� na Rua 26
de julho. Desta cidade,
filho de Albano Fa..:hini e'
de OUvia Brugnélgo Fa
chioi.
Ela, brasileira, 80lteira,

domé:,lica, oatural dE' Ja
raguá do Sul. domiCiliada
e residente. na RUit Emi
lio SIein. nesta ciddde,
filha de Abrão Rosa e de
Amabile Prestini Rosa.

Edital n. 9.282 da 20/02/76
Egydio Campiolli e

BaeiHa Marinho

Ele, brasileiro'. solteiro,
lavral',ior, natural de São
João Bdtista, neste Esta
do, domiciliado e resideo·
te em Jaraguasinhq. nes·
te distrito, filho de :Egy
dio Campiolli e de Lucia
Olarinda Putum.
Ela, braE'ileira, solteira.

do lar, natural de Fre
guesia da Glória. neste
Estado. domiCIliada e ra

sidente em Jaragu8sinho.
ne.t8 distrHo. filha de
Eociidel Alves Marinho
• de Ânlonia Diu Mari·
nho.

.

Edital n. 9.283 di 23/02/76
Oilio Fasi e

Silene Tessarollo'

,C6pia reoebida do Oar
tório de Rodeio. nest.
Elltado.

Ele, brasileiro, solteiro,
operário. natural de Ja
fag.' do Sut domiciliado
e residente nesla cidade,
filho de João Batisla Fu
si e Estefania Stlcheeski
Fusi.
Ele, brasileira. Bolteira,

do lar. natural de Rodeio,
neBle Estado, domiCiliada
• residente em Rodeio,
neste Estado, filha de Jo·
sé TeBsarollo é de Don
sila Tessarollo.

SABADO 28-02-78 PAGINA 2
cio de suse atrlbuíções,

Faço aaber a todos 08 'habitantes deste MunI.
cípío que a Camara Municipal aprovou. eu S8n.
eíone a seguinte Ieí.

Art. Lo) _ Fica denominada Rua OTTO
SCHNEIDER -

li Rua 170 constante do mapa do Perl_
metro Urbauo deste Munieípio.

Art. 2.0) - Esta Let entrará em vigor na da.
ta de sua publicação, revogadaa aa disposições em
contrAria.

Eugenio Strebe, Prefeito Municiplil
A presente Lei foi regisrrada e publicada neslo

,. Oirerorid de Expedlente, Educação e Assistência
socí .. 1 aos 24 dias do mes de fevereiro de 1976

,
. Astril K. .schmauch. Direror•.

-

D. Gertrudes, 134 anos sam

reclamar de quaie n8�a
Em 1842 - há 134' anos, portanto - Caxias

começava a ganhar o título de "Pacificador": pri
meiro em São Paulo, eontra o padre Diogo Feijó,
e Tobias de Aguiar, então casado com a MarquelRa
de Santos; depois. em Mioas, centra Teófilo Otoní;
em 1842, no mundo, também acontecia a "Guerra
do Opio", entre Inglaterra e Turquia: mas, no Sul
do Brasil, lá ia de oovo Caxias, às voltas com Bento
Gonçalves, Garíbaldí, Oanabarro, os Iarroupllhas; e

Fagundes Varela. um poeta que viria a se tornar
"maldito", hzia um ano de idade.

No dia 19 de janeiro de -1842, naseís em G08'
ratínguetá, então conbeeida como Divisa (entre Mi·
nas Gerals e a Bahia), a menina Gertrudes Maria
da Conceição filha de João Frauzino Danilo. e Rita
Maria da Ooneaíção: a dona Gertrudes, hoje uma

simpática velhinha de 134 anos, a maior sensação
no P08tO do lNPS da rua Santo Antõnío no 7.0,Dis
trito Policial (Lapa) e para toda a Imprense de São
Paulo, que não se can80U de entreVista-la, durante
horas.

Dooa Gertrudes, que em seus 134 anos ainda
consegue facilmente enfiar uma linha Da agulha na

penumbra de seu quarto so�ent8 ,v!rou noti�ia �or
que sua filha adotiva - MarIa Amélia Barr�nquel�8,
doméliltic6 de 56 anos - preocupada em dar.lhe maIOr

conforto. dirigiu-se ao INPS para solicitar uma pen
são; 811. não quiseram acreàit8r e, alem do atesta
do de pobreza exigiram também a presença de do·
na Gertrudes curiosidade que S6 repeteria no 7 o

DP para se s�rpret:!nderAm com uma velhinha ágil,
extrovertida e saúdavel.

Brevemente será' eleito o

novo Conselho Paroquial
Nas próximas horss. segundo informações

.

do
Pe. Elemar Scheid da P8róquia de São �eba8tlão,
será empossado o novo Cons�lho ParoqUl81 p�ra o

exercício de 1976. Ao contrArIO dos anOA ante"lOre8,
estão previstas algumas alterações no que diz r�8'
peito as pessoas que int�grarão o corpo diretIvo
do Conselho, isto é. ex'plioa o Pe. Elemar, e8t8m�11
nos preocupando em formar novas lideranças. pOlS
nosso conselbo com pluitas atividades duraote o

ano nacessita cada vêz mais da participaçã da ala

jov�m em promoções de ordem religiosa �u não.
Por este motivo procuramos nós da ParóqUIa e o,s
atuais integrantes do CODselho. em' eleger uma di
retoria cujos membros até então vem c�labor8Ddo

.

de maneira discreta com nOS8as promoçoes.
Inquirido a respeito do Grêmio da Juventude

Jaragua8n8l", Pe. Elt'mar seu idealizador •. in.forlDou
que estão previstas igualmente após o térmInO das
férias 6scolare8 Qluitas modificações de modo a se

oferecer à diretoria do GJJ condições de reali�.r
neste ano do centenário do município promoçoe•
de alto nível aos jovens de Jaraguá do Sul.

Documentos Extraviados

'-OORREIO DO POVO

Registro Civil
Aures Mtlllell Grubba, ODcial
do Registro Civil do I. Dis
trito da Comarca de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa

Catarina, Bralll.
Faz Saber que oomparece
ram no cartório exibindo os
dOClUnentoll exigidos pela leí
afim de se habll1tarem para,

casar-Ie

Estado de. Santa Catarina

ANTONIO VAILATTI, r�8idenre nll Ear,rada
Ilha da Figueira, perdeu na praça de .JlIrlliUa do

Sul, 08 seguintes �docurr.enl-05 pessoaIs:
Carleira de Conrribuição do INPS NB{ 32-248.338
e Carnê de Recebimento de Pensão. Quem en·

contrar (ou) pede-se entregar nll rua João Mar
callo, 136.

Prefeitura Municipal de
JarBuui do 8ul

LEI N. 598/76
Autoriza assinatura de Oonvênío com a CNAE.
Eugenio Strebe. Prefeito Munioipal de Jaraguã

do Sul, Es'ado de Santa Catarina no UIIlO e exercíeio
de suas atribuições.

FaQo saber a todos es habitantes deste Municí
pio que a Câmara Municipal aprovou e eu eaneícno
a sfgainte lei,

. Art. 1.0) - Fica o Chefe do Executi,o autori
zado a celebrar convênio com o setor regional da
Campanha Naoional de Alimentação Escolar. para o

ano de 1976.
Ärt. 2.°) - Podsrã o Chefe do Executi.o pagar

à mesma Oempenha Nacional ds AlimentaQão Esco
lar a importância de OI $ 156.000,00 (cinquenta mil
eruaeiros, em quatro parcelas de Or$ 12.500,00 (Do
ze mil cruseiros) cada uma. nas seguintes datas, a

primeira, no ate de assinatura do convênro: a segun
da, até 31 de maio; a terceira até 3t de julho e a,

quarta até 30 de setembro do eorrents aDO.

Art. 3.°) - A presente lei sntrarä em ,igor na
data de SUa publicação, revoga,das aa disposiqõea
em eouträrío.

Palãoio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do
Sul 80S 24 dias de fevereiro do 1976.

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

Diretoria de Expedlente, Educação e Assistência So
cial, aos 24 dies do mes de fevereiro de 1976.

. Astril K. Schmauch, Dlretore.

LEI N. 599/76
Autoriza a aquisição de motoniveladora.
Eugenio Strebe. Prefeito Municipal de Jaraguá

do Sul. Estado de Santa Catarina. no uso e exer-

cício de SUS8 atrlbuícõea.
.

Faço saber 8 todos os habitantes do Município
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a

seguinte lei: .

.

Art. 1.'0) - Fica o cbefe do poder executivo auto·
.

rizado a aaquirir. por meio de Con"orrência púbH·
ca u' a motoniveladora de pt:lSO mínimo de 11.000
kg.

Art. 2.°) - Esta lei entrará em vigor na dsta
de sua publicação, r�vogadas· as disposições em

contrário.
Palácio da Prefeitufa Municipal de Jaraguá do

Sul. aos 24 dias do mes de fevereiro de 1976.
_

Eugenio Strebe, Prefeito Municipal,
A presente Lei foi registrada tl publicada nes

ta Diret'Üria de Expediente, Educ�ção e Assistência
Social, aos 24 aias do mes de fevereiro de 1�76.

Artrit K. Schmauch, Dirtltora.

LEI n. 600/76
. Autoriza a aquisição de terreno destinado à
construção de Escola na Rua Guanabara.

Eugenio Strebe. Prefeito Municipal de Jaraguá
do Sul. Estado de Santa Catarina. no uso e eXtlrc1-
cio de suas atribui.ções '.

Faço saber a todos os habitantes deste MUDl
cfpio. que a, Câmara Municipal api'ovou e eu san-

clpio 8 seguinte lei:
..

ART. 1°) - Fica o Chefe do ExecutIvo MUDl
cipal autorizado 8 adquirir pelo ,reço de Cr$
�5.000,OO (vinte e cinco mil cruzeiro�). um terreno
de propriedade de Antônio. Gesser, com a área de
3.032.11 metros quadrados, fazendo limites do norte,
em 62,40 metros com terras de Herberto Barbs, ao

Sul, em 32.80 metros com ter-ras do vendedor, a

leste. com 59,00 metros também com terra8 do ven

dedor, e'a oeste, em 62.20 metros-, com terras de
Ati Klein e Marino Leozi.

ART. 2.°) - O terreno acima especificado se·

, rá destinado à construção de escola municipaL
Arr. 3.°)' - A presente Lei entrará em vigor na

data de sua publicação, revogadas as disposições em

conJrário.
Palácio da Prefeirura Municipal de Jaraguá do

Sul, .os 24 dias do mes de' fevereiro de 1976.
Eugenio SIrebe, Prefeito Municipal

A presenre Lei foi registrada e publicada DeSra

Direloria de Expedienre. Educação e Assislência So
cial; aos 24 dias do mes de fevereiro de 1976.

Astril K. Schmauch. Diretora.

L E I N. 601/76
Dispõe sobre denominação de via pública.
Eugenio Strebe, Prefeito Municipal de Jaraguá

do Sut, Estado d� Santa Catarina. no uso e exerci

Você tam�ém é ras,poDsÍYal:
Leve �Duám ao Mlbral,

R para que chegue ao 00-
nhecimento de todos mandei
passar o presente edital que
ser' publicado pela imprensa
e em cartório onde será afixa
do durante 15 dias. Se alguém
souber de algum impedimento
acuse-o para os fins legais.
AUREA MüLLBR GRUBBA

Oficial

Motorista, não
faça do seu

Carro uma arma.
A vitima pode

A

ser voce.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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fresi.dente da' ACAFE

SABADO 28-02.;.78
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PAGINÁ 3

sugere uma "desgovernameotação"
�-="'" Ao ser reconduzido a presidência da Acafe - Associação Catarinense das Fundações

EducacIonaIs -, o professor Osvaldo Della Gíustína afirmou que o ensino superior precísa
ser desgovernamentado para poder atender às exígêncías do desenvolvimento econômtco-so
cial brasileiro, "pols caso contrário continuará centralizado, monoutíco e dificilmente capaz, de
adeqQar-se à realidade regIonal e de aumentar sua participação no processo de crescImento
do país". .'

; ;, �A universIdade brasUei'ra precisa ser um õrgão maís ligado às empresas do que ao

MEC. Esta necessária transformaçAo permitiria a Imptementaeäo de uma estrutura voltada à
peilquisa e à extensão superando-se o "gap" existente entre etas e a realidade do desenvol
vimento do Paía É preciso desgovernamentar o sistema de tal forma a torná-lo mais eríeíen
te, 'Por desgovernamentar deve-se entender, a libertação da dependência governamental, quer a
nlvel financeiro, quer de sistema centralizado de concepção. Uma mudança nessa estrutura
não implicaria tanto em alterar a' legislação, pois esta prevê esta filosofia -do sistema mas,
sobretudo. em mudar conceitos estratificados pelo uso".

Na sua opinião, ii universidade de hoje está privada de llexIblJidade e de eapaeídade
de se adequar à realidade. Lembrou que às necessidades do mercaao de trabalho e ao desenvol
vimento da tecnologia lace" a esta incapacidade se tornou normal a eríaeäo no Brasil de ou
tros instrumentos quando se quer o desenvolvimento da pesquisa e da tecnologia. da assis
tência técnica e da &ssessoria ao desenvolvimento em geral. Estae funções, no entanto, cabe-
riam às unt.versi4ades". ' .

DISTRITOS
Ao elogiar a iniciativa do MEO em projetar os distritos geo-educacionals, que na sua

opinião se constituirão num caminho para as conquistas da necessária autonomia universitária
o professor Osvaldo Della Giustlna íníormoa que em Santa Catarina as 16 fu:ndações educaclo-

,

do ensino
naíe que mantém 89 cursos superiores com quase 20.000 aíunos através dos recursos oriundos
das prefeíturas e de anuidades, estão se voltando para este tipo de sistema de ensino e preocu
pados em adequar-se ao processo do desenvolvimento do Estado.

As fundações congregadas pela ·Acafe vêm ímplementando o distrito geo-educacional
de Santa Catarina e estão cientes de que Isto é possível sem ameaçar à necessária autono-
mia administrativa que vem tendo. ,

Revelou que "estao se criando neste Estado condições prévias para que o sistema
funcione como uma unidade de planejamento e programação de atividades uníversítértas, de
adaptação de currículos às realidades regionais; de aprimoramento das formas de ingresso às
universidades _:.. precisamos aprimorar o Instrumento que se chama vestibular - e de formas
novas de manutenção e financiamento do sistema".

,

- Este seria o caminho ideal à abordagem do problema crucial que' se chama de
autonomia universitária. É impossível conceder autonomia a cada uma das míl unidades exis
tentes no país, sob pena de se estabelecer caos. Seria posstveí, no .entanto, propiciar, super
visionar e até mesmo controlar modalidades autônomas de autogestão e organização univer
sitária aos sub-sistemas regionais, consubstaneíados nos distritos geo-educactoneís.

Como mecanismo de "desgovernamentação" da universidade o titular da Acale sugere
ao governo a Instituição de incentivos às empresas que participem da operação dos sistemas
universitários. "É de certa forma romântico ímsgtnar mecanismos de Integração entre a uni
versidade e a empresa, enquanto a universidade continuar srmpleamente um órgAo governa
mental. No momento em que a empresa viesse 8. participar da concepção da universidade e
de Bua operação - e a instituição de Incentivos e a empresa aliada à descentrallzaçA.o da
universidade, seríam o caminho para isto - então haveria formas de s:uperar o "gap" ante
riormente referido".

Toscano. Os dez mais na .arrecadação do' IC,M
Conforme divulgação do Diário Oficial do Bstil

, Arnoldo ,ALEXANDRE do, abaixo publtcamos a relação dos dez municípios que
mais errecedatem Imposte de Circulação da �ercado-
rlae, ,DÓ mes de dezembro findo. ,

1 - loínvrlle 28.441.491,69'
! - Blumeneu !0.314.020,76
3 - Lag�s 1 �30.3ó5 82
.. - Florianópolis 1214.89.4,98
f) - Tubarão 4894.371,11
6 - Crtciúme 4.880.696,8õ
7 - Jilragu6 do Sul 4.610617,69
8 - ßrusque 4.057.146.42
9 - "alaí ' 3.940.841,22
10 - Säo Bento do Sul 3 643.496,03

Osso Buco, AL
o título aconteceu em Londrina, Da Õspíta!

Mundial do Café, onde frequentemente temoB pré-
,

lença.
'

Antel por6m de melhor dizer sGbre o título
muito D08 alegra relatar a- agradável surpr6sa que
nOI proporcionou Ol!llntlo Cardoso.

Bstávamol nos preparando para tomar o õnl
bUI rumo • Cap-Oaf quando o nO.80 prezado ami
go 00 n08 troQX. o seu abraço e um g08tOlO ba
te-papo 1Gbre as coila8 francisquenses.
,

Olando Cardoso depois da8 perjpécia, que à
lida lhe ofereceu, hoje .,tá integrado no alto co
mércio de Gasoave), no oeste paranaenae, a 800
metros do nível do mar. Oulto, Dois estudou no Co
légio Oatartnenae de nosso S�Ud-080 II! querido ami
g& Pe. Bmilio Dufoer, S.J., tim Plotíaeöpolts, oe
não esquece-a sua honrosa origem Dal Laranjeiras
da Bebttonga, autêntico celeiro de exeelentes valô
res humanos que tem sabtdo dígníãoar Santa Cata-
rina cá (ora.' .

Dito isto devemos n08 ocupar do "os@o buco
al t08cano".. '

OS8'O buco ,hoj'e' um prato participante do pri
moroso cardápio oo categorizado restauraute "Al
Toscano" em 'Loadríne, DOS permitiu retornar a um

p�88ado DãQ muito longo) q.u8odo por circunstâo
Clas econômicas o músculo bovino era 8 nos88 me
lhor refeição. Ol!80 buco nada IDl;tiil, nada menos,
é do que o músculo magistralmente preparado pe
la espÔsa do Marcelo, proprietário"mltitre de incon·
fudfvel gentileza do "Al Toscs.no" que não Ilendo
um ambumte sofisticado não deixa Oe ser r�quin
tado, de mutto bom gosto, em estilo provinciano,

. on�e persoDalidsdes poUticas, intelectuais, empre
aArlos, fazem ali pODto de encontro para refeições.

. �8ra quem· desejar 8pren�er o preparo ·desse
deIte.108o prato é só dar um pulinhn a LoodJrin8. A
receita é grátis, legundo nos revelou a séilDhora
Marcelo. E tem mais. Cumpre-nos registrar o por.te ele "gentleman" dos garçons.

.Londrina é uma cidade·progre8s�, um centro

;6 dIScussões de altos int!!rêsses jnternacionais.
.em. �Udo de bom e merece cadfS vez o melhor,
dJgnrflcando 8 economia pllranseose.

.

J a r a gu á Ve í c nJ o s S. A.
CGC,MF n. 84.436.683/0001-98

Edital de Convocação
Assembléia,Geral Ordinária

São convidados os ,senhores acioaisfGS II com
parecerem à Assembléia Geral Ordinari. a ser ,eali'
z�da no dia 10 de mi!uço de 1976, às 14,00 horas, na
sede Iº,�ial tarablllecid� na llV. Mdl. Deodoro da FOD
�eca, 930. em Jaraguá do 5ul (SC), '8 fim de delibe-
Irem lobre li sllguinte:

Ordem do Dia

B
1.0 - examé, discuss60 e deliberação sobre o

p
IIlanço Geral, Demonstração da COnla de Lucros e

�rdG8, Relatório da Direloriö" Parecer do Conselho

t
SCIII e demais documêntos referentes .

ao exercício
ncerrado lm 31 de dezembro de 1975;
fix _2.0 - Bleição do Conselho Fiscal e suplentes. e
!Iça0 dos seus' respectivos, honorários. ,

3.° - Outros assuntos de inferese Da Sociedade.

Aviso

aeio � Diretoria desta Soeiedade avisa aos senhores
OI �Istas que estão à sUö disposição na séd� social

lei oocumenros de que trofa ,o artiro 99, do Decreto-
n. 2.621, de 26 de lI�fembro de 1 �40.
Jaraguá do .Sul (SC) 04 de fev�Fei,ro de t976

Rolli Bruch - Diretor-gerente
CPF n,O 009960419 15

Octávio NUJ'phy - procurlldor
CPF n.o 008141 80949

Comunicação
Dr; Pedro Fagundes, comunica que foi re

tirado de seu veículo.. no dia 14.02.76; que se

encontrava esractonedn defronte a esreeâo ferro-
viária local o seguinte: '.

Livro Diário de 0.° 1771/75, pertencente à
Sra. Marlise 'I'ereeinha Fagundes. registrado em

2� 10.1ô. na Iunra Comercial do Estado, de fô
lhas 001 a 100. além .de outros documentos que
se' eneontravem np ,mesmo .lavólucro. I

•

Jaraguá 'do Sul. SC., ! 7 de fevereiro de 1976
Dr. Pedro Fagundes

I Escritório'

A COMERCIAL
ADvocaCIA - COIIABILIOADE -' SEGUROS
Antonio José Gonçalves .

Bel. em Administração de Emprestls
Yvonne Alice Schmöckel Gonçalves
Técnica em Co'ntabilidadeCRC(SC) 7638

CPF 093090·989-53
Rua I (Mal. Deodoro) 12%/180
Fone 7�-0091 - ex. Postal, 19

Jar,.guá do Sul Santa Catarina

Recursos fiscais e administrativos - ContabilId a
Serviço de marcas e ·patentes - fotocópias de

Legtslaçlo ·trabalhlsta· e INPS - Seguros em geral
, Serviços aéreos Varig

Desde 1944 A. serviço do progresso de Jaraguá do Sul

Ministério da Previdência e
. I

Assistência Social
Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural

Aviso aos Contribuintes

O Represenlante loc:al do FUNRURAL, aler
Ia 1I8' emprêsase-stabelecidas nos municípios de
Jaraguá, Corupá, Guaramirim e Schroeder que
em 29.02.76 upira o prazo para ,li entrega da,
"Declaração da Contribuinte du FUNRURAL",
,,�fereDte ao exercício de 1975. devendo a mesma

ser enlregue à RUi! CeI. Procópio Gomes da Oli
veira, lôO.

A não apresentação da referida DCF DO

prazo estabelecido,' sujeitará � contribuile a muI
ta que viria de 1 a 10 saláries mínimos.'

.

Airsan Garcia - Representanre

Você ensina' o caminho

o- ,Mobral'
•

ensina o resto.
'

======

"1, ,..;i,'\Ià

Máquinas \ de ealculär ELETRÔNICAS,
18 modelos com e sem fita, de escrever,

somadoras e duplicadores.
Revendedor exclusivo para a região

§OCo Gráfica Afenll�a ltdlao
Fones: 720592 ou 7:;20972

.. '.,::..- .....

Planos espeeíaís de financiamento
Garaotia de 1 ano' - Assistência Permanente

I Dr. Álvaro Henrique Maia I

Advogado
OAB/SC: 1737 OPF:

Consultas, Pareceres e

019174049

Ações
Inventários, Acidentes de Trânsito, Seguf08,
Usucapião, Cobrançâ8, Inquilinato, D@squites�
Cancelamento de Protestos. Defesas Criminais e

Fiscais, Trabalhe e Previdência Social; Aces-
loria JUlidiea, às empresas em geraL

EX PEDI E,NT E
As 3.118 feiras

das 8.00 às t 8.00 horas e

89S sábados das 8.00 às 12 00 hOr8&
Avenida Getulio Vargas, aSo

Corupá S�.nta Catarina

A M 'E a i n d a m a· i s' a

sua cidade

Jaraguã do ,Sul 100 300S

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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AbBERTO BAUER 5.A.. Indústria e Goméraio
SABADO 28'-02-78�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiÍ;,PiiiiiiiiiiiAiiiiiiIIGIiiiiiiiiiiiINiiiiiiiiiii.Aiiiiiiiiiii'_4

. Relatório da Diretoria
C.G.C.M.F. 84.492.836/0001.04

Senhores aCionistas:
Temos 8 satisfação de sabmeter à 8preoiação de V.Sas., o Belsneo Geral,

Demonstra,Qão da Oonta da Lucros e Perdae e o Parecer do Conselho Fis(',sl.
relativo ao exercício encerrado em 31 da dezembro de 1975. conforme preceitua
os dispositivos legais e estatutários.

Através do exame dês88s documentos poderão es sanhorei. acionistasformar um juízo exato sôbre o movimento dos negócios desta 800iedàde ,8 8UB

correspondente situaoão econômica-nnanceira. '

Oolceando-noa desde j6 a inteira disposiOão d08 senhores aeíonlstaé, pa
ra quaisquer 8so1arescimentos julgados neeessãríos. vi8�0 termos o praz�r de
pormenorizar tudo quanto nos fôr solicitado.

Jarag04 do Sul,'(SC}. 25 de Fevereiro de 1976
VicSor Bauer - Diretor Presidente

OPF 004 358 139
Alidor Baüer _ Diretor Oomeroial

CPF 103 91$3 269

Dezembro deBalanço Geral Encerrado em 31 de
,

1975
A.TIVO

Dispoafrel
Caixa
B. Brasil S.A.
R Sul braliIeiro S.A,
B. Bese S.A.
B. Brauesee S.A.
B. Inca S.A. It�jal
Uníbaneo S.A.

IlBobilizado
Ativo Imeb, cl ReavaIiaçlo
Móvei. 8 Utensílios
Imóve,is
Oonst. e Benfeitorias
CODSt. Filial! - Itajai '

Veiculas e Acessórios
Máquinas e Pertences
Oonst, Filial Sio Bento
Ferramtlntas

'

ReIUz.,el
Obrlg, Eletrobrás
Fundelc
Embraer
Inve,timeD,tol
Sudepe
Sudan
Sudene
Dec. Lei 157
B.N.D.E
Partíclpeçõea
Cauções
Adic. Lei 1474:,
Taxa Melhoramento
Adie. Lei 4154
Adic. Lei 4069
ois. Res. Pendente
Dep. Obrigo Trabalhista
Inventário
Inv'entário Almoxarifado

.

GONTAS DE COMPENSAÇAO
Açõel em CauçAo

1.804,857.32
.(7871.40
26,002,22
2.764,24

14.915,94
.

6,74
5670..88

---

723.39496
15776,54
3.614.07
25826.24

, 139.74
218.215.55
291.378,84

,

199,W
1.122.55

---

6530.15-
12J.427,02

491,00
46.1ß3.00
10628.00
11.666,00
16.516,0.0
1.013.0.0
980.00
59,60
3.40

355.74
356.71
5,00
39,00.

.11.927,23
842,07

: 324.828,57
7952.00

1.901.490,74

1.274.666,99

46,00
3 736 945,22

'

P.&8SIVO
EliDI,el

Prev. ôoclsl lJ ,Recol.
Emprest. Prod.· lndust.
Conres e Pagl2r
Imposto de Renda Ponte
Dividendos

'

"

Conia Cerrente
Ião Eligivel .:

'

Capital
Capital rilial ltajaf
Fundo de Reserva Legal
Fundo de Reserva

. Fundo Depr. c/Reavalia,

Fundo Deprecíéeäo
Fundo Ind. Trabalhista

8.761,24 '

768.000,00
156.012,49
5.462,42
791,00

4990,07 944 ..017,22

( .

t .079.990,00
JO.OO

1.078,05
813.475,49
19.6M.29

·173.653,73
834.13

I 'torreio do
I

Povo nos Esportes
Inicia a manhã as' atuaçõ-es da Copa C e n ten á r i o

.

Com as pertlcloações do Iuvemus, Baependi e Àcaraf da Liga Ieragueenae
.

d. Desportos. f'loresrs de Pomerode, Vasto Verde de Blumeneu e Oesperense de
Gaspar Iodos filiados li Liga Blumeeuense de Futebol, terá início nesre domingo
li COPA CENTENÁRIO em homenegemjacs tOO enos de existência de Jaraguá
dQ SuL

. Serão três aI pariidas e o torcedor local, verá em ação CA Beependí que
receberá li visita do Gasperense da cidade de Gaspar em jogo que deverá àgradar
aos toreedores do quadro ezurre estreenre Da presente temporede. O firne de Wal
.demae Rocha surge ao nosso ver como favorito pare li comperlção a desprender
se das palavras do preparador Zeca Lenznester de que o Azulão v�i firme paea
as d,i3pufas.. .

.

O Iuventus 'terá 'dif,idlimo compromisso em Pomerode frente lJO Floresra
local, li quem já enfrentou esre ano, sendo inclusive cerrotado por 2x1. Mas com
os refo'rços' de Zeca. 1raliano e Moiaés, além .de Russinho e a volta de Wilfrid, o
lime es!á em condições de trazer de Pomerode um ótimo resuftado.

. pois equipe
pira lanlo não lhe falia.

' o.

Reserva do Exercício
F.ondo Especlel p/Allm. Cap.
CONTA DE COMPe�SAçÃO
Caução da Dlretcrla

"

188.294,02
4t5.919.29 2.792.888.00

40,00
ã.736.945,22

Demonstração da Conta de Lucros e Perdas
em 31 Dezembro 1975

Débito
64:;.82800

7.97492
211.614,28

6.2Dõ.313,23
11.194,20

'

66,562,70
189.296,71
7.786,88

�1.040.61
,

58.1)17,79
27.643,64

184.190,76
138.864,48
129644.61

186.000,00
41320.53
6.398.76
216.88

3.663.41
247.226.00

463.73
1.602,79

.

t69.0ã3,61
10.894,00'
23.091,00

1 tÓ,12!,40
16.837,61
13070.91 .,

12,686,36
11.616.00
1."04,92

Crédito
294.388,00

7.962,00
30.440,07

Conta
Inventário
Inventário Almoxarifado
Embalagens
Café Crú ,

Férias e Indenizlçõel
Previdência Social
Salários
Sdlário Pamflla
Peças
Reparos
rôrça e Luz
Combuatíveís e 'Lubrtí,
Frétes e Carretos
Vendas e Consignações
VelJdlJs à Viatas
Honerértoa Diretoria
Prêmios Seguro
Luz e Telefone
Selos e Telegramas
Impostos Municipais
Impcsto de Reoda
Imposto Sindical
ôsmee
Propaganda
Doações
Contribuições
Despesaa Bancárias
Despesas de Viagem
Material de Expedlente
Miudezas em Geral
Escritório
Multas
Ditidend88 Auferido.
Descontos Auferidos
Comisl!õsa
F.G.T.S.
P.LS..
,Re,.istaIB e Joro,ai••
T8�8I,
Aferiçõsl
PubJic8çõe8
Lucres 'e Perdu
Fundo, Rural
Fundo Depreoiàoão
Vt-Ícul0'
Máq•• Ins.

"

Mó'. Ulan.
Resern do Exercício

62.297,21 .

288294.02

10.216.328,%5 10.216.328,25

9.881.688,40

430.181,00
14.674,28
74.925,34
1.225,00

'

3�857.15
3'.940.30
7.453.20
1.721,06
16.084,00

63,36
1.895,92

34.485.09
26.587,87
1.224,25

---

J9F8guá do Sol, 31 d. dezembro de 1975 •

Viotor Bauer - Dir. Presidente
CPF 004 368 139

Alidor Bauer _' Dir. Oomeretel
OPF 1,03 953 269

. Yronne Alioe Schmöckel QonQalves - Téo. em .Oontabilidade _ ORC(BO) 7.&38
. CPF 093,090�989.53

Parecer do Conselho Fiscal
-

Os abaixo assinados membros do Conselho fiScal da firma Alberio Deuer S.A. -
Ind. ,e Com. tendo examinado detidamente os livroR e document'os· que compõe
es peças do balanço geral encerrado 'em 31 'de dezembro de' 1975, encontrao
do tudo em perfeita ordem, são de parecer, que 08 referidos atoa devem ser

aprovados aa próxima Assembléia Geral Ordioárla.
.

Jaraguá do Sul (SC), 25 de F.evereiro de 1976

Alberto Maiochi
Willy Mahnke

Bertoldo Klitzke

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

Especializada VOLKSWAGEN

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

Agradecemos a todos que DOS prestígiam

,
. O Acaraf ao que parece, conseguiu algúns reforços de última 110ra. e é

quem terá .o mels dilleil dos adversértos pois em Blumeneu conhece", a força do
,Vasto Verde local. O lime de Paulinho Papp vai coofiante em conseguir um bom
res'ulrado, sendo esta lambém II estréia do firne na preseDle temporada.-

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Irmlos fmmen�ßrler 8.ß. Comércio e ImPDrlßcl9
SABADO
-FE577-

IFmãos Em·mendörfer
-

S.A. • Comércio e Importação
C.O.O. '�4 �29 786/0001;57

Av. Mal .. Deodoro da Fonseca, 557 JARAGUA DO' SUL - .Santa Catarina

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas:
Em cumprimento às disposições legale e esta-

utárias, vimos submeter à vossa apreciação 8S
contas referentes BO exercício social encerrado em

ê1 de dezembro de 1975, bem como o parecer do
Oooselho Fiscal.

Permanecemos a vosso dispor pllrb qualquer es
elarecimtioto mais que julgardes necessário.

Jaraguá do Sul, 23 de fevereiro de 1976
Henrique Wolf - diretor

CIC - 104 359 809
Maria Lígia da Costa - Ger. admínístrattvo

CIO - 113 767 249

BALANÇO GERAL enoerrado em 31 de
dezembro de 1975, transcrito às páginas nOs.
195, 196 e 197 do Livro "Diário" n.O 09, auten·
ticado sob o n. 1383/75 na

'

Junta Comercial do
Estado de Sta. Catarina.

&TIVO
01 - Disponivel

Bens Numerários e Depósitos Ben-
'círios a Visla 241.b09,82
'02 - Realizável a Curto e a Longo Prazo

.

Imposre de Renda Da Fonte; Con-
las Coreenree Diveraas; Letras de Câm-
bio; Duplicatas fi Receber· Franquia; Deve-
dores Diversos; Contas a Receber - Ga-
rdntia; Veículos Novos-Automóveis; Vei·
culos Neves-Cem. t Comerctats; Veícu-
.Jos Llsedoe. Automóveis; Veículos Usados-
Cam. e Comerciais; Lubríãcemes GM;
Peçu GM; Acessórios; Serviços Efetua-
dos por Terceiros; Outres Peças; Outros
Artigos; Pneus e Câmaras e Combusti-
vets e Lubrtlícantes 6.633 137,37
OS - Imobilizado Tecnico

Terrenos, Prédíoe e Construções;
Máquinas Ferrarneates e Equtpememes:
Móveis e Utens_fUos; Veículos a Serviço
da Casa; e Corfeçáô Monetária do Ativo 1.243.04634
04 - Imobilizado Financeiro

Depósitos Diversas Orlgens- Fundesc;
Pertíctpeções; Adicionais de Impostes;
Outros lnverttmenros: Obrigações Reajus.
táveis - FIT; Ernpreeurnos Compulsó-
rios; e Obrigações da Eletrobrás 1.188.164,14
05 - Valores Pendentes

Contas Pagas Autectpademenre,
Despesas Pagas Antecipadamente; Fun
dos Caucionados F.GMB S.A.; Conrr.
ao INPS sI 13.0 Sal; Insuficiência Depre-
CiélÇão-"ort�riél 62; Seguros li Apropriar 14.695.87
06 - Contas de Compensação

Tüulos Descontados; Títulos em Co-
brança; Tlruloa Caucionados; Seguros
Contratados; Acões Oaucionadas
TOTAL DO ATIVO

P&SSIVO
01 - Exigivel a Curto e a Longo' Prazo

.

Contaa a pagar - Fornec�dores;
:ecebimentol AnLecipadol; Contai a
agar - Viriae; Bancol Titulol Del

Coa'iades; Oontribuiçõel a Pagar;. Im·
POltOI "Pagar; Impoltol Retido. Da
Fonte; '.GTS a Recolher· Plano de,

1.892 53ã.65
10.113087,11

Integração Social; Diversos; Unibanoo
- cl R&s. 295 e Bsmeríndus - cJ. flas.
295 2.726.386,87
02 - Não Exlgivel

Capital Registrado; Reserva pI
Aumento de Oapltal: Reserve Legal;
Reserva Correção Monetárte; Reserva
PI Manut. do Capital de Giro; Reserva
Bonificação em Ações: Correção Mon6_-. }
téria das Depreciações; Provisão pl De-!'
prbCiações da Correçâo Monetári�; Pro-s
visão p/Depreciação e Provisão pI
creditos de Liquidação Duvidosa 5.491.922,12
03 -- Valarás Pendentes

Fundo p/lodenizaçQes Trabalhistas 2 244,55
04 - c;:.ontas de Compensação /

Desconto de 'I'ítulos: Cobrança de
Títulos: Caução de 'I'ítulos; Contratos de

Seguros; Caução de Ações 1 892 53�,63
TOTAL DO PASSIVO lÜ 113.087.17

Jaraguá do Sul, (SC), 31 de dezembro äe 1975.
. Henríque Wolf - Diretor

CPF - 104.359809-04
Maria Ligia da Costa - Gerente administratjvo

.

C1?F - 113767.249-87
Donald Weber - Técnioo em Contabilidade

CRC - SO 80b n.? 6.367.
CPF - 071.051.159-72

Demonstração da Conta de "LUCROS &
PERDAS" encerrada em 31 de dezembro de
1975 e transcrita às páginas n.Os 193, 194 e ·195
do Livro "Diário" n.O 09 autenticado sob n .

1383/75 na junta Comercial do Estado de ... Santa
Catarina.

..

Contas
De Vendas; Descontos

Obtinos: Rendas Diversas e

Vliriações Passivas de Pa-.
trimônío 4.795027,48

A Despesas Gerais;
Rêse.rv8F"-<;pl�-'·"�Aum:en�o� de '. �' .. " ......

Capital; Reserva Lega] e

Reserva pI Manutenção do
Capital de Giro 4.795027,48

--�--��--�--��

4.795027.48 4.795.027,48
Jaraguä' do Sul (SC), 31 de dezembro a� 1975.

.

Henrique Wolf - Diretor
OPF - 104359809·04

Maria Ligia da Costa _ Gerente Admtnístratívo
CPF - 113.767249·87

Donald Weber -- Técnico em Contabilidade
CRr·SC sob 0.° 6.367
CPF - 077,051.159'72

Debito Credito

Parecer do Conselho Fiscal
Os ebeíxo assinados. Membros etenvos do COD

selho Fiscal da "Irmãos Emmendörfer S.A. Comércio
e Importação", cumprindo determíneções legais, e es

tatutáriaa, examinaram _o balanço gertli, demonstaação
de conta "Lucros & Perdas" e o relerórto da direto
rid, relalivos ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 197'6, sendo de parecer que os mesmos
devem merecer a aprovação dos senhores. acionistas
OI próximtl assembléia geral ordinária.

Jaraguá do Sul, 23 de fevereiro de 1916.
Loreno Marcatlo - C.I.C. ,_ 009 683 319
Wilhelm Laufer C.I.C. - 00.. 352 109

Waldemar Grubbél - c.te. - 006120049

G'a st ro.e·n t'e r i,t e
Informativo ACARESC

Atenção Dona de Casa!

_ S�gundo dados fornecidos ao Serviço de Exten
s�o Rural _..:. ACARBSC. está havendo em nosso mu.

fJlCf�'o um número basrante elevddo de pessoas dCO·
metidas de Gastroenlerile.

a �om a colaboração dO Posto de Saúde locdl,
traves do Dr. Luís Martins Gonçalves, recomenda

�os ö todas as donas de casa, (IS· seguintes medida·
as P:eventivas:

a .

- ferva sempre toda a água que vai usar com
crlanç'a
- proteja alimentos e utensflios contra moscas

os 1:-/ lave as mãus ao preparar e antes de servir
ii Ime'DIos .

g
.

- vista ii cfiança com roupas leves DOS dias
U�nles
- dê a c!'iança bastant, água fervida ou chá

•
,

nos intervalos das refeições.
- evite exposições prolongadas da criança ao

sol, principalmente nas horas mais quenles do dia
- ferva a mdmadeira. () bico, a chupela e oulros

objelos de uso das crianças
- lave muiro b�m: trUfas, virduras, alimento em

geral, roupas do .bebê
- tral� imediatamenle as infecções d'o ouvido,

garganta ou qualquer oulra doença
Se uma criança apresentar diarréia ou vômilos

lome Ires medidas:
1. Suspenda a alimenlação I

2. Dê bastaol,," água fervida e fria
3. Leve li criança imediatamente ao médico do:
- Posto de Saúde
- Hospitais

.

Rosemeire P. da Cunha, Exteosiooisla da ACARESC

CG.C. 84 4297'86/0001·57
Assembléia GeralOrdinária

Convocação
São convidados os senhores acionistas desta socie

dade, para a assembléia . geral ordinária a realizar-se no

día 30 de abril de 1976, às 09 horas, na sede Social. na
Avenida Marechal Deodoro da Fonseca. 557, emJaraguá
do Sul, para deliberarem sobre a seguinte

Ordem do Dia
1 - Exame, díseusão e aprovação do relatório. da

diretoria, demonseraçäo da conta de LUCROS & PER·
DAS, balanço geral e parecer do Consellio Fiscal, refe
rentes ao exercício social de' 1975;

2 - Eleição do Conselho Fiscal e Fixação de sua

remuneração;' .

.

3 -- Outros assuntos de interesse da sociedade.

Jaraguá do Sul, 23 de fevereiro de 1976.
Henrique Wolf - diretor

CIC: 104 359 809
Maria Lígia da Costa - Ger. administrativo

CIC: 113 767249

A v i s O

Em cumprimento ao disposto no art. 99 do Decre
to-Lei n.? 2627, de 26 de setembro de 1940, comunica

mos que encontram-se à disposição dos senhores acionis

tas, na sede social. na Avenída Marechal Deodoro da
Fonseca. 557. em Jaraguá do Sul, os documentos das
Letras A, B e C. do mencionado art. 99.

.

Jaraguá do Sul, 23 de fevereiro de 1976
..

Henrique Wolf - diretor
C]C-104 359 809

Maria Lígia da Costa - Ger administrativo
CIC-113 767 249

MEC a ECI promovem Concurso da 'Selos
FpoU!, - o Ministério d. Educação e

Cultura e a Empresa Brasileira de Correios e Telé
grafos instUulram o concurso "Selo Comemorativo ,80

Natal de 1976", dirigidos aos elunos do 1.° grau de
todo o Estado de Sanla Catarina.

De ecordo com o regulamento ii ser distrtbuído
nas escolas básicas, haverá quatro prêmios de viagem
pelo Brasil, sendo que .serêo observados no lulgemen
·10 d crienvtdede, origtneltdede, poder de comunicação
e harmonia de cores.

O projeto, que eSlá sendo elaborado pela ôecre
taria d.a Educação e Secre erre do Governo. tem por
objetivo, segundo o professor Osmar Plsanl, da Dívt
são de Artes da ôecrererte do Governo, "trensformar
o selo em foote de pesqu.ss escolar,

.

despertando o

ínreresse pelo mesmo, bem como intenSificar e difun
air entre a luvernude a sua coleclonação. Do prolero,
também participa a profeesore Ven.lde Macedo. do De
partamento de ensino da Secretaria da Educeçäo.

Botafügo Futebol Clu,be
Edital de Convocação

Assembléia Geral Ordinária

Ficam convocados todos OI söcíos desta socie
dade, para comparecerem a Assembléia Geral Ordinarla. 8
realizar se no próximo dia 2J de março, à& 9,00 ho
ras em 1.11 convocsç:ão a, às 9,30 horas em 2.11 con·

vocação com qualquer número de as.ociados em

sua sede SOCilll, nB Barra do Rio Cêrro, para delibe·
rarem sôbre a leguinte Ordem do dia:

1.°) - Prestaçio de oontas do eX6rcfcio fiodo
2°) - ·Ele'ição da nova diretoria

.

3.0) - Alsunto. de interelle do Sociedade.
, Obsefla,ão: Só terio direito à voto, OI sócios que
8stiver"m em dia com 8ual mensalidades.

Jaraguá do Sul, fevereiro de 1976
Luiz Zoota - Presidente

Dlenelo jovem �F8sUeiroJ seja ( UOI Cadetel
Ingresso na Força Aérea Brasileira, Exército ou Marinha.
A Força Aérea necessita de pilotos. Você gostaria de

pilotar um "Mirage", voar na "Esquadrilha de Fumaça" ou

singrar os mares levando a Bandeira do Brasil?
Estude por conta do governo Federal, ingressando na

Escola Preparatoria de Cadetes do Ar, Cadetes do Exército ou
ESCOla de Formação de Oficiais da Marinha, e laça do seu
sonho uma reaUdade.· ,

. EIdS Isrão de você em apenas 36 meses um cadete fu-
turo piloto da FAB, oftcial do Exército ou Marinha.

Idade de J3. até 23 anos incompJetos. ,

Solicite urgente, por carta, sem compromisso 8S informações
gratuitas de acordo com a Portaria 371GMj3 do Ministério 'da
Aeronáutica, Iastruções do Ministério do Exé.rcito e Marinha, no
seguinte endereço: .

Preparatório Militar G13 Armas
Caixa' Postal - 1.88.3 - Capital - S.P.
Preencha com clareza o cupom aba:lxo:

Nome:._ _ .. _ __. .-- -
Grau de Instrução_ __ ._ _._ .

�

Ru& _,.N.o_. .. Apt. .. __ __

Bairro Cidade .
_ _ Estado: .

Caixa ,Postal_. Código Pos�al da Cldade: _ _ .

Data de Nascimento: Dl&_ _
Mês Ano._ _ _

Cuidado ao coiocar a rua ou avenida e número

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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ANO LVII .JARAGuA DO sUL (SANTA CATARINA) Sábado 28 de Fevereiro .de 1976 N.2.874

Domeu arquivo para�ocê
. 'o Silêncio - A Presença Que Fala .

Prof.' Paulo Morettl
Em meio ao vozerio que atormenta e ator

doa, em meio 80 clamor que. clama e reclama,
às vezes,' se 'faz místee uma pausa. Uma pausa
psra o silencio. Uma pausa para pensar e repen
sar. E é quando essa pausa ocorre que a llngua
silencia, 08 sentidos se acalmam, a ímagtneção
se acomoda, a memöría se aquieta e a criatura
S� cala. Parece então que a tranqüilidade S8 faz
presente, o ruído ttes3parece, a mente se con-
'centra It o coração pulsa' em ritmo de

.

paz.
Uma pausa para o silêncio Isto é muito

.Impertente. Quantas vezes é ímperatívo que sílen
cíem as afeições e as antipatias, 0& des jos de
senfreados e o zelo indisoreto, o' amor exaltado
e os suspiros incontrolados. Quantas vezés é no
silêncio que falam o amor, a beleza, a exaltação
4a natureza e do .seu .Criador.

� no silencio que a ternura se revela, atra
vés do beijo que !dentifica o amor, é no silêncio
que a confissio de culpa encontra mais facihnen
tá o perdão, é' no sUêncio que a humildade exal
ta o heroismo, é no 'silêncio que a oração se
identifica coDi o pedido, é no sílêneío que se
concentram to(jas I1S esperanças, é no stlêneío
que falam 8S queixas, é no silêncio que gatgá�
lha o luceS80�

,

• � no silêncio que.se eonseme a.vela que.ilumlus,
'no sil.ênci,o que a mente busca ínspleeção, é no

silêncio qu" nascem as grandes sinfonias, é no

silêncio que' brotam as decantadas péginb8 poéti-

"

CfiB e' as exaltadas obras literárias, é no silêncio
que se arquitetam planos, se oranetam projetos,
se planejam estratégias e se buscam soluções.

O stlêneío preside a um sem número de

passos de nOSSâ existência. ,Há o sllêneío da cor

rupção e da incapacidade. O silêncio da alma e

da consciência. O silêncio do Louvor e da estí-
.

ma .. O silêncio do desprezo e das preferências.
O sílêncío da mansidão e da humildade. O silên
cio da alegria e do prazer, O ,silêncio d'a nature- ruiza e da humanídade. O silêncio da flor e do per
fume. O silêncio do sofrimento e da contradição. �
O silêncio do jejum e das vigHias. O silêncio do

repouso e do cansaço. O stlêneío do frio e do
calor. O silêncio da doença e da saúde. O sílên
cio espontâneo e o penitencial. O sílênaío .de vi
da e o da morte.

Oomo S6 vê, o silêncio é 'uma constante em

nossa Tida. Ele julga e condena. Ele inocenta
e absolve. Ele eseraviza e' liberta. Ele angustia e

deBsfo·g�. Ele humilha e exalta. Ele' absorve a8

trevas " difunde It lus.

.

'Se o silêncio possui tantas facetas que o

exaltam. por que não, lançar mllo dos seus trutos, .

no momento peopíelc? por qua. não eseutae mais
e falar menos? Por que não trali'sformar o mo

nólogo em diálogo? Por que não queixarmenos e.
consolar mais? Porque não se concentrar maís e

e Be dissipar menos? Numa palavra. pGr que não
aborréee-Io menos e presticá-Io mais?' .

,,, , ,

S'ESI
ofe·r'e'cendoConcorrência Pública ,D.o ,.021'76 "

., .',:
.

".
'I

, A PREFEITURA MUNICIPAL de ]araguá do Sul (SC), torna
público aos interessados; que realizará 'em seu Palácio,', a CONCORREN·
elA PÚBLICA N.o 02/76, com vencimento marcadQ para às 9 horas
do dia 09 de março de 1976.

.

'OBJETO: AQUISIÇAo DE UMA' MOTONIVELADOR'A COM MAIS
.

DE 11.000 KG. DE :FABRICACAO NACIONAL.
O EDITAL completo e demais informaQões. poderão ser' obtidos

jup.to ao Setor de Compras.
. .

A sessão públíca de abertura das propostas será às 9,30 horas
do dia do ,vencimento, no Gabinete do Prefeito.

jaraguá do Sul, 25 de fevereiro de 1976
•

Eugenio .Strebe, Prefeito Municipal

vag' a.'·s' '�-
t '

o CenlrO, de Alivlda
des do sesI deSI. cid'l1Ide
continua oferecendo vagas
p�ra seus cursos popula
res. As inleressadas pode
rão se dírlgir ao SESI du
ranle, horáriO de. funciona":
menlo n0'rmal e aos I.ába·
dos pela manhã As vagas
são para os cursos de,
Corle e

.

CoSlura, Tricô,
Crochê c 'Ärlesélnàlo 'em.

CO,uro.

AR,ENA
" .

. UDICO

Corupá - A ARBNA desra cidtide marcou para
o dia 26 d� março, imporlanle enconlro, quando ser�o
conhecidos os Domes dos candidolos aos poderes exe·
êUlivo e Legislalivo, Na referida reunião, além dos
membros do Direlório parliciparäp o Prefeito, Vice,
VereGdore�, inlegraDles ao Comitê de. Campanha, cor-

, relifioDários e o Depulado Bstadual OClacflio 'Pedro
Ramoi.

o deputado esleve recenlemenle em Corupá maD
lendo· conlllOS com os Uderes po1(Iie08 do parrido si·
fUacioni'afa, para no diii seguinle reunIr-se a Comissão
Bxeculiva. Também aconleceu enconlro enlre o Presi
denre ,da ARENA Professor Waldemar Schulz, o se

crelario Brneslo Felipe Blunk além de 010 erne8ro
Weber, - prefeito MUDicipal.

A Aliança Renovadora Nacional de Corupá, DO

que tudo indica lerá um só candidato à Municipalidade,
esfando assegurado oldireilo de concorrerem II reeleição
Iodos os aluaia vereadores do parlido. O nomá mais
COlado para a sucessão de 010 Weber, � o do empre-
8ári,0 e aluaI vice Prefeilo Sr. Bngelb.rl "(}echsler.' O
MOB, apesar de vórios Domes eSllrem seado cogifados,
nad. definiu quanlo lO lançamento de uma ou mlis
candidalural.

Exíra-viado
LILLY HANSBN SCHUMANN, residente à rua Prof.

João Januárlo Ayroso, 15,6, perdeu na praça de Jaraguá
do Sul, o seu Carnê de Recebimento do INP$.

Quem encontrar (ou), pede;-se entregar no endereço
acima. '

'

Estad. de San Ia Catarina

Carnê Extraviado

Prefeitura Municipal de
]8rIOI4' �I 811

DECRETO N. 378/76

Decrela PonlO Fliculfalivo

Eugenio �Irebe, Prefeilo Municipal de Jaragu6 do ,

Sul, Bstado' de Simlo 'Calârina, no uso e fXercfcio di
suas alribuições. Resolve: , '

Decrelar Ponlo Facullalivo nas 'reparlições públi
cas municipais, dia 2/3176 lerça feira das 13,30' horas
alé as 11,30 ho'ras de qUdrlll feira, em comemoração
ao Carnaval.

- JaragUii do Sul, 26 ,de fevereiro de 1976.
I

Bugenlo Slrebe PrefeHo Municipal

Antônio Bls.wsld. residente na eldade de JoInVill,
extrav-iou no traje�o (]uaramlrlm-JolnvIlle - um 'Caníê d.
Recebimento do Funrural. .

QuelÍl encontrar (ou), favor entregar no Representant, do
Funrural local, ou no mesmo órglo em Guaramlrlm;

Centenário da primeira missa
A Comunidade Calólica de Säo Bento do Sul

'eslá comemorando o Centeaérto di Primeira Sant.
Missa celebrada em sua rerra.

.

No dia 1 de março. às 9 horas, ne Praça de Bs.
portes da S.G.D. São Bento, agradeceremos ao CriSlo
pelo eentenérío de sua presença no sacramento de su�

palavra e de seu sacrificio, etravés de ums SoleDe
Concelebração Eucarfsnca Campal.

A perttctpação de V.S. e Exma. Pemtlíe será apre.
cteda i morívo de ·alelJria.

Pe, Bernal'do de Claravel - Vigário.
A Comissão

Hoje tem carnaval "da,
, Numa promoção da
Comissão Munterpel de
Turlsmo, com epô:o de .

Pref�ilura Municipal, as

escolea de sambe de nos

sa cídede , esteräo
.

desfi
lando na noite dê hoje ná

. Av. Gerüüo Vargas' mos
"Iraodo Ioda ':SUd' eXÍJbe�'
râílcia, e um verdadeiro

. show- de passisréls I 'e rlt
mteres. Ao invés da Ma�
rechal Deodoro, polco
anö passado' ,do, des
files, a CMT em reuniões
realizadas definiu .como

local a Gelúlio Vilrgas
pot evi ar-se maiofes con'"
gesliooamenlos de Vefcu
los, e Itlmbém colaborar
COUI o Seior de sêg.urauça
do município que' conla
com oúmero pequeno dt
policiaiS.. Serão :m'ai� de
120 passit.fas e rirm'isras

,

qlJe � �8larãQ .prop-(:u:çi�naD7.;.
do um lindo espeláculo
ilo públiCO jai'aguaensé

.

e
de Cidades vizinha3. As
duas escolas de sa'mba
exiSlenles em Jaraguá,
'Unidos dIS" BrasíliJl!' e.

"ESlrela D'Alva"" esla s[õb
a responsabj,Jidade do ço
nhecido Mane'qúinha, di.a.
de -o último, mies de QO.
vembro vem in.tensiflcaado
seue preparetívos, ensaios
e confeccionando lindas
vestimentas para que o
cerneval de rua deste Ino
'repila ó suceesc dó ano
que passou.' Você lei,lor
Iraga seus Iemtlíerea 'e

diVirJa se ' à veler.: emen
dando depoia a alegria
paf.a oe clubes que progra-

, miram balles cOlDavalea·
COSo .

,

A 'Av. GetúlioJ VarglS
eSlá lin,dlllmenle decorada,
o plJlanque dos aUlorida
des armado 'ao lado do
Depto. de -Informações Tu·
ríslicas, 'rudo foi preparó·
do de modo a se fer um

espeláculo diino'. do.
f1Ia!Or�8 �Io,gio!;" 56 '.faUa
sua presença. Dia 2· de

. março� prÓXi�a lerça fei-
ra novà-menle' no mesmo

local e' horário, 20h, novo

desfile das. nossas escoo

las de .samba.

foi 8m�flUI nala di MOB so�re Prestes. (lin�arll)
sas e provocadoras. Acen·
IUOU que c parlido comu·

nisra· nunca ItrUt cODdi·
ções de JDnuir deciaiv.·
menle num resuhado . lio
impOrh1l1'e quanro o föl
o das eleições de 1914,
favorecendo o' MOB.

.

O parlamenlar calariDeD�
se concordou plenamente
tom ilS declar�ções de ae·

nàdor -Roberfo Salnrnino
Brllga, se'gundó às quai.
Ulisses Guimarães deveria
ler repudilldo co.aí firmeza
II tnl,revista �o Sr. Lu��
C.rlos Presles, aprovei
'ando li oporl,unidode pafoil
definir

.

as divergencillS
fundamenlais que rr.arcam
o séu parfido, que deVI
ser um parlido democróli·
éo, com um

_ parlido como
e PC, que defende a dil,'
dura do prolelariado.
João Unhares acredill

que esse falO vai favore
cer li Arena Das próximl'
eleições; "mesmo porqu�
a grande maioria dos elel'
fores do inferior do paIs
repudia o comunismo I

lem ealranha do, suce8sivaó·menle, que o MOB •

protesle conlrll prisão de

8UPOSI08 subversiVO',
DUDca defendendo cida·
dãos, às vezes, preso. di
maneira injusfa".

�orupaense terá candidato Carnê
,à p�refeitufa: Oechsler

Brasflia ....: "Com a no

Ia olicial que divulgou
pelos jornais o pre:"idenle
nacional do MDB nio re

pudia, como devia, as de
claração do Sr. Luiz Car
los Presles e a llcusoção
de qualqu�r aHança com

o. comunis'los. AO invés
de fflzer uma manifesla·
ção clàra de repúdiO ao.

comunismo, o presidenre
do' MDB'emiliu uma nOld

ambigua, que só compro
mele seu partidO" �ecla·
rou o vice-Ifder, da Arena,
depulado loão Unhares
(Arena-SC).
Observou que foram lí

deres da Arena que loma�

ram 12 defesa conscienre
do MDB, aegando qual
quer vinculo enlre aquele
partido e o partjdo co

munisla, conforme a acu

sação do Sr. Prestes em

Paris, duranIe ii realizoil
ção do Congresso do PC
francês. "Agora"':" disse
- não o presidenle na

cional do MOB não repu
dia, como devia, as decla
rações do erG de sua

brigação.
João Unhares disse que

tomou ele próprio a ini
,cialiva de desaulorizar as'

declarações do líder comu
nlsl6, mesmo' porque ain
da aa considera menliro-

SOC•. DOERING e' G.E. JUVENTUS - promovem o Carnaval de salão do Ano 100.
Os Dinâmicos e Escola de Samba estarão dia 28 (Doering) - 29 (Juventus) • 01 (Do:erin'g) e02 (JuYentas).�Compareça!•

•
•

oi
•

•

CANTE, VIBRE, . PULE!
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