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Capital 8ul amencaaa do motor
"

rr-g·ú�Cinza·s que ···Falam
I ara I ESCOLAS DE SAMBA DANÇARAM NA AVENIDA

i Comissão de Divulgação e Imprensa I Depels de multos anos de. tumado a desfiles cerna-

I Boletim N," 06 1'1 reviveu-se o carnaval em Seme Manar, é bom' vaielcol Desfa região.
:; Jaraguá do Stil. A cente- que se lembre, de saudo- A,sim mesmo, alguns
i No período de 23 a �5 do corrente, a Comissão � nária cidade já leve cer- se memória,'murro Iez pa- rtrmtsres e as bererles dai
Organizadora da Exposição Agro-Pecuária estará rece- i navais famosos, que con·' ra- reviver o esplendor do escolas eram agradecidas
bendo inscrições para os animias IP,. serem expostos SL teu com o coecurso de camaval de salão. com merecidos seleueos.durante a Mostra, prevista ,para o período de 24 a 27 de <!S ,..

[ulhs, segundo revelou fonte da comi.sio. I membros de rradiiCienais '. O' ano do centenãrle Deram' as escolas. de
No ato da inscrição, o proprietário do animai} famHias. Vetcuics • rtca-

.

morivou nossos cernsve- samba uma valiosa con-
(ou animais) deverA preencher uma ficha, bastante sim- I mente enfeitados desnle- lesces ii dar um colorido Iribuiçio pira'QS festelos
pies, na qual fioarão 'registradas as caracteris�icas de,

I vam pelas prinCipais ruas nos doze meses de ANO' do ano da fuadeção de
ca�a animal exposto. '

Acrescentou nosso InformlP,nte que poderio ser ,de nessa urbe e os fe�te' 100 die DOiS,iI cidade. As jariJguá do Sul.
expostos bovinos, eqüínos, suteos, pAsstaros, coelhos li I, los eram verdadelremente Escolas de Sambl:l Llntdos

.

outros. Até a: semana passada a comissão já havia ,re- animados. da Brasílíe, hoje com, sé.
� cebido a conflrm.ção da presença de 48 cabeças de gado, I Veio, pestertormente, um de pröpríe do bairro Go-
IZ S cavalos e 2 búfalos.

.

. st
I :1S lengo período em que nl' vernador Jorge Lacerda 8

i
' , x x x I da ou quase nada se fez ii Eslrela D'AI\!a deram

2' A ComissÃo da Exposiçio Agro-Pecuiria está I em lermos momescoe. íII um es�'ela'culo' a' .parte,I maBténdo contactos' com as gerências dos Banco do ..... S, ,.. ,

I Br8sil" Brasileiro de Descontos e do Estado, psra ver a I não ser a renreuva da ho- fazendo vibrar .. grande
2 possibilidade desses estabelecimentos Instalarem postos sz je extlnta Dona Tekla, màsilI popular que se
15 na área da exposição. com o fjm de facilitar o. änan- li que realizou um cä,rn-aval concentrou DI Avenida

I'Ciamentos
que eventualmente

forem,
solicitados por in- Ji IIquá'lico, ,navegando com Getúlio Varaa,s. As pal-teressados na, aqulsiçlo dQs animais em exposiçlo� O

I'
..

problema deverá estar resolvido nos próximos dias. seus foliões pelo no Ira- mas nio fora,m muiras em

x xx'
'

pocu, filçanha que só ela .

aliuns momenlos,' dado
� Comisslo Central do� Festejos esteve reunida

I
consefluiu farnar re8Iid�- que o pOYC? não estiÍ aces

para traçar as normas que presidlrAo à elaboração do

I programa oficial dos restejos, do centenário. Dependel;\dO,' 1.a �DÇãll
ainda de alguos detalhe. e subsídios, acr.edita el;Jsa CO�· Quem vem lá
missAe poder ooncluir o programa oficial dentro dOI

De amarelo, vermelho e bre.ncoprqxim�s quinze dias, no máximo três semaDas. Ix>x x Levantando a poeira do chio,
, A C:omisslD de Trânsito 'também yem desenvol-

.
x X X

vendo atindadei, visando, .1D1clalinente selecionar 'reas I Sio os Unidos da Bra8mB
para estacionamento de Tefculos. Um dos integrantes da 2 Qlle velll cantando, eom sBtisfapiocomissão, em çontacto com a comisslo de divulgaçlo, 7l y

,1nform,ou qpe a com�s.�,9 e.tima< as � I;lecessl�a!l�s ,para I
X X X

estael,'onaoíento à"m.eete"�,' '�Q.oo""m,
�trb. 'quadrado' de' Ven. 'o'sntantt'b'''ÓttD1 ifê.gri,a �'

,

'rea. Como Dlo' existe nenhum local de... tamailho A lua linda melodia
disponivei, ,a comi••io vai organizar' "Anãs 'reas de
estacinamento, ,quer BQ ceotr,o da Cidade, quer nas pro- X X X
ximidades dos .1ocais dos pr�cipals acontecl�entos' du
rante a semllna do centenário.

,I 'i x X

Se nlo' ocorrer nenhum contra-tempo de 11ltima.
I hora, 8' comisslo de divulgação e imprensa . estar' dis-.'
i! tribulndo já na próxima semana os selos autocolantes
IE maneiado. imprimir na�IDipre.sora.Ipiranga, em Jolnvll-

Ie. Tais selos .erlo utilfzados pelas empresal iaragu.en
ae., mediante aplicação em todas a. cartas, circulares, Il
memorandos e outros tipos de correspondência, expedi- lS
dos para fora de Jaraguá 'do Sul. O selo faz' alusão, a'o "ANO 100, indica o periodo prinCipal dos festejos e apre
senta símbolos da indústria e agro-Pl'cuária, as

'

princi
pais atlvidade.1 econõmicas do municipio centenário e Ilerá lmpresso a quatro' cõres.

, ii
.

Do mesmo feitlo serl,o os cartazes que pOlteriar- i

I
mellte serlo diitl'ibUÍdos pelo Brasil Inteir,o, para dlvul- s..
gar a realização das exposições e demal. ' festiVidades B
que engalanarão Jaraguá do Sul durante a última lema- I

I.
Ila de 1ulhO próximo. '

, ,I
�0i®8:3t:i1tG��OM**�

FE R1· . divulga aprovados
(

A. Fundação Educacional Regional JaraguIleDs8
FERJ), órgão lDanleDador da Faouldade de Jhlu
dOI! Sociais desta cidade informando a relação dOll
nO'OI! aprOYadoB no yestibul8r dt' segunda chamada.
Partioi,aram 29 oandidatos e destes 14 oon8@guindo
apro'ação para com os 86 aprondos de primeira
Chamada comporem os 100 alun08 da faculdade nes

�e. lieu primeiro aDO de fllnoionalDsnto. Abaixo pu-
haamo8 a nominat, d08 aproyadoB ,e o total de

Pont,08 oonseguidol.
'

,

NOME TOTAL DE PONTOS

Ad�lto Griep
Lalla Bulália Dutra da Fonlacs
Laodomar Luiz Lopel
P�ulo Dalliore Da1l81nolo
y1centa Donini '

Llliza Helena T'aranlo
Rosemeire Puccini, da Cunha

�oana Dare Leme d'B Siln F,lOres
arnadete Barato' ,

GAllrdi Hildagarde Bauchspi9Ss
do Blank

,

Noeli Bakon Gianesini
- Aldo Pnanello .

Sueli Lenzi Xavier dos Sàntos

170
15.8
148
136
132
132
128

'

128
120
118
118
116
112
110

-.

Lar •••• L.ra.. : La_ra .• ; Lara- .

"Vai ver quem é ai quem vem lá.
2.a Canção

UDi�08 10m.OB. Unidos
N08�a Escola de ,Sambá
E8t�mos aqui pa,ra s.odiir
e Ano 100: .. O Ano 100

BIS - Unidos somos
••;.';;'-

-

-:'N'". " ;,J·I;y._"'I'o."'�:"'i--''J._'_,,� � X4-;X��t��...-t��·�·"'�· �
,

Salve 08 pioneiroi "

Salve O'S imigrante.
Salve Carl08' Jourdan
Neste lindo riDclo
Deixou 8eU corafio

xXx
Nesta terra hospitaleira
Tem amor, paz • trabalho
Salve as autoridades
Salve o Povo Bra.nairo,.

Um falo nos chamou
.. atençio, embora poucos
alentaelern ·píUiI iii letra e

" melodia das clnçõea. O
povaréu ínvadlu .. pisla
de dança, prejudiclndo as
evoluções das escolas e o

barulho Intenso tmpedlu
que. fossem ouvidas aa

,

eanções.
I"oi II Escola ,de Samba

Unhjol da Brasília que IU�'

Quem nUDCB viu
Venha ver -, '

Quanta beleza pode ler

Que faz m08trar a própria lua
E ,as estrelaI t..mbélJl
Os arvoredos qUe vem, cantando com emoçio
Os psssarinhos também cantam eata oanção

EDI'fOBI.&L
Carnaval • a tristeza pede 'passagem

Bq passo. sao passos. Tu passas., E t'm meio àquehl coreografil1l, ii
São pa8SOS. Eu passo e lu passas. Irisleza pede passagem, n.o desfile
Sã� pàssadas.

'

'do dia-a-dia.
Na avenida desfihl o povo humil-

, Sim, a Irilteza, pede passagem.
de e o povo unido, sorrindo a cabtar, Em meio a ,tudo aquilo os reflexos
>�ambIilÍld9 a suar.', ,de,l!ma nellra imagem.
, e o povo a sambar. É ii multidão ' E o filho desvllirado. É II' filha
ii canlar• .sambando e cantando, lo- perdida. É o pai' desnalurado, em-

dos pedem passegern.
"

briagldo. É IJ mae Irafda.
Sou um: espectador. Möis que E os passos continuam. Passos

um especlador. ,um psicólogo illirar que levam GO fablado. Abraços e

conclusões. ,beijos que levam ao pecado.
,

I Aquelas filcel ,aleg·res me fazem
�

Um uísque. Uma fanlasia.' Um
IrisIe, aqueles cantos cGrnavaleseos pierrô. Um Iraveslido. Uma colum-
me fazem chorar.

,
. bina. O gigolO. A coneu'bina.

,

Por que ch�rilr ,em meio i!I lanlO . Silenciam os ramborlns. Emude-
conlentamento? Por que estar tr is fe cem as cuícas. Desfazem-se OI blo-
com Iinla alegria? cos: Disperlilm-se os foliões.

,

É o samba Que passII. Provoca E .. fula acabou..• De ludo, aqui.
lenfimenlos. Desperll:l corações. Mo lo e' que sobrou? 'O que somou?
dificil ,comportamen,os. Com os resulrados quem sonhou'

É o samba que aproximl mulli- Fim de fesla. Uesislência física
dões. e o 'samba que impera. E o em frangalhos. Relalhos de faulasia.
samba que divide opiniões. Farrapos de desilusão.

Lá fora da pista da avenida, é o Confeles c serpeDlinas. O lixo
estrangeiro que vai 'e que vem, Ira� que ficOu. FalIa de açdo; Prostração.
zeildo sempre mais alguém. 'Terminou II labatina.

Não caDla porque está cpnfuso, ,e 1.1 última imagem, É o primeiro
,

não fala po.rque' desconhe�e li HnguB, folião. � o' último _gole para ,curtir
I não samba porque desconheu oa o 'porre. É o primeiro sono.

passos. ,

.'

Vem ii realidade. Voha li roflDa.
,

Alheio a ludo e a lodos, . ponbo Pa!sou o CarDaval. ,� hora da ver·
IrisJeza no' slmba, ponho Irisleza nos dade. É a consciêncil:l que axamina.
r0810s,: rr.isluro ao suor as lágrimas.

E o desfile continua.'� o bloco
que avança. Ê a parla bandeira gar
bosa. � a passisla, ieminua.

Qual a vaDlaSlem? Qual o pre
juízo. Não sei. E que nesta hora a

Irisfeza pede passagem.

,'destacou com melodia e

letra des própri'os" lute
grêinfes. Ern julho, mes da
da fundação de , Jaraguá
do Sul. eerramente reapa
recera na Àveníde Ç1" fd"
mose Escola de Samba
Unidos da 'Brasília, quan,.'.
do os seus habltantes e

os visitaotes deverão een- "

lar as 'canções brotadas
do povo humilde de BQI
ee ferra .. de homcnilgem à
Jllraguá do Sul. e que
nasceu no carnaval de t 976t

"

, •. p'

A segou!r, publtcemes o,s
dois Samb'. Enredo, o

'primeiro de autorla de Te'
I'ezinha Vania Marcelino e

o legundo de Pery Quiri
no d. Cruz, que deverão
'Sef canlados quando dos
feslejos do ANO tOO:

"

. RF: Semi-ltárie' de
I

Orientação Fiscal
O posto da Receita Fe;

dtlral dC1l Jaraguti' da S�I,
comunica ao, ilit8r,l.a�
dOI que l!Ie acham @b@rtas
as insorições para o Semi-'
nAriod 8 Orientllção Filjçal
"Imposto de renda-pessoa'
j uridica", ,8 r9aliz ar-se,
no dia 10 deste mes, oom

início para·às 9 boru,
DO auditório da Associa
tão Gomareial. Industrial
de Jangu. do lIul.

50aiais
. Eólaci lildele \ I s ín I r
- Zild,le ,CosIa, filha'
,dil.ela de Ja,ime A.', CosIa
e Sra. lornou-se a eS,pOSil,
do sr. Ismar. Lomb�r"ii'
lécnico em ,'contabilidade

, e induslrial, filllo do sr.

OClaYiano Lomba.rdi e Sra.
em cerimônia que se, rea-

_

, IiZÇÚl em dala. de onlem,
dia 6 do co�rcóle, Da CíII
pe'la do' Noviciado No.�a
'Senhora d� FáU,ma, em'
Rio Cerro. Os convidados.
a,pós a cerimônia religio-'
,ISa, foram recepcionado's
nas inslalaçõ�� feslivas d�'
AABB.

)

Ajude I embelezar a cidade. Integre-se ,aos ,festejo,s do ANO 100 '; � de 24 de Julho ,I ;.01, de Agosto
(Comissão de Divulgação e Imprensa)

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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ENDER�ÇO:
Caixa POltai, 19

Rua 21, n.· 130 - Fone: 7%-0091
Jaraguá do Sul - S. Catariaa

"eOKRlln DO PDUO"
fundação: flrlur M,uller - 1919

caeMF 8US6.591/o001�S4
• 1976-

,

Diretor
Eu(ênio Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
Aaual . • • • Cr$ 60,00
Semestre . . . CrI 35,00
Avulso • • • • Cr$ 1,50

, Número atrasado Cfl Z,OO

I SOCiOiSl
Aniversários
-Fez anos dia 5
- O garC'to Enderson,

filho de Marino Soares e

de Normandi 50ares.

Fazem anos koie:
- A srs. viúva Eleo

nora Luz, Curitiba -PR-;
.
- a vv«. Juliana K. V.

Coutinho - Prof. eposen
lada .em Jguá do Sul;
- o jovem Aldo Mana

'rich, em Lages -SC-;
- II garol'a Ana Cléu

dia, filha de Líberato p

Hilda Ronchi, em retnvtlle.

Fazem anos amanhã: .

- A sra. Yara esposa do
Dr. Fernando A. Spring
mann,' em 'Estreifo-Fpolis;
- a sra. Edeltreud Ro

"

lln Hermsnn, em Corupá.

Dia 08 Mar.
- O sr. Lto�oJdó Mey,

em JOiDville -SC-;

- o sr.: Wilson Germa
no Albrecht. em Schroe
der;

r"-"'�-" .......... '""""4-.......... """'-'O�S.A. T D�. Reinold� Mu.ap� 1
· r ' II ADTOGADO II .

Pela presente fioam convidados os senhores 1 Elu,rit6rio 80 lado da Prefeitura
aeíonístea de8ta sociedade a comparecerem à a8-

L
.

Á jsemblêe geral ordinária a realizar-se no dia 30 da JARAGU DO SUL

abril de 11176, pelas 14 horas, na jede social, a fim. ..._ ......�.-......� ...,_�
de deliberarem sobre 8 seguinte:

Ordem do .Día

Fecularia Rio Molha
Assembléia

.

Geral Ordinária
Edital de Convocação

1.0) Discussão e aprovação do balanço, de
monstraçãe de lucros e perdas, relatório da direto
ria e parecer do conselho fiscal, referente ao exsr
eíeío encerrado em 31 de dezembro de 1975.

2.°) Eleição da diretoria;
3.° Eleição do conselho fiscal;
4.·) Alisuntolil de ínterêsse social.
Achem-se a dispG8ição dos senheres acionis

tas, na sed" social sita na rua Domingos da Nova,
102, 08 documentos a que' se refere o art. 99 do
decreto lel n." 2.627, d.ß,26 de setembro de 1940.
Jaraguä do Sul, 29 de janeiro dß 1976.
Adolfo Antonio Emmendoerfe,r,';:- Diretor Gerente

.

OPF n. 004360469/20
Raimundo Adolfo Emmendoerter - Direter Técnico

CPF n .• 004358809/34

I.O Rodeio Crioulo de
Jara9uá do Sul
Nos dias lã e 14 de Março de' 1976. numa pro

moçio da Prefeitura MunieipBI, a C.T.G. Cascó
Quebrado 6 Turesc, farão realizar o Primeiro Ro
deio Crioulo de Jaraguá do Sul, a ter lugar oa

proximidade da Ca8a Comercial WaÍdemar Rau.

No día .13 à tarde hav,ßrá a apresentação des
Centros de Tradição e corrida de cavalo. eneílha
dOI com oferta de tretéus até I') 2'0 colocado.

No dia 14 do eorreats desenrolar-se-â o s':e·
guinte programa: Prova de laço por equípe, Missa
Crioula, Glnkane da Cadeira, Cavaleiro e Montaria
Melhor Equipado, Corrida de Estafeta, Rédea, Gíne
teada, Doma de Cavalo Chucro, Show com 08 gran
des sanfoneiros lageanos, Obllt4culos: êavalo Mar
chador, Grande Tourada com 3 Touros a um só
tempo, Laço Individual e delafio de Trovadores.

.Dia 10
- O er. RoberIo Fun

ke;
- 8 sra. Paulinll Mor

bta, em Ribeirão Molha;
- iii sr.. R o m u ii I d a

Henke, em Curltlba;
- o ar. Roberte Reoéil

to Funke;
- li sra. .\Izir. e'sposa

de Oscar Nagel.
Dia 11
- O sr. Fidélia Berat

ro, em Crlctúme;
- Datsy da Cesta, em

Sio Francisco do Sul;
- li sra. lvere Stúlzer

da Silva.

Dia 12
- O sr. Helmuth Neit

zel: ,

- a srta. Mlirililne Doe
ring.
"Aos aniversariantes, ai

nessas Ielícltações"

Encaminhe um

analfabeto

Ia ,mobrll
Motorista, não
faca do seu

Carro uma arma.

A vitima pode
A

Ber voce.

Relatório da Diretoria

R
•

10 III
CGC.MF. n.o 844ã0164/0001-49

Senhores acionilltal: ,

Cum!)rindo dispolições legais e 8statutárias, lubmetemoB ao exame dos
lIJenhore. acionistas o resultado db nOlsas atiyidades no exer.cí\5io findo em

31 de dezembro de 1976, compensado no balanço geral 8 demonstração da
conta de lucros e perda. que acompanham o presente relatório.

Pelo. �xllme dês888 documentos poderão 08 Isnhores acionistas formar
UfD juizo exato sôbre o movimento dOI negócios e a situação finan"eiro-econô-
mica, da lociedade. '

.

Qualqu.,r esclarecimento qUI por ventura julgardes necessário, quei
ram por obséquio manifesta-lo com sinceridade, a iim de que tenhamos a

oportunidade 8 de pormenorizar tudo quanto nOI!! for solicitado.
Jaraguá do Sul, 29 de janeiro de 1976.

Adolfo Antonio Emmendoerfer, Diretor Gerente
OPF n.O 004860'79/20

ltaimundo Adolfo EmlIlendoerfer, Diretor Técnico
-

CPF n.o 004358809134

Balanço Geral encerrado em 31 de dezembro de 1975.
ATIVO

PASSIve

2.131.186,23

2.974.400,68

'56.310,51

73.0ã9,77
"
.

17.676,70
Cr$ 7 799 633.89

,

Ião Eligiul: .

Capital; Fundo de Reserva Legal; Fundo de DeprecirJção: Fundo pa
ra Devedores Duvidosos; Fundo de Correção do. Alivo; Fundo de
Deprecillção das Correções; Fúndo de Ações Bonificadas; Fundo de
Oorreção Monetdria das Depreciações;. Reserva para Aumenlo de Ca�
pitlJl

Ellglvel • Cúria e I LODIO PraZ8:

MOSCOU - O "milagre braeileire", afirmoo,
em Moscou, o jornal "Sovietskaia Ressta", conlistiu
em grande faciiidades BO capital estrangeiro pa�a
explorar o País,' enquanto sérias dificuldades pensa'a
sobre as camadas populares brasileiras.

SeguQdo a fbnte, desde o golpe militar de 196',
o Brasil se orientou em sentido oposto BO dos pai
ies em processo de desenselvimente, que estabeleceI
o controle dos gran'dell monopólios que operam Im
se'á território

Em 'ez de milagre, acrescentou o jornal. «00
Brasil @xillte grande número de dificuldade. econô'
micas penado sabre a8 eamadae trabalhadoras do
pafs>.

O articulista acrescentou que co capital estran·
geiro recebeu todas as facilidaàn e privilégios pOl'
Ilheis para íntsrvlr nas índüstrtas-ohaee do PeiSt

,
Acresoentou que ceilS8 milagre, surgido gr8çld

à grande liberdade de ação ooneediua a0S moncpõ.
los multinacionais, le,ou finalmente a um prOC81110
de intensa exploração dos trabalhadores, ao agra'M'
mento de sua situação material e o País a sérias
dificuldades financeiras EI eeonômioas».

.

(

Segundo «So,ietekaia Rcssta» (Rússia SO'!ética),
ca maior preocupação está se deeen'olundo no Bra,
sil no que concerne à situação econômica geral do
Pafs, já que o. pretenso milagre está no ocaso, a

produção em baixa geral, taoto na agricultura qU8D'
to em diferentes rauios inäustr íais ••

O. [ornal eqneluiu que esegundo os ob�erndo·
res brasihliros é de prever uma redução geral do ril'
mo do desenvolvimento econômico, uma alta de pre·
ços e o agravamento do problema do desemprê,oJ

O I h S.'A.
Dividenda;· Obrigações a Parar; Bancos; Conlls Correilles; IOSlitui
ções de Previdência; Títulos Desconfiados; Conles Oficiais;

-

Conlas •

Pagar "

Conlas de Compensação: .

Caução da Diretoria; Conlralos de Seguro; F.G.T.S.

2.896,ã61.48

!,064.696,70
Cr$ 7,799633.89

'jaraguii do Sul, 31 de dezembro de 1971>.
Adolfo Anlonie Emmendoerfer - Direlor-Gerente

Raimundo Adolfo Emmendoerfer - Diretor Técnico
Raimundo Adolfo Ernmendaerfar - Contador - CRCSC. n.O 1560

, ,

Demonstração da Conta "Lucros e.· Perdas"
31 de Dezembro de 1975

�

em

DÉBITO CRÉDITO

3.876.774,96

do Conselho Fiscal

ImOvel e Esli,el:
BaDS Imóveis; Bens Móvei�; MáquilHls e InstàllJçõlZs; Veículos e Se� ,

moventes; !móvéis· Reavaliados; Máquinas e Instalações Ileava!ia
das; Bens Móveis Reavaliados; Vefculo. e Semovenles Reavaliados
Rellizivel II Curlo e Lenao Prazo:

.

Sacos; Duplicatas li Receber; Merc!ldoria3; Capitalizaçio; Depositos
p/SUDENB; Adicional BNDB; Participações; Depositos p/SUDEPB;
DeposilOs p/EMBRATUR; Deposilos p/EMBRAER; Depositos p/BLE
TROBRAS; Contas Correnles; Depositos p/FUNDBSC; Depositos pl
REFLORESTAMENTO

.

Disponlvel:
ClJixa Matriz; Caixa Filial; Banco�

Resullado Pendente:
Depreciações Pendentes; Seguros CI vencer

Conlas de compensaçãO:
.

.Ações em Caução; Valores Segurados; F.O.T.S,

Mercadoria.; Rendas Diversas; Juros e Descontos Rece-
bidos; Reversão do Saldo do Fundo para Devedcres
Duvidosos; Capital de Giro Próprio
Sacos; Lenha; Vencimentos, Salários e Férias; FreIes,
Carrelos e Embarques; Despesas Gerais; Impostos e Ta
xas; Comissões; Juros e Desconlos Pagos; Premios de
Seguros; Contrib. p/Instituições de Previdência; Salário
Famflja; Salário Educação; Fundo .de Gari.:Dltil do Tem
po de Serviço; Programa de Inlegrllção Social; Salário.
Maternidade; Despesas Filial; Depreciações Pendentes;
Fundo de Depreciação; Fundo de Depreciação das Cor
reções; Fundo de R�serva Legal; Fundo para Devedores
Duvidosos; Reserva para Aumento de Capital; Dividendo ã.876.774.96

.

Cr$ 3.876.764,96 lJ.876.77�
Jarilguá do Sul, 31 de dezembro de 1976.

Adõlfo Antonio Emmendoerfer, Dirc:lor Oereo1e
Raimuundo Adolfo Bmmendoerfer, Diretor TécniCO

Raimundo Adolfo Emmendoerfer-Contador - CRCSe. nO 1.5!íO

CONTAS

Parecer
Os 'membros do poneelho fiscal da FECULARIA RIO MOLHA S.A. de'

sobrigando-se daß ãtribuiçõeA inerentes ao cargo que exercem na sociedade,
declaram que examinaram o relatório. bl;11anço e conta lucros e perdas referen·
te ao exercício findo em 31 de dezembro de 1975, encontrando os meslDO'
em perfeita ord'em e regularidade, !)elo que, são de parecer que 08 referidOS
documentos, bem· como 08 praticados pela diretoria durante o exercício elD

apre90, sejam aprovados pela assembléia, sem restI'ição alguma.
.

Jai'sguá do Sul, 30 de Janeiro de 1976.
809. Ber,nardo M. Grubos Jr. - CPF. 005720
48Francisco F. Fischer - CPF. 004358669Eugenio J. da Silva - CPF. 0099526." � .',.
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Oficina Autorizada

"GM"

Irmãos Emme_ndoerfer S�A.
Peças e Acessórios

"GM"

Posto "ESSO"

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

Entrega Automática LIQUIGAS Produtos FRIGIDAIRE

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

maior desempenho
maior estabílídade

maior eSpaço
maior conforto

maior economia

Banca de Revistas

SERViÇOSSUPREMACIA -EM

Fitas K 7 Stéreos

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 557

FONES: 72-0060

JARAGUA DO SUL

72-0769

SANTA CATARINA

..............�� � _ -- � ..

72-0969

Noticia,s
R.G de Paraiba dI SII - RJ: Fundado a 16 de dezembro de 1759; o Rotary

Clube de Paraíba do Sul, no Estado do Rio de Janeiro. recebeu no día 18
.

de
levereiro a flua Cuts Constitutiva, em cerimonia festiva realizada
nd Hotel ROdoviário de Paraíba do Sul, _:_ RJ .- Na oportunidade fgi empos
sado presidente do novel clube MarctJsOslda8 Vaz como 'presidente, Vice Othon
Lomba Braga, 1.0 Secretário - Ricardo Augusto de Miranda Bastos; 2 o Se
oretário - Miguel Batista Guimarães Filho; 1.0 Tesoureiro - Sylvio Guara
eíebs de Almeida Filho fit 2.0 tesoureiro - Carlos Alberto da Silva Cabral. A
reunião foi prestigiada por nada menos de 13 clube", dentre elss o 465, repre
sentando es R.C. clubes Floríanõpolls, Fpolls-Leste, Estreito, Fpelís-Noreeste e

Jüraguá do Sul o nosso diretor.
R.C. de Bom JesuS de IIlpabolRI - RJ: Na divisa com o Estado do ' Bspíríto

Santo, no R_O. �e, Itapaboane, r�a.lizou�8e. reunião comum com a presença dos
R.C. de Itapaboanà, Itaperuna e Oarangola. Compareçam à referida reunião
eompanheíros do Distrito 465 (Santa Catarina) o n0880 diretor; 453 - Minas
Trlengulo; 457, Estado do Rio - Norte e 458, do Espirito Santo. Na ocasião o

futuro Governador do Distrito 467 - Genlval Almeida Santos. ouviu os futuros
adm.inistradores dos Rotsry Clubes da Região com o fim de compor o seu ano

di governadoría, a iniciar-se em julho de 1976. Na mesma oportunidade foi
homenageado o R.C. de Itaperuna que eomptetava no dia 20 o seu ã4.0 ano
de existência. com homenagens ao Comp. Jaime, fundador do clube e João
F. Mendonça, que na oportunidade completava 23. 1/2 anos de Irequêncía 100% ..

Em 1977 completará 5 lustros.
.

Re. 00 EStreito - No dia 28 de fi:lvereiro o veterano clube do Eetreito
Fpolís, completou o seu 18.0 ano de existência. Para assinalar 8 data da fun
dação do clube, o Pr-sidente Ilton Campos convidou o ex-Oovernador Cuneo
psra proferir uma palestra alusiva, muito aplaudida, na presença de Oompa-
nheíros dos demais clubes da Capital barriga. verde. .

.

R.C. Fpolis·Lesle O presidente Arnoldo Silveira é homem de muito dina
mísmo. Por isso pela passagem do 71.0 ano de fundaQão da Rotary por Paul
Perois Harris ,e !IBUS companh@iros, Da reouião do dia 2S d@ fevereiro de 1975.

IR, O t á r i, a 5
o Comp. Moritz de R.C. 88 Flcrianõpolis [elubs padrinho) fez oma interessan
'fi .palestra qus foi aplaudida pelos eompanheiros do clube, do R.C. de Floria
nõpolis, do R.C. Floril:ln6pol1s�Nl'roe8te e do easal de rotaríauas- do R.C. de

Chapae6-SC.
R C. �e Jaraguí do sul-se. o R.C. de Jaragu! do Sul estA em grands e,idiü

cis. Na edição de dezembro de 1975, da R9\'ista Brasil Rotário, que estampa na

eapa a ,i,sita do Presidente de R.I. Ernesto Imbaseahy de MeUo e Senhora à
S.S. o Pa'pa Pulo Vr. o noticiário do clube Jaraguaense de ser,jço foi bastan
prõdigu. Veiam, por exemplo, na pág. 10. clichê com a seguinte legenda: "Nó
Rotary Club de Ja�àgoá do Sul, SC [Dist. (65) o ex-gcvernador Antonio Fi
gueiredo Jr., direursa por ocasião de 'interalubes realizada em eememoeação ao

70.0 aniveraärío do Rotary Iutarnattonah na pág. 21 (pêgióa inraírs) notfciande.
atividades do ex-presidente Waldemar Behltng quando celocava o emblema Ro
taract em Hugo .Didonst Lã-lÍ-ã-a reunião de instalação do Rotaraet Clúbe de
Jaraguá do Sul, preaentes rotarianos de Jaraguá do Sul e Joineille: na pág.
S6 em "Rotarianos que são Noticias", om clichê com a seguinte legenda: ""Se-·
nho-a Milly Kaofmann ao partir o bolo comemorauso dos 50 anos de sti,-idade
profissional do companheiro médica .eterano ERICH KAUFMANN (R.C. de
Jueguâ do Sul-SO - Dist. 465) e na pág. 43 o clichê 8 a uemínata do Conse
lho Diretor do R.C de Jararuá do Sol. SC (Diat. 465) psra o ano rotário 1976/
1977, oomanaada p"lo rotariano Mário Tavares da Cunha Mello" � o Jaraguá
do Sill em tempo de oentenirio.'

.

,

Palestra do Dr. Lliz lípoli - Na reunião fflstiva do dia 25.02-76, o R.C.
Ftoelabépolts-Noroesté contou com uma interessante palestra do dr. Luiz Nä
poli. suberdlaado ao tema DESNUTRIÇÄO O palestraute que é filho do casal
Arnaldo Näpeli - Catatina smânÍl!. Näpolí, nasceu em Ortctúma, formando-se
em medicina pela Faculdade de Medicina de Santa Catarina ein 1970, residen
te em pediatria e partíclpou de diversas jornadas médicas, atual diretor
da Clinipar - Clínica e pronto Socorro Infantil Particular, cem séde à Rua
Mauro Ramos, em Florianópolis. O palsstrante foi muito cumprimentado.

Tanatologistas acham
I ,

·que e
" NOVA YORK

Á ciência de TanatologiE) - o estudo da morte um dos atqais
pontos altos da tacnologia médica dedicada a prel!lervar e �l'Oh)Ogar a vida.
adquiriu agora uma nova importância. -,

.

Os cultores desta 'ciência, organizados Duma associação especial há dez
anos, começaram 8 investigar algumas questões cruciais, a respeito. da morte.
E .enfrentam. nio somente o problema da aéeitacão da morte. mas também as

�tItudes atuais em face do papel a ser desempenhado pelos bospitais, pelas
Ingtituições de saúde e pelos familiares e amigos de um!i pes�oa falecida.
«Sei'á m':llhor morrer em casß ou num hospital? - p�rguntou Austin H. Kuts·
cher, presidente da Fundsção de Tanatologia, num recente Simpósio que fo-
calizou: «A impreDfja e o público em fsce da morte».

.

. "Logicamente - respondeu - isso depende da-s circunstâncias. Mas é
eVidente que a maioria dos hospitais nio dãQ muita importância sos· pacientel!l

melhor
moribundo!!».

morrer em casa

MORTE TRANQÜILA
.
«Há muitas situações em que Oll moribundos devem ser levados para

SU8S C8S8S. para morrer tranqüilamente ao lado da famllia. Num hospital, os

pacientes devem cuntintlar vivendo a todo eusto, mesmo as expensas de sua

dignidadE-», disse Kutscher.
«Não se trata propriamente da contr-ovérsia a respejto de desligar ou

não Oi aparelhos_que mantêm a vida, como no C&SO de Karen Ano Quinlan,
Quando se decidir que o paciente deve morrer em casa, entãô nenhum apa
relho deve ser aplicado».

Kutscher apresentou ((ustro alteraativ8s possiveis 8 um p&ciente mo

ribundo e à 8ua família: passsr os último8 lUas no hospital, sob OI cuidados
de uma enfermeira· particular, ein 8ua própria casa ou num asilo.

a
Diante da vitória do MPLA, auxiliado por asses

Sores soviélicos e milhares de soldados cubanos, uma
. reflex.ão se

.

impõe sohre os recentes e ·tl'ágicos acon

tecimentos de Angola.
A derrocada da FNLA e UNITA· ocorreu com

Supreeodenle rapidez: Soldados do. MPLA com farto
. armamento soviético avançaraÍD corr. violtncill, não
excluindo a chacina de setores da população civil,
como sucedeu na ·tomada da cidade de Huambo.

O interesse. da Rússia pelo ·domínio do 'con-tineD
te africano parece-nos evidente, quando se constata
qUe peJo menos 18 países da Africa possuem IIssesso
rea militares russos oú cubanos. Os soviéticos pos
SUem igualmente bases em quatro pldses estrategica-
ntente localizados.

.

ESlft ameaçll, contudo - não:sejamos ingênuos
- Poderá pesllr sobte a América LlItinll, já debilitdda,
em certas regiões. por um inteoso proceas,o de sub-

versão inferna
A consolidação comuDista em ADgoIlI. de si, re

presenta um perigo não pequeno. Naquele ex-territó
rio luso, poderão agora ser instalados' mísseis com

alcance de 6.700 kms., ou seja; capazes de atingir
facilmente li região nordeste do Brasil. Disparados de
submarinos, ameaçariam 'qualquer capitéll .8uIamerica
na.

x x x

Com 8�US soldados lutando ao lado do MPLA,
o barbudo lirdnet8 das lJntilhas, umll vez mai�, deixou
claro SUIS sistemáticas inténções de intervenção e

agressão, a serviço de Moscou.
Fara poder atingi·r a Afrioa, 08 aviões milita

res cubanos reabasteceram-s9 em aeroportos Jia
ex-GuiaDa lnghi)sa _; um ,pais de.' tendência esquer
dista que se autodenomia .Repú.blica oooperativa da
GuiaDa.

Após Angola, ) qual
I·' •.

prOXlrna. VílilDa?
Pouco antes da vitória do M·PLA. um delegado

latino-americano declarou na ONU: "C880 08 cuba
n08 tenham ê�ito em Angola. as mesma& táticas e

tropas poderão ser usadas na América Latina e

creio que .a Colômbia será o prim.eiro· alvo para
um ata.que guerrilheiro de surpresa".

Como sabemos, em algumas regiões d� Co
lÔmbia. atuam grupos de. . guerrilheiros
marxistas, até agorä não dominados pelo governo
de Bogotá.

. Vemos, assim, que os desfgnios rU8s08 de con.
quista mund�al vão 8e realizando na Afrioa e acarre

tando ameaça grave e cresc'ente para no.sso conti
nente. E de todos 011 países su]americanos. o alvo
mais exposto é o Brasil, 'cujo imenso litoral de
7.000 kms .. poderá fiear à mercê de um even.tual
ataque so.iético!

(Mário A. Corrêa Agêocia Boa Imprensa)

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Vereadores brigam com Prefeito
Recentemente estivemos na famosa eldade da Itaoeara, que luta brava

mente pare 80breviver ao "rush" desenvolvimento da oütras localidades, pois,
contando oom uma du maiores j.,zidas de ealeäreo da região. estâ entregue a

uma economia ligada à cana de açúcar, cuja riqueza ficou frustada pelo fecha�
,

mento da única' usina da 8Qúcar em seu município. ÂBlilim mesmo sobrevive a

economia, pois Itaecara, é o município onde se produz a melhor aguardente da
região, com amplo programa de exportação. em que fiEl diz que é O melhor
,o'sucar eane brandy" do País. Recebemos alguns exemplares ,para tirar 8 pro
va dos neve.

, Um dia em meio ealigemos na temou cidade banhada pelo Rio Paraíba.
Inúmeras fOrBI!l as pessoas que inquirimos, para saber do grãu de popularida
de do leu alcaide. Todos foram unânimes em afirmar que Itaooara antes do
Dr. Carlinhos, o atual Prefeito para os que não leram os seus famosos despa
chos, 8 cidade era ullla ferdadeira fa,zend8, e fazenda mal cuidada, comprova
mos pela canstaraçãc pessoal, a eídade. está modificada por uma série de melhor iaa
que tomamos Il liberdade de declinar: a construção da Praça da Matemática, a úni
ca no Mundo; o Cabo Aéreo que liga o continente i "Ilha Retiro do! Estudan
tes"; 8 Biblietêes ao ar li9re na Praça da Geografiâ que adoramos' no período
noturno de n08S8 'isÍta; O Marcelino, réplica do "Mannsksnpis" de Bruxelas,
em que, DB urdo de Itaocara o "pipi" do Mar:celino Itaecarense ,ira água
Santa, pois, corre para o lago de N S. de Aparecida, padroeira do Braail, inerus
tada numa raiz de arvore de grande port .. ; a rdorma do EstádIO 'I'te. Paulo
Ignácio de Araújo, tebiane que lutou pela liberdade uos povoa do munde: o

Túnel do Tempo, na praça da Ciênoia, em que se arravesea a fila ds 6 otrculoa
que no dizer do Prefeito, não são formados pels cauda de Minos. mas que pu
lando por baixo do [äto d'água do sapo-boi. chega-se. afina! à por-ta de ouro.

Na räpida visita, fomes recebidos pela sra Edir, esposa do Prefeito e

pelos aaseescres A.ri Machado e dr. Milton Buergsr. Dizer o qua foi O trata
menlo dittpensad@ aos forasteiro. é chOfer ne molhado.

Chega-nos, contudo, às nossas mães, um recorte de [ornvl caríoes, noti
'

oiando uma briga entre �8 veradores e o Prefeito. A nota nos foi enviada pelo
,

de Ilaocara
Prof. José Rainha da CQsta, que se soilldartsa inteiramente com o prefeito.

Briga, segundo o jornal, ditado pela ciumeira do alcaide vitorioso e
ainda pela fala do povo. um potencial esndídato a deputado no cenário do no�
vo Estado do 'Rio de Janeiro. nas próximas eleições:

Há: que se jogar, então, pedras na árvore frondosa. "Talqualments'
(segundo o Prefeito de Sucupira) como se faz aqui. Aliás, aqui cabe fazer um
registro. Quando as acusações de um levíano deputado (que ainda molha ai
Fraldinhas) iam de vento em popa '8 o n081W semanário fazia a defesa do n08-
so díretor porque nada tinha a temer, o [ornal foi bater na mesa de traba,
lho do dr. Ca"J:bos. Leu o seu conteúdo e bateu com 08 punhos na mêsa, di
zendo aos S€U8 suxílíar es que estava trsuqüllo quanto ao de'decho do solerte
episódio (ja politica cataríueuse. '. .

Alguns �ereadores d'1 situações (pois todos são da ARENA) ofuscados
pelo brilho do Prefeito, resolveram fechar a Câmara. Foram ao Rio de Janei.
ro � quiseram entregar as chaves ao Presidente do Tribunal Regional Eleito.
ral, alegando esta resposta "que não é nOS8a atrtbuíeãe", Em seguida foram
80 Tribunal de Justiça. Lá "os vereadores ouviram o conselho para não Ie
ehar 8 Câmara, "único meio legal para agir centra o prefeito". Màis tarde
falando com o presidente do Tribuna], este, depois d� ler o dooumento, d.iss8
que nada poderia Iezer.

.

:É o Prefeito que está pagando o tributo pelo seu prestigio. transfor.
mando 08 hábitos e a paisagem de sua terra. Por isso. quem sabe, está sendo
atacado por alguns de aeus próprios ccrreleglonártos.

, De nossa parte, levamos o melhor das impressões da cidade de ltao.
cara. A urbe está em franeo progresso. A preocupação pelo desenvolvimento
"do município está na sgenda diária do Prefeito. Quem sabe a8 raizes residam
nesse amor profundo pela terra que ele aprendeu a amar.

.

.

Ademais, prefeito Oartos Moacir de Faria Souto, nunca alguém jogoll
pedras em árvores estéreis.

'

Isto já aconteceu aqui ..• ssm legrar êxito.
Vamos em frente. Preteíto!

HeUmuth, Gui:lherme, 'IrmBos flOlOen�ßrfer �.ß. Comércio e IIODortacBI
CGC. 84 429 786/0001-5,

Assembléia Geral Ordinária

Convocação
São convidados os senhores acionistas desta socie

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

dia 30 de abril de 1976, às 09 horas. na sede, Social. na

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 557, em Jaraguá
do Sul, para deliberarem lobre a seguinte,·

,.ordem do Dia
1 - Exame, discusão e aprovação do relatório da

diretoria, demonstração da conta de LUCROS & PER
DAS, balanço geral e parecer do Conselho Fiscal, refe
-reates ,ao e�u�l'Cieio saciaI de 19-75; '. - �- .

2 - Eleição do Gonselho 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: It3 767249

Aviso
Em cumprimento ao disposto no art. 99 do Decre

to-Lei n.o 2627, de 26 de setembro de 1.940, comunica
mos que encontram-se à disposição dos senhores acionis
tas, na sede social. na Avenida Marechal Deodoro da
Fonseca, 557, em Jaraguá do Sul, os documentos das
Letras A. B e C, do mencionado art. 99.

An Emsi,
"

den Lesern . und, leserinnen
Den Anderen, und MUTHEMSIA.
Wie Kommt es dase ihr habt aufgehört mit Schreiben?
Dass muas ich Euch doch mal�'Unter die Nase reiben
Warum, ja warum schreiben sie nicht mehl?
War i'hr MUTHEMSIA RÄTZEL zu schwer?
Bille Madame drü\!ke Dich eiD bischen einfacher aus

Vieleidll kommen sie dano wieder aus ihrel Versteck .

heraus
Für mich und meine Frau wäre dasl schön
Weil wier doch kein Portuguisisch verstehn

, Ich habe mich -Doch Die in meinen Leben
Mill den Dichle�n abgegeben - , . ; .' - ..

Ich dachte mier versuchs einmal
Fällst du d'urch hu's buch egal
Dagewen der Hellmulh der Witzelkopp
Der macht 80 was wohl im GaJlopp .

Und wenn ihm die Hoare erst mal zu Berre geho
Kann ihm wohl keiner wiederslehn .

Dágegen' dem EMSI seine Fratzen
Na ja, d�r mu�s zuviel die Wanzen kralzen
Und Wollte noch mil MUTHEMSIA ein Wa.lzer
schwenken
Sie sagle ab, wer klln.ßs ihr verdenken?
Der GUILHEQME ist etwas Bösewicht
Das mag er glauben oder nicht

'

Wie der Leser kriegIe, eins Cln die Ohren
1

Hat er gleich den Mut verloren ,

Die Leserin kriegte auch gleich Feff unter die Nase
ge'rieben
Und hai vor Angst auch nicht mehr geschrieben
Und der Andre der sich norh eingemi!cht
Kriegte gleich so eins ausgewi!cht
Dass die Haare nur 80 flogen
Uod so hall er auch schnell Blind gezogen
Vieles hälle mlJ� gerne gewusst

.

Ob MUTHEM51A Ihr Nene noch hatl an der Brust
Ob EMSI und HELLMUTH zur TlJufe geladen
Und oba da gab äuch guten Braten
Ob GUILHERME immmer Doch 80 gerne einen hinter
die Binde giesst
Ob MUTHEMSIA imer Doch ihr Prail! - Leben
geniest
Ist ihr Nene ein Junge oder ials eine Maed?
O Wiil gerne wussle man doch Btscheid
Ein Tanz mit 'MUTHBM.:5IA war fur mich die Weil
Aber wer weil'. oba meiner Frau gefällt
Noch öfter sl.hreiben möeht ich nicht riskieren,'
MiJnu möchte nicht terne aeine Locken vtrlieren
Einen Gruss fUr Alle zum Ano Novo

'

Und viel Gedeihen dem CORREIO DO POVO
.

HECKTOR

\

Dr. Pedro Fagundes, comunica que" foi re

tirado de seu veículo, no dia 14.02.76, que se,
encontrava estacionado defronfe II e&U!lfio (erro-
viária local, o segui,nle:

.

.

Livro Diário de 0.° 1771/76, Perteóc'ente à'
Sra. Marlise 'J'eresínha Fagundes, registrado em

2�.t0.7õ, na junla Qomercial do Estado, ,de fô
lhas 001 a 100, c'Jlém de oulros documenlos que
se encontravam DO meamo invólucro.
Jaraguá do Sul. SC •• 17 de fevereiro de ,1976

Dr. �edro FGgundel

80tafogo futebol Clube
Edital de Convocação

Assembléia Geral Ordinária

Ficam convocados todos os sócios desta 80C\e·
daâe, para comparecerem a Assem�léia Geral Ordinarlà, a
r@alizar 8Q no próximo dia 21 de março, àEl 9,00 ho.
ra8 em La convocação e, às 9,30 horas ein 2.11 C6n·

vocação com qualquer número de, associado8 em

sua sede social, na Barra do Rio Cérro, para delibe·
�8rem sôbre a seguinte Ordem do dis:

'

1.°) - Prestação de oont8s do ex"rcicio. findo
2 0) - ßtei.ção da nova diretoria

�.o) - �A�sunto8 �,e ,!nte,re8se do Soc��d_ade.
Obserwaçi.: Só terio direito à voto. 08 Ii.ócios que

estivenm em dia com suaB, mensalidades,

Jaraguá do Sul. fevereiro de 1976

Luiz Zonta - Presidente

ßtencBo jovell �rllileirl, lejo ,UIO Cadelel
Ingresso na Força Aérea BrasUelra. Exército ou MarInha.
A Força Aérea necessita de pilotos. Você gostaria d.

pllotar um "MIJale", voar na "Esquadrllha de Fumaça" ou

sblgrar 08 mares levando a Baodelra .do Bra'sfi?
.

Estude por conta do governo Federal. ingressando na
Escola Preparatoria de Cadetel do Ar, Cad�tes do ExérCito ou
ESCOla de Formaçio de OficIais da MarlnJ:.la, e faça do seu
sonho uma reaUdade.

Ebls fario de você em apeRas 36 mesel um cadete lu�
turo plloto da FAB, olicial do Exérelto ou Marinha.

Idade de J 3 até '3 anol Incompleto•.Jaraguá do Sul, 23 de fevereiro de 1976,
.

Henrique Wolf - diretor
CIC-I04359809 SolleIte urgente, por carta, sem compromislo as Informações
G d··

. gratuita. de aoordo com a Portaria 371GM/3 do M1nlstérl0 da
er, a mlDlstratlvo Aeronáutica, 14s1ruções do MiDlstério do Exército e lIarlDha, no
CIC-ll3 767 249

,
'BeguInte endereço:

.-

,"
I

Maria Lígia da Costa

IV.' Conferência Nacional di Rotaract

Clubes • Criciu,ma - Santa Catarina
Companheiro Rotariano!
Vimos através deste informa'r o Companheiro 80

bre II IV,II, ConferQncia Nacional de Rotaract Clubes, e
ii pruença do Rotilract Club de Joinville 'na meaml.

A IV.a CNIlC aconteceu de 11 .. 16 de fevereiro

Idt' 1976, �eDdo lIofilrião o Rotnract Club de Criciuma. ,

Bstiveram presentes rOlaraerianos de todas as regiões
brasileiras, ,iotalizando um número öproximldo de 2501
participanfes_ ,

Os Rotaract Clubes de Goiânia Oeste, São PllU�,
lo-Mackenzie, Jatay e Monleiro Lob.lo'-Recife apresén
laram trabalhos, que foram debatidos em plenáriaf!�

,
'

,

Houve concurso para o "Hillo de RotaracI". ten
do sido escolhido o de auforia de Paulo Cavalcanti,
do Rotarllct Club de Jataizinho. Houve ainda escolha
de Miss Rotaract, fendo �ido escolhida li representan
te de lIapeeerica da Serra.

A del�gação de Joinville era composta por 7
pessoas, a saber: Carlos Alberto Voigt (preSidente),
MarHze RegiDa Meyer (Miss RotaraCI Joinville), Ma·
riânwela Pfau Lenz, Claudia PeDsky, Carlos Alberto
LesstJ, Silvia Heiozelmaon, e o Sr. Egon, Kurt HeiD�
zelmllnn. do ROlary Club de Joinvillr.

Preparatório MUltar GIS Arma.
Caixa Postal - 1.883 - Capital - S.P.
Preencha com clare�a o cupom abaixo:

,

Nome:
. __

Grau de lostru'io ,.__ .. __......

Rua
...._ ...__.:.." .. . ._ ....__.N.o ',_Apt. _

Bairro' Cldade
__ . E.t�do - -.; ..

Caixa Postal,� Código Postal- da Cidade. ._....._._._

Data de Nascimento: Dla
....._ ...__....M.8._. __ .. . . .Ano . _

CuIdado ao colocar a rua 00 avenida e aúmero

Escritório

A COMERCIAL
ADVOCACIA - COIJaBILIDADE - SEGUROS'

,

Antonio José Gonçalves
Bel. em Adminislrllçiio' de Empreslls

Yvonne AliceSchmöckel Gonçalves
Técnica em ConlabilidadeCRCCSC) 7 638

,

CPF 093090989-63
Rua I (Mal. DeodOro) 12:2/130
Fone 72-0091 - Cx. Postal, 19

JaraguA .do Sul Santa Catarina

Recursos fiscaIs e admfnlstrativol - Contabllídâ
Serviço de marcas e patentes - fotocópias de

Legls1açi� trabalhIsta e INPS - Seguro. em geral
Serviços, a6reos Varig

Desde 1944 ê. l,rvIço do progresso, de Jaragui do Sul
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Correio do Povo
nos Esportes,'
Esportivas d,e Corupá,,'

Pelo certame Intermunicipal da Segunda Divisão
di Liga Corupeease de Desportos, atuaram no do

mingo de carnaval as equipes do Baümle e do XV de

Novembro, O clássico da cidade teve .. vitória do

Baümle de goleada, 4xO com gols de Coe, Bugrinho,
pinheiro e Edl, tendo sido o cotejo dirigido por Leu
dehno Menestrlne com bom trabalho. Para li tarde de

,manhã será conhecído o time campeão do 1.° turno

quando deverão ser adversários Grêmio Beümle e

�lImorini, jogo este que será ölr.ação na' Cidade de
Rio Negrinho. O Fsmorlní lidera a competição com 1

pODia perdido enquanto que o Baümle defende a vice

liderança com 2 negativos. A rodada. final do turno

será complementada com o choque- entre XV de No
vembro e Guarani em Corupá.

Já o D. Pedro II de Corupá conseguiu, ven

çer ao Guaremlrense da cidade de Guaramirim por
6xO, gols de Alfredo 2 e. Pengo. Amanhã a equlpe vol
Ia a camno para dir combate ao 26 de Julho da cida·
de de Pomerode.

Obras do Palácio de
'Esportes serão reiniciadas
A Construtora Seria desta cidade foi B vence'

dora da concorrência pública e de'erá ser a respon
sueI doravante pelas obras de construção de Palá
cio de Esportes desta cidade, obra de há muito re

clamada, não por desportistas e, dirigentes de en

tidades culturais, mas de toda a comonidade. Como
é do conhecimento público as obras estão paralisa
das hã cêrca de dois meses ein virtllde de um erro

de eäloulo, problema este sanado 8_ com os contsn-

18s apelos da imprensa escrita e falada desta cidade,
finalmente se resolveu' lançar nota coneetrêneia oü
bllea, cujos trabalhos estão afetos à Seria. Espera
mos agora que a obra' fique concluída até o mês da

[alhe. pois do local depende o sucesso de muilas
'promoções qusr no .terreno 'esportivo como social.

Sociedade Esportiva João Pessôa
Pelo presente levamos ae conhecimento de V,S.

que em assembléia geral-ordioaria realizada dia 8 de
fenreirQ p.p, foi eleita a neve diretoria des Ia socie
dade pdra I gestão 76, a qual ficou composta doa
aeguinles membros.

Presidente João Lucia d. Coere
Vice Presidente Vatério da Cesta
1.0 Secretario Lino Schwarz
2 ° Secretario Htlberro Frilzke
1.0 Tesoureiro Teobaldo F'rankowiaa:k
2.° Tesoureiro Waldemilr Seiler
Conselho fisca'l efetivo
Udo Jahn, 1150n N. Bastos e Rilulino da Costa
Conselho fie\cal s�plenle,
ACjr doa S.; Adalberto Frankowiack e 'Willi Jaha

I

Copa Centenário em destaque
Com a estréia das 6 equipes concorrentes ao

titulo, começou no último domingo a8 disputas da
COPA CENTENÁRIO em'homenagem a08 100 anos
de nosso município. Gomo maior surpresa a darro

t� em Jaraguâ do Baependi para o Gasparens8 da
Cidade de Gaspar por 2xl, quando se tinha como

certa a vitória do qU!ldro local que promoveu a

eltréia de Masico e Alceu Pacifico e que vinha se

submetendo a intensos treinamentos noturnos. Pare�

ce.que a intensa canícula t!a tarde de domingo in
fluIU no rendimento dOi! azzurras que conheceram
a primeira derrota do certame. O Baependi abriu
a "ontagem através de Adi, mas seus jogadores não
IUportaram o "train" de jogo nos 90 minutos e a.
Gasparense acabou se impondo como melhor equi
pe derrotando o quadro local por 2x1.

. Em Pomerode Juventus e Floresta empataram
em 2 g(õ)ls com os juventinos reclamando da arbi-'
tragam de Adémir Selki que anotou um penal dis
cUtivel contra o time jaraguaens8 que 'determinou
o empate do Floresta, Maíca 8 Arizinho anotaram
os .gols do Moleque Traves",o, que promove a� es
tréias de Chicão ex-América e Umuarama e Moisés
�lt·at8cante do Caxias.

'

Já. em Biumenau o Acaraí com a estréia do
ex baependisno Rubão conseguiu imprimindu siste.
ma d@fênlivo sair de Blumenau· eom um empate
em OxO cap! o Vasto Verde. Ainda por cima o qua-'
�ro desta cid8d� atuou com 3 at1étas juvenis, ficaD
i °t para outrà oportunidade a estréia de JU,venal exn egrante do Estrêla de Nereu Ramos.

Classificação e Próxima Rodada
a CO

Assim passada a primeira volta das disputa.,
III

PA CENTENARIO apresenta o Gasparense co

V
o lider oom O p.p. vindo em seguida JuventuB,

iI a�to Verde, Acara( e Floresta com 1 p,p. e na

Altllna posição o Baependi com 2 pontol negativos. '

ho�egUnda rodada do turno terá inicio na noite �e
ij

Je Com o ohoquel Baependi e Floresta no estádiO

deaX. Wilhelm às 20 hs.. sen,do completada na tarde

III
amanhã com Vasto Verde x JUYentus em Blu·

R08Bn)au e em Guaramirim (onde mandará seus jo-
Acaraí Xi Gasparens8.

j

C21mn§21S Ir21IDlC21§ I .'
Arnol.do ALEXANDRE Dr. Alvaro

SALT LAKB CITY, Ulha, USA, rivaliza em sun

tuoeldade e poderio com o VATiCANO.
Queremos nos referir ii TBMPU�S .OF TH'B

CHURCH or JBSUS OF LATTER·DAY SAINTS
(lireja de Jesus' Cristo dos Santos dos Últimol Días),
ou melhor, MORMONS.

'

As dejermlneções do PROFETA são dogmas
pIra os Mormone. É, uma cópia da infabilidade papal.

Os missionários de Salt Lake City são conheci
dos por BLDERcS, conhecidos pelo use diário de
camisas brancas, .

A doutrinlJ evangéltee não difere das demals ee

,ligiões.
Deus, o céu. o paraiso, .

e vida esplrttual.. repre
sentam as mercadorias que os Mormone 'carregam e

dlstribuern nes visitas que Iazem,
A economia espiritual é a mesma, não lmpertan

do que o "crente" sej� de péssima qnalldade desde

que seja rendoso aos cofres da Church.
O evangélho é I!I pedra fundamental que eustenta

o alicerce econômico da insliluição crtada por Joseph
Smith que, como "profeta", traduziu oe antigos
registros gravàdos nas pleees de ouro de onde li pri
meira edição do livro ce Mormon foi publícede em

1l5õ0.
..

O livro de Mórmon é uma especte de codifica

ção religiosa, como o espiritismo tem. I) de Allan
Kardec, o caroltctsmo e as demals religiões também
os possuem.

Como a rel-glãe pertence a liberdade constnucío
nel no Brasil vamos fazer votos que esses milhar�s
de norte-amerlcanos vque ôalr Lake Cuy exporta para
.o nosso país, seja, em verdade e espírue, com obletl
vos religiosos, a exemplo, do Japão que vem ocupando
relevante papel Dd ecoaomla espírttual do povo brasi-
leiro.

'
.

Os
Henrique Maia I

Gumz Irmãos S.A.lnd. Com. e Agricultura
.

CGCJMF N.o 84.430.636/0001-63
A.ssembléia- Geral Ordinária

Edital de Convocação
Pelo presente, ficam convtdados os Senhores

. actonístes, desta Sociedade Anônima, ii comparecerem
� Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 30
de março de 1976, às 10,,00, horas, na séd.e-socill em.

Rio do Cêrro km .14, nesie município de Jaraguá do
Sul, afim de 'deliberarem sobre ii seguinte ordem do
dia:

t ,. - Apresenlação, discussão e aprovação do
Balanço Geral e conta de Lucros e Perdas do exereí
cio encerrado ell1 31 de dezembro de 1976:

2.° - eleição da Diretoriil pare o iriênio 1976/1979
e fixação de sua remuneração:

3.° - Eleiçãn dos membros do Conselho Fiscal
e suplentes e fixação dos seus respectivos honorários;

4.. - Assuntos de interesse social,
AVISO

Acham-se à disposição dos Senhores acionistas,
OI séde aocial, desta s()ciedade anônima 08 documen
tos a que se refere o arHgo 99 do Decr�t�-Lei n .•
2-627 de 26 de setembro de 1940,

.

Jaraguá do Sul (SC), 28 de fevereiro de 1976
Ed.:Ilraut Bauer Gumz - Dire·torl� Presidente

CPF n,O 066570.959-53

Ladrão francês é
h o te I e i r o emAs s u n ç'ã ()

PAQIS - Pierre Travers, financista fraBcêl con
denado por desfalque d. 260 milhões de francos (qua
se Cr$ 60 milhões) vive "a�razivelmente" em Assun�

ção - onde foi entrevistado pela equipe de lelevisã.
francesa - � espera de que pre'screvam seus delitos.
Travers roubou 5 mil !M pessoas, algumas das quais,
desesperadas, se suicidaram.

A informação foi divulgada pelo jornal "France
�oir", num artigo em que llntecipou- alguns" detalhes
de reportagem Ae Orlf, Travers, condenado em 1971.
fugiu pnra o Paraguai, de onde d Justiça francesa ten

!ou inutilmenle extradilá lo, e em Assunção, segundo
o jornal, é hoteleiro "homem considerado rico e pode'
roso" e conhece o Presidenle Stroessner.

\

Advogado
OAB/SC: CPF:1737 019174049

Aç�es

Klaus 'Meyer é
direlor da Pálria

V",m de ser eleito Dirßtot' Vice-Presidente da
Pá.ria Cia. Brasilei'a de Seguros Gereis, integrante
do Grupo' Atlântiéa Boavista. O empresario joinvUens8
economista _ Klaus Eduardo Meyer, passal}do assim a

integrar> juntamente com outroi grandes empres'ri08
de n08SO Estado, 8 Diretoria daquela sêgura'dora.

A Pátria é a únioa seguradora coDi Iféde Im

Sanla Oatarina, tendo uma Diretoria local integrada
pelaá figuratf Ulais proemlD8ntes.

CODsultas, Parecerese
Inventários, Acidentes d� Trânsito, Séguros,
Usucapião, Cobranças, Inquilinato, Desquites,
Cancelamento de Protestos, Defesas Criminais e

Fiscais, Trabalhe e Previdência Social, Aces·'
soria Jurtoíea às empresas em geral.

EXPEDIENTE
As 3.118 feiras

d8S 8.00 às 18.00 horas e ,

808 s6badoll das 8.00 às 12,00 horas
Avenida Getulio Vargas, aBO,

Corupá Santa Catarina

MáquiD8S de calcular ELETRÔNICAS
18 modelos com e sem fita, de escrever,

somadoras e duplícadores. - '"

Revendedor exclusivo para a região

§OCo Gráfica A'fenida ltdlao
Fones: 720592 ou 720972

Planos especiais de fiaanciamealo
Garantia de 1 ano Assistência Permanente

Ele Inferno
•

saiu do
Myrtes Mathiaa

Num dia de carnaval, Manoel e um amig'o,
.

sai
ram para comprar o "cheira da loló" Não eQcontran
do a droga pari:! q1ais uma "liglção", co!"praram uem,

cigarro de maconha. Infelizmente, o pril,neiro, de uma

série. Daí por dinnle, .Manoel, com apenas 14 nnos,
passou . a levar a pranchela 'de esludante ,IU2 mão di
reila e o cigarro maldito na esquerda Tudo isto numa

busca de libertação que e,le mesmo não entendia. No
inicio não pass,ava de uml) experiência, uma busca de
emoção, -mas aos poucos descobriU que não era mais
dono de SUli ,:vonlade. Aos 16 anos passou para as

8nfetllminas, porque li maconha já Dão surtia o. efeitQ
desejado. Várias vezes tentou tJbandonar o vicio, mas,
se deixava de tomdr li droga, senHa náuseas horríveis,
calafrios, tremores. Sintomas que pareciam a mor't,.

- Era o inferno denlro de mim _. afirma - O
diabo apertava cada vez mais €» DÓ •••

OS' pais internaram-no em uma clínica, mall de liÍ
saiu na mesma. Com o tempo, para manrer o vício,
cada vez mais caro e exigente, passou ii roubar peças
de carro e até mesmo carros, Ao completar 19 anos

passou a fomar LSD. Foi quando viu dois 'companhei
ros de vício serem mortos Dum choque com a polfchl.
Aí amido dil marle e da vida além passou a domi·
Dá-lo.

Já estava desesperado quando a,tendeu II um con

vite pará uma reunião Dum clube bíblico. Era o dia 7
de agosto de 1971. Chegou oa hora da pregação e

sentiu qu'e as pàlavras do pregador eram para ele, Al
guna jovens oraram e deram lhe um. Evangelho de
João. Ao' sair da reunião, deixou de acompanhar o

irmão e um amigo' a uma boa Ie, para ficar em casa

lendo o livrinho que gônhara. Leu'_o todo anles de
adormecer. No do.ingo 5eguinle procurou a Igreja,Ba
tista do Rocha, a mais próxima de sua Cdsa. Já Ha

um crente, embora Satallás murmurasse a todo ins
tante em SiUS ouvidos: -- Voee nás viii al'Uentdr.
Mas Manoel aguentou. Crislo e sen amor foram mais
forjes. De 'joe'lhos e com lágrfmas conseguiu vencar

passo II passo.
Hoje, Manoel esluda em um Seminário, já eIIDO

do casldo com uma jovem que lern
/
o mesmo. ideal de

servir II Deus e a humanidade.

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



Co_rreio do Povo
ANO LVII lAR..\GuA DO sUL (SANTA CATARINA) N. 2.875.Stlbado.6 de Março, deÚ976

,�uiz condene
Em principio de 1972, a cidade e os meios

comerciais e tndustriaís, foram abalados com li no

tícia de 'um "estouro" no Bacrítôrí« A COMERCIAL,
som desvio de 'vultuesa importância, pelo Caixa
daquele Bserítõríe Contábil, que ao receber o di,
nhelro des eltsntes de A COMERCIAL, não dava
entrada na Caixa.

A noticia tomou vulto e rapidamente chegou'
80 conhecimento de toda Jaraguá, já que envolvia
a honorabilidade de seu títular - o nOS80 Diretor
Eugênio Vitor Sehmõckel - que veio de sofrer
sério abalo em seu relaeícnameato social-politico
moral-protíssíonal e Iínanceíro, pois que teve que
indenizar a todos os les�d08 pelo desonesto Caixa.

Sérgio Peters, foi processado criminalmente, e

OB anos se arrastaram na demanda orímínal, que
óra chega ao seu epilogo ns nossa Comarca.

'Para ciência dalll pessoes que tomaram cenhe
cimento des lamentáveis aeentecímentes que envol
verl\\m 'diretamlmte um inoofillte,..... o Beoaomteta
Eugênio Vitor Sehmõckel - transcrevemos a par
te eoneíusíve da Sentença coodeostória prolatada
pelo Juiz de Direito 4a Camalca, Dr. Álvaro Wande·
li Filho:

,

"Trata·se' de réu primário, eom apenas . 20
anos de idade à época dos tatos. Dolo normal para
para crime d'8ssa natureza; Os fatos abalaram 08

meio. sociais Jaraguaens@s, na época.
.Fíxo a pena base em um ano e nove dias de

Sergio Paíer s
reclusão e muita de Cr$, 10,00 (dez oruseíros). Na
ausêncla de agravantes mas por forca da steauan- .

te da menoridade (art. 48. I do CP). diminuo eS88

pena .para o mínimo legal. aumentada, no entanto,
em um terço de acordo com o art. 168, § 1.0, III, do

, mesmo Código, e ainda majorada em um sexto,
eenslderando a figura da eontínuação prevista 'DO

srt. 51, § 2.°, do Côdlgo citado, continuação 8SS8 de
delitos que exsurge da prova dos autos, Somando

.

tudo dezoito mêses e vinh� dlas de reclusão, além
da multa de dez eruzelros. I

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a de
núncia vestíbular e condeno o réu SÉRGIO PETERS,
qualificado 8 fIs'" a' cumprir na Penitenciária· do
Estado à pena de dezoito mêses e vinte días de re

elusãe, e . a pagar a. multa de dei cruzeíroa.
,

Condeno-o ainda no pagamento' das custas do
processo. ,

Lance-se seu nome no livro Rol dos Culpados.
Com base, porém, no que dispõe o srt. 57,

combinado COlD o art. 30, § 3.°, do Código aludido,
suspende-lhe a execução dessa pena, por dois 11008,
desde que o réu compareça trtmestralmente ao

Juizo da execução da pena, ,
-

Audiência admonitória b L4;00 horas do dia 24
do mês fluente.

P.R.1. - Jaraguá do Sul, 12 de feveréiro de 1976
ALVARO WANDELLI FILHO, - Juiz de Direito,"

60 anos de vida conj.ugal
Na data de hoje, às' 17 horas, na Capela São José,

do Bairro de João Pessoa - Ieapocuzfnho - descendeu
teso parentes e amigos de Manoel Francisco da. Costa e

Wanda Henschel da Càsta vão reunir-se num congraça
mento singular, para marcar a passagem do 60.° aniver·
sário de casamento do distinto e conhecido casal. ,

Ele. nascido em 10 de outubro de 1894, no muni

cípio de JoieviIle, com 17 anos veio para Schoeder
.

oli
de, em compa.nhia de seus pais. passou a trabalhar na

lavoura, explorando ig-ualm,ente um engenho de cana e

farinha.
'

Vindo a conhecer.Wanda Henschel, que residia em

Itapocuzinho. com ela noivou8a 16 de janeiro de 1916.
A 1: de março do mesmo ano aconteceu o casamento,
come�ando então a longa vida conjugal que hoje cel�·
bra 60 anos de convíviO, compret;nsão e labuta

Vieram' depois os filhos; dos quais o primeiro foi
Jpão Lúcio, hoje ,'dirétor da Têxtil JARITA e Vice-Pre-_
feito do Município. Outros filhos se sucederam: Walde
mar e' Wanda (falecidos),Rosalinda, casada com o Sr.
Adolfo 'Bartel. as gêmeas Maria e Waltrudes. aquela vi
úva de Jacob Alfredo Emmendoerfer e esta casada·' com
OreHíldo Tom!lselIi, além de Clemência e. Terezinha,
esta' esposa de Waldemiro Trapp.

.

, ,
Em janeiro de 1935 resolveu m,óntar uma casa co

merciaI
.

em It.tpocuzrnho, continuando. entretanto, a resi
dir em Schroeder, encarre'gando João Lúcio. na época
com 18 anos, de gerenciar. os negócios. auxiliados pelas
irmãs Rosalinda e Clemência. Em 1938' passou a residir
junto à firma comercial, no atual Bairro de João Pessoa.

Em 1939, fundou a primeira fílíal, em Duas Mamas, hoje
casa comercial de Rosalinda da Costa Bartel. Em 1942:
instalou a segunda ftlíal, . em São Francisco do ·Sul. sob a

direção de seu filho Waldemar que. posteríormente, vida
a falecer, Finalmente, em 1944. transformou a raz�o so

cial da firma em MANOEL F. DA COSTA S.A. - Com.
e Ind" com fábrica de laticínios, banha, aguardente, além
de açougue. Politicamente, atuou apenas no município de
Guaramirim Atualmente continua äiretor da firma que ele
mesmo fundou, t�ndo sua queridíssima esposa .sempre ao

seu lapa. ,

�
"

A efeméride dos 60 aDõs� de vida'conjugal do casal, por
tudo isso, transcende de' João pessoa para situar se e

transformar·se em marcante acontecimento sodal jaraguaen
se, mercê da posição' e do prestígio de que gozam seul

descendentes,

.

O. ato religioso, marcado Para hoje sintetiza a ação
de graças, que o casal (ende ao Criador e marca o regis
tro de tão grato evento que, reunindo familiares e amigos;
transfere ao "Seu Mãnduca" e à Dona Wanda a .since
ridade de uma justa homenagem de que haverá de se

re�es�ir a cerimônia, após o que os convidados
-

serãó

recepcionados na Salão João Pessoa.

"Correio do Povo", 110 ensejo de tão grato e mar-'
cante' acontecimento social. Se associa a homenagem,
cumpr)mentando o distinto casal que. no desempenho das
tarefas da vida matrimonial: transformaram as datas de
1916 e 1976 num traço de união entre o passado e o

presente, unindo duas vidas para uma vida de união.
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EDITAL
Técnico em Contabilidade

.

Conferma carta autQrizativa n.O 0267, d� FUNDAÇÃO SERVIÇOS
DE SAÚDE PÚBLICA, o SAMAE está selecionando candidatoi pal'à o

cargo acima mencionàdo.

Instrução Minirua: Diploma Re8péctivo.
Idade: 20 (vinte) à i5 (trinta e cinco) anos.

,

Oferecemos
Ordenado Inicial: Cr$ 1 882,00.
Férias conforme CLT (Consolidação das Leia do Trabalho).'

, tEntrevistas
.

Local: Escritório do SAMAR '

Rua: Exp. Antônio. Carlos Ferreira, lOS
Data: a partir do dia 8 até o dia 10 do corrente.,
Horário: das 10.00 às 12,00 e da.' 16,00 às 18,00 horas.

Guido Rosá, Resp. pI ASl!lessoria..

Exigências

Prefeitura Municipal �8 Jaraguá �o S'ul- Esta�o S. Catari,ßI
- '

Concorrência Pública n.O, 02/76
A PREFEITURA MUNICIPAL de Jaraguá dó Sul (SC), torna

público, aos interessados, que realizará em seu Palácio, a CONCO�REN·
CIA PÚBLICA N.o 02/76, com vencimento marcado para às 9 horas
do di� 09 de março de 1976.

OBJETO: AQUISIÇAo DE 'UMA ,MOTONIVELÁDQRA COM 'MAIS
DE 11.000 KG. DE ,\FABRICACAO NACIONAL.

O EDITAL completo e demais informações poderão -ser obtidoS
junto ao Setór de Compras.

A sessão públíca de �bertura das propostas será às 9,30 horas
do dia do vencimento, rio Gabinete do Prefeito.

Jaraguá do Sul, 25 de fevereiro de 1976-

Eugenio Strebe, Prefeito Municipal
'. \

,'.
,

I

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

EDITAL
,

Pel�· presente edital de citação, pedimos aos se.
nhéres abaixo relacionados qUI compareçam em 108-
so certôrlo _para tratarem de 'essuutos de seus iott.
resses.

Antonio Carl08 Duarte - SC 21 - 'Campo
Alegre; Arlindo Flores da Silva - R. Preso Castelo
Branco, 167-Massaranduba. Artur Keuneeke - Bn,
ço Direito - Massarlmduba. Eraldo Arndt - R
CeI. Procópio Gomes- S/No Paulo Romanovicz''':
Rua Roberto Seidel - Corupá Valdir· dos Santo.
..._ Rua Barão do Rio Branco, 588.
Valéria Tavares da Motta Rezende, Oficial Maior

Aluga-se ótima residência localizada à
Rua Guilherme Weege, n.o 327 Informações
com o sr. Dejair aa ACARESC.

.

'CASA
�,

A t. U GA· S' E
.

,

de Cotup'a
O grupo de trabalho eía do Posto de Identifj.

instituído pelo güv«irna- cação aqui em Jaraguá
dor Antônio Carlos Kon- do Sul. A confecção ou
der Reis depois Öt" Con renovação da8 carteira.
eluído o 1.· seminário de em Jotnvllle ocasiona
avaliação do govêrno do perda de tempo e dinh.i.
Estado, a exemplo de Ja- ro.' poís não raraB ..

raguá do Sul, visitou a vêzes em .que o intem.
cidade de Corupá. Lá sado deve. pernoitar Da
estiveram o Presidente MilDchester Catarinenas
da ARENA Senador La· . 0.' que não ocorreria em
noir Varg,88 Ferreira, Be- Jaraguá devido 8 peque,
eretäríos, Femsndo .Baa-, na ,di.stâDcia que separa
tos do Trabalho e Níeo- os. dois municípios. O
lau Malburg dos Trans-

'

O Prefeito e a população
porres, Jorge K o nd e r. �a'ordeira Corupá aguar·
Bornhausen .Presídente dam que esta' pequem
do BESO, além de dire;'

.

providência seja tomada
tores do estabelecimento pelo títular da SS!.
financeiro ofíctaldo Esta- .

.

do. Contatos de ordem Já na área politica há
administrativa e princi. a informação de que di.
palmeate politica foram 26 ,de Março a alta cúpu.
tratados na última quinta la arenia.ta estará reuni
feira em Corupá. Os con· da, qUaodo silrãg iudicl'
tatos poItti.,os são com, dos os 1l0m�8 que coo·
v i 8 tas as eleições dó .furerão as eleições pira
p�óximo dia 15 de No. li Prefeitura Deste 800,

.

Tembro.. No seio arenista' tem-BB
De outra parte, devido certa 8 iadicação do no·

a problemas na confec. Iile do atual Vice Pret@i·
ção de Carteiras de Iden- to Sr. Engelbart Oechler
tidad'e, o' Prefeit0· de . para o cargo de Prefeito,
C o ru p á O t o Ern�sto

. enquanto que o v9u8dor
Weber. enviou offcio 80

.

AdeliDo Haufe Presiden·
Dr. Ary de Oliveira,\ te da ,Câmara aparece
Secretário da Segurança como candidato a Vice·
,e Informações no 88nti- Preieito. Nesta reunião a

do de -que a renovação Aliança Renovadora Na
de carteiras, que vinb.am cilÓnal de Corupá defini·
ocorrendo em Joinville,

.

rá de vêz por todas a

pssle a ser d,e eompetên- .sste pormenor.

Você ta,mbé:mé responsável:
Lev. algUém aa lübral.

Dias 13 e, 14 de'março, festival esport. da S.E. João Pessoa no Est. João. LÚCIO. Participe!
"

.
.

�.
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