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I., Município que mais se desenvolveu em Santa Catarina
f ", \ 'r" r. 1 '. ..'
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Um,a festa que' não 'se realizou .

l .� eurtoso' como certol'1ates paliam por ·'des&P.ercebidoa � a interpreta : esforços jndividul;lia ou 'coletivos d.�eD,v:olyidÖs, 'colDO se aquil�·· oonstítuíese
çAO q.u. os homeõ. d"lda� 'bandas 'étóprestam 8. aco'Dtecimentoll maI.'O,antei: d.· u'l"ma c'ônquista ban�l. , ,
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8US própria comunidade. ' ". _..
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,(, F08 -homens daqui lutam.! brigam. dísoutem, se aliam a outros .grupa-· ,;' Até o" ncseo estimadp P.re1eitoJ:�rOf:·'·E.úgêiÍio, Strebre ;e� .o Vice Joio
mentos. criam rlquezas, dese.nvolv��. te?!i8'1!!. eX!éu:lam aa mai, lÍit�C�i8 nt��e-�: Lúcio' �8 ç'os�a e toda a�1I1u�'>Eq�ip''c,�8••s�.0Í'à, a�oÍltumados: � '�odé.tia �o�
fas e quando .chegam ao' äpíce da pirâmIde,' que é' quando deveflafD, tnt�r.�' atos que pratíeam, pareaift que "preférlJ'am "D40 empreitar maJor ImportâncIa'
ro�pér a marcha para um r.ttospectivo, 'elá S8, v,olta indiferente à: 80ma " d·. ,para es fatos que con,titUiram �o" s ..gun�o<'ano administrativo. .
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. U', ll', 1.!�Oi �reciso que o �:��or �. �rto(�;9���er" �.a, Fl'e�eitura �!1�léipál de

Itaecara, no' Estada. do Rio de J�nelto, nos transq1itisse .os cU'mpri�entos p�larl- ii\formaçáo.
'" " ::1':" :' ,1 ,( l t;.iUj@ ....:.: ..1,,=��7J ..!df.bf;,�\r. '.,li,;.:"i.ht· f ·,.l " '",

.

j'lcontida;"em :,r�vi�ta lespecializada�tl& '�C?!'"!}:u�tre�) a�xi!i�r.�S��9 ,�r'. G�r.�os �o�oy�l �� ,fariaPior (' { 'r ,1;. "'1\ f, t. ��'I�; íP: .__ !It' .r
: ,.; ..'-;", ,;"'! J�;.; l_/.�.· .��. _

-, � ,', -,,:'" I).;'.�\-< :"'-* ....,. ��,,;
Souto, nos traçararà à bico' de p�ª�;lá< e,xata r�p'ero4s�ã.o; 'da pêsquisa.' realizadaJ"qúe
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� .. maís hQn�osa<para o município de ']araguá do Stil, à� vé�pera. 'do seu glori9SQ;oe�tenário ..
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, IJAIAGUA DO SUL. ripetimos, no�'Eätä�ö (te Santà' Catárlííii;"'plÍra-flãrcobfundíi COln dtitros
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jaraguás, Ó .IlRA-aUA que o índio'queria signifioar oomo õ: V��E
.

DQ. �E�HOR, segúndo Sabtf
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,Hilaire, é '0 lIunlclplo que. em 1974, Ipresentol o. melhof Iodie, ,�e deseovol,lmento equllibrad. no 'Brasil,. ,asslndo
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,dO 29Õ.�, ,Iuglr pára • honroso 40.0 município, en,Jr. :JlS' 100' mJlh�res; das 'quase 4.000 unldldet brasll,iras.
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. NAG é Dotlcia para •• fazer fúm' DQVO earDa�al? Para equilibrar riom
mujts alegda, com euforia m88�o,:0 carnaval momelco, de que fa·h� o mestre

Pauló Moretti em S8'!l pltimo edItorial.', .

. i ',. •

, Não seria momento de reunir o alto mURdo empresarial, para 'festeJar
o governó que' eles" lÍl{!smo ajudaram e.possar?'
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As c188ses operárias com seul

_ �oderosoa Inn�Io.atol não
.... de�8fla...

'

taJ.l.lbém par1i cipal· "dif Jale'gria 'pela"con.Q.l1'lsta ·de:·�m )�bletlvo comum?; ,'. L

.
�: As TVi, jornáis. reviltall. e rádIos d�veriam tilvulgar c.om a m:�(t:e.CI�a

dimensão, o que 08 hop}énl d� Impre�sa .!lJu�aram a constrUIr e que hOJ�
dellpurta li 'admiraçlo dOI o'utrol' mUnU}�pIoa.. '. I

. .,.' ".
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Pois, ajQda é' t.empo ,�e 8. lóltar o. p'r�meIi'� foguete cent.náp�. para,
anunciar a08 quatr� VéDtos 'á' honrosa �láS8IfICff:çio.'qU8 coloca. a�tIga F�
zeóda com o seu' EJlg�nho tio Jar8gué, 0,0 mUDlcípIO de. melhor lnd�'C.e, �. d;�-
lenvolvimento em' Santa C",tarina 8, quem sabe DO BtasII.· .

;21 ,�"

_. Acostumado! ao trabalho, os jar8guaen1iea .passaram por cIma. 'lesla
n�tcia qU& é ·môti:vo' de ad'miraçio @m' toôo o País. Se

.

nio DOI e:pganamol
um's pequena not� inserida em j'ornal looal epcer�ou a lDformaç�o

. ,q� tama-

nh, envergadura. '.
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" ' Estamos, p9rtsntlJ, da.nllo ó dev·Ido e!lfoq�e do a�ontecldoi para

.

q�e
8ednscrevà com'letras 'di. 10Ut:0 no Livro HI�t.Ó�ICO da Oldade (ser� que. eXI8-

.

. te?) que edministraçõ'@,8 8ucessiv!l8 8 bam dIrIgIda8, legam à posterIdade IDcal-
culáveis benefioios parIS seu povo.

"
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n. Não é dem8Íit lepi)?i'ar:se que nOIl Jlltl,mos dez Iln�l, �'•• &d�IDI8tr�ooe�
hOB8stssi'. dedieàd88 à Icä�sa 'pública; OfUlram uma estrutUra de,eJlvolvlm�n·
tia,�a que nos assegura antever' ning,u(,lÍl· �áhí s.egurará. ". -

.

Â Homens gab,aritados, como o Pr�felto. VIctor, Bauer, .�egUido do Prelel-

to·Jlans Gerhard' Mayer e -lUlU 1. o 'Vi�8 Pref.elto, .E. y. Sc�mo,o.kel e\ .�
..

gora, �a
at�:ar Prefeito Prof. Eugenio Strebe e I!!eu VIce Joio LÚOIO da O�lta, c?n.l8gu�.
ram com muilo esfór\,o" algulDas deoepçoel, oroti1ar o eL4quema admlDIs·tratl-
Vo do municlpio, ospaz de gr,andeR feitos.:

.

. .
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,. Por isso, Daquble s8ml�a-enrêdo do pery QUIrlno da Oruz, bom .. oro "r

•. l' :- 'Segando' .r'lvsla' alrevista'. oi <l'uiohentol municípios mai. de_envolvidos,delro operário de nossal!! indústfitaa, ele expr,ellou o p�nsa�eDto da. cla&ses
• n.rimeira cente,n" 8brii� unicamente .municípios ,do S.udftBte. - .sul, .dQB quai,trab81Q!i(t()r-""�·'}PO'ªt'iHqJl'�n�1.di�dlueA;��,�a�t!trª hP�pI.tal�!ra te. am-O'r, paz, 69 pertenêentes ao ERtado de S�p P�ulo, 1)1 �� Mi9a! G�'raill f\' �Jl_aoJUo G���-'• trabalho. Salve a8 Autoridades. Salve o Povo BraSIleIro. -""-- "'..;: ;;. � �,,_. - de d1)-Sul: NI sêgüIidä öentena .d@� municípios flP!lreCe� 6utras ,r,egiões, tal'

Nio somos a ,cidade mais populosa, embora 'eóham�8 pretensoell para
co.mo CampQ GraDde e Aquidauana, aQlbas em Mato Grosso. N. terceira, cente

� terceiro parque indust!'ial diversificado .. Nem ..Iompe o m�lOr ��rec8do.�or �� na aparecem A'nápoli� (Goiás) e Cor'umbá (Mato: Grosso) fOJ:'à'd'a região Su4e.
unp,osto8 muißicipais� ou estaduais (�empille �ntre ,.os'. d�l maIS), ou fed.&-l'.B IS, ou

te __ Sul. A quase totalidade das regiõ8s brasileir!'.;1 IQ apar"ce na quarta�e. m!-i'or reoda p'8rJeapit8� Também não temos o maIor núm�ro\ rel�tIvo, de
centena, que compreeode o primeiro muqicíplo do N9rte (Porto Ve\ho) e. o.

b�aQoes de égua, de esgoto. de luz ou telefonei, Ifem o maior· nÚIQEHO de
primeiro do Nordeste (Propriá, Sergipe). Em luma, no total dos 500 municípiolleitos hospitalares. ainda ficam ausentes cineo Estadoa: Aére; A'ibazoDal. MaranhAo.-f Piauí e Ceará.

Somos, contud�'C a'uôillàai municipal que apresent.• Ij m�lhol.l.,.;:��o�oca- .l" .' w," ,l Ç!":
9&0 no ceojuntô de,..in'dieado.re.,;n�8t,f1��as,�_�q.f?n()mic8. e. flDaDcena, locun8. ,8 • .,' _. I ..' • _ ..1.�tra-e8tJôtura de s�r'viçô8:,'dadó8 esoolhid�8 pa.ra defum o nível de d�8en'V'Gil- "'� (}J' Por tod.o o e��osto, lentI�? n08 0'0 dev�r ,de��Ivulgar"08' dados ó.àle-

yl!D�n�o integra��t}'��d. pr�v:p)ie.cl�,m .COq.C8�tOS que rão �el!!�� cB e�pacIdad�, d��c fadol! pela revl,ta DIrIgente, MUoI,clpal,. .que··mQlto hOD�am a D088a terra e leu

I��(nahva priv'àda..â.e explorar,.as 'pptencIah�adel do,muDlcípIo.até a competên
. povo. ��lH,.;' .,�� �I'l 'tl!"} d .1. \ .. '.

";,Cla doR.. admin.istradores .munic.ipaii. em ,prov..er a população, ,e a8 8mpr�8a•. d.e. .

',; ,{ : I . ,f .

",
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lIerViço's "e<sse'IÍciíUs iab l�eo1ifó'tto p�sshal:'e -'0 adequ.ado tielempe'Dlilo: da a,ti�I·!·�,::! 11' p\ :.( 'f' hr j

J 'á d S]'
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d d t' t
' 'd,l r

dade 'ecô' Ô '.- ;.t;. .,I.i �.,.... ''".. , ... , r.t:.' [
.) ...••. 1.0,,· ?.c. .. ,I a�a� rente•. aragu ou, rumo 60 graD. �s IDO que e 8gua� a..

,

En mica. '
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,h- _"
Ó le.yant._,inento 'de dados pela re- Jar8guá do. Sul fez in�cr9T.r em I�U brasão o que motIl�r" todol: GRANDEZA

·
-,

. �t� ,:ß.'\C.QneJu8.ãº,a"qu,e )ç.J-L.�goq_:.,I!P." " _"0 :'I'
.

"1 "'� b ,,'}'Ii d" FELO TRABALHO.,. , ., .. r�

••� 1 ';í ),,�
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�
•V18�a Dlrlgente MuniCipal, do Grueo VIS&?, �ntre. m�l mUDle plOI

.

ra 1 &1 08 •
'. :. '"
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, ,,- , . _
• li';; c,} }
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r>.), ,,',1' \ .....�.,_ L",,) \ �
lIlaI8 de 20 mil hllbijs.QteR,�e:xc.t!t9 8S capitaiS. .' . . "",. �. -;" i, .,:� -

. ') , - .. F,
. i � Ge< '. • s. -'ci(.l l'" ;;,I'l ,1'T.• r ".1 [l.'

.
O lev8�tamento de dados deu· 8e p�la pesqUisa ihr�tQ. JU.!lJ�, aOI_ munI.-._:._ /_: :.:::Valeu:: 8;.. p"ena esperar para ver recompeDlado O:.llifÜ'rço'•. ,':l m" \:' t·. ii ,)

;

C1PIOI, ao Ministérid-,. ä'8oreta'J!ial e8t�duàiS da ,Fazenda.,. a: �le�l��'_8.or ��:d�"f.;(.�; :':'" r::..�r,�"�' JARAGUÁ DO lSUfu.l' <.' j ..... ,;. ,. ;,' s·. ..., :-. ...,' "'T�"",' �-

� lIl'8ncionada revista. identificou os qumhentos mais desel,nIYldo� e 0S'clll'S8 'I�OU .pe- ., . -.

.. .
,i 't (I, tI';' " "S _': <: "

.. '_. ':;. f ':;� _� ';.;:,. "., • /
• lIoma das posições obtidas em funç-ão-·60s 'V8ilores relatiVOS dos dez ID�I�a.. ': 7; '.3. ': 'i , '. ,"" '-' �I ""1 !Itt, ,H."�

dores escolhidol e U6 sio' 1) _ arreoadaçAo municipal; 2) - ,VS!O!I. a.dIcIo-. .

�. Cada um d, DÓS tem .��9; ,e�r.��la ºeI�.•�,gesenvolVimento.
�ado do 10M lcorré�poõden"do:"praliie8mé'nte, à renda total do mUDlOlpIo),3) -: '

.
,'�"

. , .' , ;,,�.', ; ·d 1 ,,"1 '.'q "".� ,j.,.qr .. :,.

bga\\õel elétricas; .. 4) _. 1i.glJções de água; ö) - liga\,õell ·d. el!goto; 6) - h· Merecidamente...,. ,.' "
.

.

'li �'�},'.* _

-

.,- ....� ", ')t ""'; (.. � . : "-
., -

� lo' ,

g�Ç9�8_ d�_ te}el_o_D.es; 7)_ ...... leitol nospUa.}ares; 8) -.'arrecadaçlo federeI; 9) -

v�fculos e lQ) -r númerq d, PI�of�8I!lioLnais liberai," • '.: : l '. i.... · '(r�

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



CORREIO DO POVO SABADO 13-03-78. PAGINA 2
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ASSINATURA:
Anual .•• • CrS 10,00
Semestr. • . . Cri 35,00
Avullo •• ;.• CrS 1,50
Número ItrlBldo Cri 2,00

fNDERtÇO:
Caixa POltaI, 19

Rua 2, D.· 130 - FODe: 72-0091
Jaragp' do Sul - S. ClItariaa

"CORRflO DO POVO"
fundação: firtur Muller - 1919

caCMF 8'-438.691/0001.14
• 1976 -

Diretor
fa,enio Vitbr Sc:hmöc:kel

/

Aniversários

Fazem anos hoje:
- Olim air Lueoli, nes

ta cidade:
.

- o sr. Rodrigo Nico-
luzzi;

.

- o sr. Jorge Ersching:
- a sra. Ana Bleich;
- o 1i11'. Augblto G8I-

ler, em Concórdia;
.

- o jovem Paulo Car
loa Hoert (o popular oan

ruru);
Waldir Gerent, (Im Aa

torga -PR-.

Fazem anos amanhã:
- O er. Franoisco Mo

dreck:
- a Ira. Adalzira, 81-

põsa do Dr. Murillo Bar
uto de Azetldo;

Dia 15 Mar.
- .A jOflm Eliane Rei

mero

Dia 16
- O Dr. Luiz de Seu

Zl, na GUlnab�ra.
Dia 17

- O sr. Auguato Sil
'io Prodöhl (jornalilta e·
Il8ritor);

- A jo,em Cleyde
Syrlen8 GonQalfel.

Dia 18
- A ara. Carmem

ROlBsler Boeflner, em

Curitiba: .

- aars. Yolanda Ni
coluzzi Motto;

- o sr. Hans Bayer;
I o sr. Walmir João

Medeirol; ,

- o ar. Waldir Fodi;
- aarta. Edit HaUe-

mann;

Dia19
- O jo,em Sil,ino

Völz, nesta cidade:
- o ar. Alfredo Laoge,

em OorupA:
- o Bt. Renato José

Wunderlieh, em Pi9arras;
- o ar.. Jeão ,Oarloli

Lanre, em Corupá;
- o Ir. José Bruner,

em Bela Vista do. Parai-
'.0 -PR-:

.

- Il sra. viufa Etelca
Gateher, Jar. gU9linho:
'- o Dr. Paulo Roland

Unger, em Join,ille -80-

"A todos 08 BDiversa
riantu OI nossos para·'
bén�"

Registro Civil
Aurea Mülle. Grubba, Oficial
do Registro Civil do I. Dis
trito da (tomarca de Jaragu'
do Sul, Estado d. Santa

Catarina, Bra.n.
Filii Saber que oomparece
ram no cartório exibindo OI
documentol exigido•. pela lei
anm de .e habil1tarem para '

o&sar-se

Edital n. 9.284 de 27/2/76
Elmlro Hass e

T.erezinha Knisl

Ele, brasllelro, soheíro,
operário, natural de Ja
raguá do Sul, domicilia
do e restdeute ns Rua
Presidente Epitácio Pes
lioa, nesta cidade, filho
de Willy HaiS e de Ids
Heinert Hass,

Ela, brasileira, solteira,
industriária. natural de

Jaraguá do Sul, domleí
líade e residente em

Ilha da Figueira, neste
distrito, Iílha. de Sebas
tião Kniss e Maria Ma
lheíro Kniss.

Edital n. 9.285 de 04/03176
Aurelino Bastes e

Daniss Neckel

lho de Vitor Mueller e

de Edite Ramthum Muel
ler.

Edital n. 9.291 de 09/03/76 .

Revislirlm-se' de grllnde brilho as bodea de dia.
mente do dtetlnto casal ManQel Francisco (Wand!!Mario Wltkosky e Henschel] da Costa, sábado passado, no bairro leãoEvaldlna Franzner Pessoe. em Jaraguii do Sul.

Ele, brasileiro, soltelre, Pemtltaree, parentes.. amlgne e conhecldos rest,
operérto, natural de Iara- dentes DOS Eeredos sulino. aI( compareceram PlSra
guii do Sul, domiciliado presligillr 08 60 anos de vida conjugal do "seu Man.
e residente em Barre do duce", como é earlnhosemente chamado e de Dona
Rio Cerro, nesre dlstrlto, WandlI.
filho de Victor Wilkosky Após li Santa Missa rezada na Capei. São JOsé
e de Bertilde Gereut Wjf- em ltapoeuztnho pelo .Rev, J.'adre Ivo Riller, os conVi:
kosky. '. vas foram recebidos noa salões fesnvos da Sociedade

Ela, brasileira. solretre, João. Pessoa, onde teve lugar um leure banquete à
índustrlérta, natural de

. ametlcen•.

JlIrllgu� do Sul, domtel- Para exprimir a SlJlisfação des preeentes, falaram
liadll e residente em Jara· ne oportunldaue, em nome doa Itlhos, o sr. leãe Lúcio
guá Esquerdc- neste dls- da COSI", atuel Vlce-Prefetto de Jarillguá do Sul, o ex
trlro, filha de Irrneu Franz- 'Senador da República e amigo de infâncil do "seu"
ner e de Idalina Tecílle Manduca, sr. Carlos Gomes de Oliveira, em nome dos
FrAnzner, netos o Tabelião de Noras da Comarca de Guarl:lmi.

E para que chegue ao 00-
. rim e estudante de direito, rotariano Osntldo Barlei e,

nheclmento de todos mandel em nome dos bisnetos li srte, Nínhura Roselee Behrendt
passar o presente edital que filha do roterlene RolI!lod ßehreadt e sua esposa Isoldlser' publicado pela Imprensa da Costa Behrendl.

.

-

e em cartório onde será afixa-
do durante 15 dias. Se alguém O' espoucer dos muues flashes guardou para a
soubei' de algum Impedimento pesleridtlde os momentos felizes da boda de diaman.
acuse-o p.ra OB fins legai.. te de Manoel Francisco (WllDda Hensehel) dA COSIa.
AUREA MüLLBR GRUBBA

Oficial

Anbientes, Costumes, Civilizações

Fecularia Rio Molha S A A hi�tória de 18m Ca,l�ndário - III
-' -.. • Reaçoes ao novo calendarros

pinilho, neste Estado,
domiciliado e residenta
em Estrada No'a, nesta
distrito, filho de Bertoli
no Alte. e de Florencia
Teixeira Alves.

Ela, brasileira, eolteira,
costuretra, natural de JÍl
reguA do lul, domiciliada
8 residente em Eltrada
NOfa, nI:18'8' diatrtto, filha
de Adolfo Vlln VO�-8en .,

d. Cilly Dopks Van V08�
'8en.

Edital n. 9.290 de 69[03/76
Flnio Brãhslin e

Nelsi Mueller

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de São
Pedro de Alcan&ara, nes

te Estado, domiciliado e

residente na Rua 25 de
julho, besta cidRde, filho
de Viro -Stãhalín e de
CIAmentioa Hoffmann
Btähelln.

Ela, brasileira, solteira,
íadustriärte, natural de
Jaregui do Sol, domici
Iíada e residente em Rio
da Luz, aeBte distrito, fi-

5.a Delegacia de Serviço'Militar
Junta do Serviço Militar de Jaraguá do Sul-Se.

Atenção Jovens da Classe de 1958: O Ser
viço Militar é indispensável à Seguranç� da Pátria.

Apresente tilll na Junta do Servi,o Militar e alis
te-Ie, POiR assim. você está ingressando no Rol dOI
Construtores da Pátria.

Assembléia Geral Ordinária
Edital de Convocação

.

Pela presente fioam Q.envidados os senhores
acionista8 desta sociedade 8 comp!1recerem à a8-

sembléia geral ordinária a r8alizbr-1I8 no dia 30 d.
abril de 1�76, pelas 14 horas, na lIJede liocisl, a fim

.

de deliberarem sobre a Reguinte:
Ordem do Dia

1.0) Discussão 8 aprovação do balan,o, de
monstI'àção de lucr08 e perdas, relatório da direto
ria III parecer do consftlho fiscal, ,referente ao ex�r
cicio encerrado em 31 de dezembro de 1975.

2.°) Eleição da diretoria;
3.°) Eletçio do conselho fiBosl;
4.°) Assuntos de interêsse ioelaI.

Acham'8e a disp6Bição dos senhores acianis
tas, na sedll 80cial lIita na rua Domingos da Noya,
102, os documentos a que se refere o art. 99 do
decreto lei n.o 2.627, de 26 de setembro de 19'0.
Jaraguá do Sul, 29 de janeiro de 1976.

Adolfo AntoDio Emmendoerfer - Diretor Gerente
OPF o. 004360469/20

Raimunda Adolfo Emmendoerfer - Direter TécDico
CPF n.O 004358809/34

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

somadoras e duplicadores.
Revendedor

.

exclusivo para a região .

SOCo Gráfica A'fenida ltdlato/
, Fones: 720592 ou 720972

Planos especiais de financiamento
Garantia de 1 ano - Assistência Permanente

Ecos' de, uma 'Boda

A LUG A· S E·

Ele, brasileiro, solteiro,
sapateiro, natural de
Joínvllle, neste Estado,
domieiliado e residente
na Rua Mal. Deodoro,
nesta cidade, filho de
Arnaldo doe SftDtOt1 Ball
tos. de Alvio'a Pellls
Balltos.

EIs, bra.ileira, 'llolteira,
industri'ria, natural de
CaDoinhss, oeste Estado,
domiciliada 8 residfmte
na Rua João Doubraw8,
nesta cidade, filha de
Leonardo N@ckel 8 de
Zildalia d. Oliveira Ne
ckeL

Edital n. 9.2ti6 de 04/08/76
Juvenal Montibeller 8

Iria Maria Jacomini

Ele, brasileiro, solteiro,
pedreiro, natural de No
ya Trento, nelte Estado,
domiciliadO e residente
em Ilha da Figueira, nute
distrito, filh8 de João
Montibeuér e· de Lourdi
oha Tomasoni Montibel
ler.

Ela, brasileira, lolteira,
do lar, natural de Jara
guA dQ Sul, damieiliada
e residente em Ilha da

Figueira, neste distrito,
filha de Lino Jacomini a

de Maria FraneeseJd Ja-
oomioi.

Edital n. 9.287 dtt 04/03/76
Copia recebida do oar

tório de Rio do Sul, nel

te Estado

VilliJon Roberto Ern e

Elizete Maria Ropelato
Ele, brasileiro, 8olteiro,

eletrecista, Datural deat.
Estado, domiciliado e

rellidente em Rio do Sul,
neste Estado, filho d.
Arno Enr e Helga Baum
garten ..

Ela, bralileira, solteira,
do lar, natural de Jara·
luá do Sul, domiciliada
a residente nesta cidade,
filha de Alfredo Rapela
to e de Lindaeyr dOI
Sant08 Ropelato.

'

Edital n. 9.288 de 04'03/76
João Bati.tá Ronchi e

ADa Alzira Dias

Ele, brasileiro, solteiro,
mecanico, natural dtt'
Ma!saranduba, nest. Ks
tado, domiciliado e reli
d"nte em Vila Nova, neli

te distrito, filho det Leo·
pOido Ronchi e de Bric.
RODchi.

Ela, braaileira, solteira,
d�meltica, nBtural de
Gllaramirim, 'Dnte Es.ta
do, domiciliada 8 residen
te na Rua Rio Branco,
nesta oidade, filha d.
Francisco Solano Dias "

de }hria de Souza DiBl.

Edital n. 9,289 de QS/03/76
João Carlos AJ.'és e

Dolores Van Voslen _

Ele, brasileiro, Bolleiro,
loldador, natural de Es-

Aluga-se ótima residência looalizada à'
Rua Guilherme Weege, D. o 327 Informações
com o sr. Dejair na AeARESe.

Flávio_ B'raga
Como ,imos anteriormente, esta'am já tomadas,

apó8 cinco anos, todas ai providincias para se elfta·
bel60er fioalmente a reforma do calendário Juliano.
Gregorio XIII expediu uma Bula Pontifícia 8 24 da
fn.reiro de 1582, determinrmdo qlle. novo calend'"
rio entrasse em 'irar oito .eses depois'. 00 sejs,
marcou o dia 4 de outubro para a adaptação. O dia
le.uinte ,não seria 5, ma. 15 de outubro. Tal medi·
da foi cumprida à risca na maioria dos países cri.·
tios e na totalidade dOI Estados católioos.

Contud.o, a Cristandade já não era, infitlh:mefitl
como o Manto inoonsútil de Cristo, um conjunto'
ooelo - de nações, irmanadas pela mel8ma Fé. A Pse·
udo· Reforma protutante havia arrancado da Santa
Sé as nações anrlosaxõnioas e nórdicas.

Anim, hou'. resistênoia à ordem de Roma. À
Dinamarca aderia apenas em 1652 ao nOfO calen
dário. A Alemanha em 1699, Na Inglaterra ocorreu
a reação mail!l forte: "Não admitimos qU8 o Papa

.

nOI roube dez diu" grita'am fariosos os prostes'
tantei nas IUU de Londres. Duta forma, a Grã·Bre·.
tanha só admitiu fO oal@odirio "papista" em 1752,
quase dois séoulos depois! Porém, a Suécia foi a mail
renitente: aderiu apenas em 1753!

.

.As nações pagãs forem RelUlado o no'o caleo"
diria, fi medida qU8 se abriram à influência do
Ocidente: o Japão em 1873, a China em 1911.

Curioum6nte,' a maior rllisl'ncia partiu daI
naçõelil ."paradu do Catolicismo pelo Ciima de 105j:
A Gréoia, Rússia, Bullaria, Rumân!a, Sénio, Armê'
nia, eto.

Somente aqóíl. a I Guerra- Mundial, os �over"
n8S civis desses pai6J81 decidiram estabelecer are'

.

f�rm, Iregorhinl} de 1682. E8sRs igrejas cismAti08s,
den�miDada8 "ortodoxss autocéfalas" mantiveram 00

. entanto, em IU81 re8pectiu8 li\urgias o antigo OIJ"

lendário Juliano. Dai suai comemorações de Natal,
Semana Santa, etc., se realizaram até hoje em dst8'
di.ersas d9 calendário corrente. (ABIM - Ag. Boa
1m pr.) .

Bleocll Seß�ores Iß�uslriais. Comerciantes I
e Profissionais· ButOnomos

"A Prefeitura Municipal de Jaraguá do
�ul çomunica que os Alvarás de Licença
estão a disposição dos contribuintes e o a..

viso de lançamento deverá ser retirado na

prefeitura ou nos Escritorios de Contabilidade.
Outrossim comunica que o prazo. de

pagamentos da 1. parcela encerra-se elll

·1
31 de março.

Aldo Romeu Passold Diretor da Fazenda

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Prosseguiu Copa Centenário
Com a etenveção de três encontros, prosseguiu

110 úllimo final de semana as dlspures da COPA CBN
TBNÁRIO em homenagem aos tOO snoa de nosso

município. No sábado a noite o Beependí reabilitou se

amplamente do insucesso, enreríor, eo golear de Iorma
,

impiedosa ao Floresta de ' Pornerode, por 6 tentes a

1 Masico 3, Davi, Adi' II Aldinho os goleadores do 'i.

me azurre que na tarde de amanhã enfrenta o luventue
em Jarlilguá Esquerdo. O time venceu com, Delbérgío,
U·nzi. Zendher, luqulnha e Alceu; SergiDho, Orlando
e Adi; Miltinho (Darcy) Mastco (Davi) e Aldinho. Para

amanhã o, Baependl não lern problemas. o

O Acarai não foi feliz em seu segunda compro
misso e perdeu em Gueramlrlm pera o líder da com

petição. o Gesperense da cidade de Gaspar. O time

se ressente de um melhor preparo físico e seus atlélas
sentem o' desenvolver de uma pertlda em seus 90 rnt

DuIOS, .1 xO foi o resulredo em favor do Gespereuse,
lendo o Acarai mandado a campo. lngo, Mio (Iuvenal),
Rubâo. Teco e Bechmann: Landí e Dldt; Cido (Teil],

'

Mlircol (Chiquinho) César e Nagel. Fisiu.meDtê o

Aéarllf começará li exercitar seus jogadores [unto IIG

salão Doerlng as terças e quínres 'feiras, às 2Q hs.

O luventue foi ,. Blumemau e, em partida das mele

disputadas, a exemplo de seu adve'sd�io o VlJSIO Ver
de, não conseguiu marcar gols, OxO foi o placar. ten

do os dirigentes Iuventlnos afirmado que o durasIe ff
stcos dos jogadores nl etap' inicial decidiu negativa
mente e o esperéeulo' caiu de produçâo na fase final.,
O empale fot resultado justo Hélio Rosa sê utilizou
de Wilfr·id, Zé Lutz (Samuca). Gtnho, Pimentel e Nilo

(Miro); Panaguá (Clzo) e Chicão; Lutzinho (Nilo),
Ma(ca, Arizinho e Moisés.

,
'

Como está a Copa
Na elesstflceçêo por pontos perdidos o GasPI

rense courlaue liderando .com O p.p., vindo Igrupldoa
na segunde posiçao. ßaependt, Iuveutus e Vesro . Ver
de com 2 negativos e ,nil úlnme postçãc com 3 pon-
101 perdidos, as equipes do Acaraí e Florest. de Po·
·mode.

A· 3.a rodad'ö, mar.ca para,"am,anhã em� Pomerode;
Ploreslll x Acaraf em jogo dif{cH para o representanle
jaraguaenle. Bm Gaspar o ua.parense lern lUdO para
confírmíilr-�e na Iideraoça, recebe o Vasto Verde e 'fi
caudQ as mi'Jioresemoções pöri! o sensacional clálsico
lU-BA, Juvfnlus e Baependi às 16.46h no esládio João'
Mareiltlo em Jaraguä Esquerdo.

LJD promoverá Torneio entre
Clubes da Segundona

As disputas de um torneie envolvendo clubes da
segunda divisão das cidildes do Vale do ltapocu. é
idéia 11Inçada pelo Presidente da Liga Jaraguaense de
Disporlos, Mario Vilórío Rössweiler, em anúncio feito

.

li imprensa. Além de eslar o. möndatdrio da enlidade
mGior de n0580 esporte, envidando esforços no SIl!D

lido de um cerlame entre equipes das empresas locais
para tömbém $e homenagear o ANO 100, procurará
riunir oportunamenle os presiden.es das equip.e& filiadas
os ligas da "'gião, para um loroeio de alta enverra
dura,

, Inicialmenle s�rao convidadas equipes filiadas a

Uga de Sehroeder como é o caso do GnQ>ipel e Toma
Z;�!Ii. o Guarany de Malsaranduba, além de Vila Len
ZI, BOlafogo. Cruz de Millll, João Pessoa e oUlros
filiad<ls a eillidade Jocal. Para mais larde é pensamen
lo desll' Liga, afirmou Mário Rassweiler, promover um

�ulro gr.nde torneio entre equipes dji região Dorte do
L.atado. tudo denlro de uma programação para se co*

me!Jl0rar no terreno esportivo, 05 tOO aool de Jarl-'
Q'ua do Sul.

- Jogos Abertos' de Jaraguá
serão disputados em, maio

. .A Comls8ã� 'Municipal de Esportes em nota
distrIbUída a imprensa, informou que na última 8e�

g�nda feira seus dirigentes e técnioos estiveram reu

nl�Os. tratando· de assuntos ligados a realização dos
.. 8.JAJAS(JOGOS ABERTOS DB JGUÁ; DOS UL).

�OIC.la!mente .previstos para dias 14 e 15 de Abril.
�cldlU-8e na oportunidade de que as disputas Stl

rao em período maior, ou sela de, 17 a 30 de Maio,
e além dªs IDodalidades já tradicionais. 8ste ano

tls.tario incluidas as disputas de Tiro ao �lvo e Ci

:hsmo. Mas, antes do inicio ehtivo das disputas na

d8Xt� feira, o congresso de abertura e no �ábado' o

• 8,��flle das delegações participantes. O Futebol de

.• l1lao em virtude das muitas equipes participantes,
der� �eito sistema eliminatório e os classificad08
eCldlrão. entre si o titulo.' ,

'

e
Dia 26 deste mês haverá importante reunião

o� J�?81 a ser designado pela CMl, quando' todos

z dlrJgenteM esportiyos de equipes d�verio se fa�

der �resente, para que sejam definidos ai fórmulas

..: diSputaR, tabela. escolha da Comisilio Julgadora,
guiamento e outros (tens, importante..

'

.,

JRe�er(clllltc iaUillCamCll1lto �e fica

orlleIDltal��r lfral�2lll1l1ln§ta
Eslá repercunndo favoravelmente em todo o Pa

rftná Q 5élnta Caléirina o lençememo do "Orienlador'
Trebalhtsta", coletânea de lurtsprudêncte em forma de
fichário. diS decisões do Tribunal Regional dó Trabe- .

lho (em lnsteleção em Curitiba) e de outres órgãos,
superroree do Irabalho.

Inúmeras lêm sido as manifestações de advora·
doi,' mâgfi'lràd"(js;', coôfããöreif"'e'''êíTipresaä;-em 'làvor"li
iniciativa do advogadq Arno Duarte, pioneira n9 Sul
do Brasil e que apresenta grande conteúdo. pelo nú
mero elevado de fichas (superior a 150% dos emen

tórios exiSlentes). a seram remetidas mensalmeale aoa

aS3inantes do Orientador.
,

INDISPENSÁVEL
Bnlre os advo(l8dos que se manift8tlrarn entu-

siasmados pelo Orientador TrabaJ,hisftt, enconlra se

oN"· S
·

professor João Régia FtJSsbender Teixeira, .Iitular da
.. O tiela.S, ,eSIaD.· ascadeira de Direilo do Trab_iho da Universid·ade Fe-

deral do Paraná,
Diz o' professor Régis Teixeira: "Recomendamo.,

com insislincia - e com lJ tradição de quinze anos
de jornalismo espeCializado - qUi nOS80S ,I,ilores No Cenlro de Alividades do SESI, tiveram iní·
presligiem o Orienlador TrilblJlhilsla. Não somente por cio recenlemente mais 5 de seus cursos populares .

str obra original f pioneira do nosso povo. Não por Quando da aula inaugura'! dirigiu-s2 as alunas e pro·
ser resultilDle da fé e esperançil de· um advagado tra- fessôras o Sr. Adernar Lolin FrasseHo, agente daque
balhlsta briIhaDle, Mas lampém, por 'se Iralar de auxí- Ie cenlro; que dellllcou li imporrârici. do élcoDtecimen-
lio indispensável ii quem milita no Direito do Traba to denlro da polílica de oferla do SESI aos· seus
lho de maneira ger�l.'· usuário!, dependenles e membros da comunidade. São

,
A partir de abril .deste aoo, quando for insl.lado 120 alunas que frequentam Os cursos de Corle e COI'

o Tribunal RegIonal (jo Trabalho da 9.- Região. ni' tur•. Tricô e Crochê, devendo li parlir da próxima se

capilal pardnaense. com jurisdição DO Paráná e .5ant. flunda feira ealarem aberlas novas inscrições para
Catarina. o Orie.olador Tr�blJlhi8la inici,aríí a ,publica- cursos populares, todol com duração de 4 meses,

Çao das decisões do DOVO Tribun�J.. As assinalural.' . _. . . •

do Orienlador já podem ser feilas, obtendo�se melno- D� oulra parle, d Comllsao MUDl�lpal de Sl,'lude
res informações na rua ComeDdad-or róntana, 237. em

desta CIdade, vem de e�rr�r em enlendlmentoa com o

Curitiba ou pelo fone 24-3b95 (0412). agenle do Cenlro de AIIVJ�ades do SE.5I, para que
,

. quando d� Semana da Saude provavelmente lm se·

lembro vindouro, os exames audio-vi8uais e censo

toráxico, sejam realizados nesle órgio, beneficiando I

comunidade local. '

Zancanella despede-se
Oorupá, '08/0.3/76

Ao findar minha gestão como presídents da
S.D.D. Pedro lI, at:-avés de sua diretoria vinho por
íatermédío deste jornal agradecer· todos aqueles
que o 'ajudaram em sua campanha, um agradeci
mento tode especial ao Sr. Prefeito Municipal Oto
Bmesto We,ber e 80 Sr. Arno Glatz, Presídante da
Liga Oorupaeuse de Esporte" aos Presidentes de
Clubes Locais e das cidades vizinhai que sempre
1118 fizeram. presente em sua praça de esportes, ao
comércio em geral e também paea aqueles que o

ajudaram Da conservaçäe de sua praça de esporttll
muito obrigado a calorosa torcida que sempre mar

earam presença em campo. e aos seus jogadora.
que deposttaram confiança em seu presidente', um

abraço bem Iorte S8 bem que por .força maior não
pode fazê·lo pessoalmente.

Espero que a nova dtretoris formada por pes
soas d. grande capacidade elevam mäh" uma vez
bem alto o nome da S.O.D. Pedro 11.

Ass, Orlando- Zancanella, ,Presidente

ce����:r�v��� C.�I�'����!��I?I
dade do yeiculo Wolkswagen Sedan 1600, ano

i969 cor verde. placaa 'JS .159 Chassi B9
012136, perteneente ao Sr. Emilio Verbinen.
Tendo requerido 2.& via,. terna-se o mesmo

lem efeito.
-

Jaraguá .do Sul, 9 de março de 76

CELESC' 'a.prova . me'd.idas

especiais para o. biênio 76/77,
Realizou-se recenlemente, no audilório da Ctltse,

em FloflllDópolis, uma assembléia geral extraordinária
para aprovação de medidas- especiaiS' para consecução
do programa de obras 1976/1977. As medida� consi.·
tem na contralação da firma Cdeeb - Companhia- Au
xiliar de Empresas Brasileiras de Energia Elélrica -

< Rio de Janeiro ....:. para exeéular os projelos.
O programa ii ler exeçutado recebarí recursos

da ordem de aproximadamenle 110 milhões de cruzei
rOSt 'que serão investidas na conslruçaa de 10 sub
estações, das quais oito ficarão situadas no- Sul do
ESlado, onde a dem(lnda é mais urgente, .endo em

vis'l à ampliação· da produção carbonHerli e do par
que induslrial do Sul. em crescenle expansao. As sub
eSlações serão conslruídas nos municípios de Forqui�
Ihinha. Criciúma,' Siderópolia, Urus8lnga. Lauro Mül
ler, Tubarão. Braço dQ Norre, Içara. Jeraguã ,do Sul I

Timbó.

Dura nIe o governo Konder Reis, a' Celesc invel·
tirá um. lotdl de Cr$ 1.96a.OOO.ooO.OO para alender à
exploraçio� ampliação ,e manutençao do aluaI sistema

.

Bernardo Gru�ba' S.A. Ind., 8 Com.·
. CGC(MF) 84 429 679/0001

Assembléia Geral Ordinária
Edital de Oonvocação

Pelo presente edital de
convocação, são convidados
os senhores aeíonístas à
reunirem-se em assembléia
geral ordinária que ' será
realizada' em nossa séde so

cial à rua Presidente Epí
tácio Pessoa n EI 1207. em

[araquá do Sul. às 15 (Quin
ze) horas do día 31 de
março de 1976. para deli
berarem sobre 'a seguinte

ORDEM DO DIA

1.0 -- Exame. discussão
e

.

aprovação do balanço
geral, conta de lucros e

perdas, encerrados em 31
de dezembro de 1975 e re

latório da diretoria e pare,
cer do conselho ,fiscal do
exercício de 1975;

2.° - Eleição dos mem"
bros do conselho fiscal pa'
ra o exercício de 1976;

3.° - Outros, assuntos

de interresse da sociedade.

AVISO

Acham-se à disposição
dos senhores acionistas no

escritório desta sociedade,
os documentos ii que se

refere o art. 99. do decre
to-lei n.? 2627. de 26 de
setembro de 1940.
[araquá do Sul, 05 de

março de 1976
Diretor Presidente

.

Waldemar Grubba
CPF - 005720049

Diretor Comercial
Bernardo Grubba [r.

CPF - 005 720 809-30

o petróleo
do

País

•

risco
no

o ministre das' Minas e Energia, Shí-
, geaki Ueki, garantiu, no Rio, que ,o

petróleo resultante dos contratos de risco
não sairá do País até que o-Brasil atinja a

auto-suficiência, a não ser em dois .casos:

guerra ou embargo dos fornecedores mun
diais e se o petróleo descoberto deixar, por
qualquer motivo, de atender às especifica
çõe� dJ.\s refinJiri.a,El naciQn_ais ..

I

, Ele, anuncIou rima. reformulação da po·
lítica governamental para o setor mineral,
com mais ênfase ao aproveitamento das re

servas j á descobertas.

Cursos Populares

Vaga$ ,para Curso
A Açlo Social d. Jaraguá do Sul. comunica que, ainda

há vagas para o curso de "PRENDAS DOMÉSTICAS".
Trata-se de um curso que �

é de muito, inter�8se , para o

trabalho caseiro. ",

'

Chamamol atençio. às Donas de fasa que nlo deixem
de aproveitar a oportunidade para matricular as lnterelsadas •

, Jaraguá do Sul 11 de março de 1'976.
Jutta B. MarcaUo-Prelidente

j
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Citação! e Intimação IlIIill flilindlrbr U CllléRla I IliDIda".
O D 't Al ur .

. -

d
. .

'
' C O.C. 84 429 786/0001-57

ou or varo yy andelli Filho, Juiz de mai8 renuneracoes e díreíto. Não h.avendo n8C81·
, . . .

Direito da Comarca de Jaraguä do Sul Estado sida ds separa�io de corpos, p.o.r Já 88 acharem ,Assembléia Geral Ordínäria

d S ta Catarin f da Ieí
I

se adol 08 cOnJuges, requer àlrida, na eon- Coe an, a, na orma a ei, etc. fo idade dOI artigos 816, 317, IV e 3.22 do' Oódigo nvocação
., Faz Saber a08 que ó 'presente edital de cí- íl, se digne V. Ex.- ordenar a, Citação de São convidados os senhores acionistas desta socíe-

tação e intimação, com o prazo äe trinta dias, vi eoclécio Corrêa, acima qualificado, para reli- dade, para a assembléia geral ordinária a realizar-sé no

rem ou dêle conheclmento tiverem e interessar onder nos termos da presente • ação. pelos motí- día 30 de abril de 1976. às 09 horas, na sede Social, na

pOISB, que por par:t. de ALYDIA MASSA CORR1!:A, V08 aduzidos, Publicando se os Editais de A�enida Marechal Deodoro da Fonseca, 557; em Jaraguá
através 8e� �astante procurador, advogado dr. Irí- Lei,' a fim de, a final ser decretado o mesmo des- do Sul,' para deliberarem sobre a seguinte
DeU J. RublDl '" Dr. Friedel Schuht lhe foi dirigi quite e oonden'ado o Réu na8 custas e demais co- Ordem do Dia
da a .pe�içio do seguinte teor: Exm.� Sr. Dr. JU! mínações de leí e á sua r.yeli., oom a Audiência
de DI�eJto da Comarca de Jaragu8. do Sol. SC. /" do Dlgne Representante do Mini8tério Público, na

-

Alydla Massa Corrêa, braliiJeira, easada, Je- qualidade d. Curador ,de Ausentes, Outroasím, pa'ra

par_ada �e fato de seu marido, de. prt3Ddas do�8ti- a citação do Réu por editais, presta .. .petlelonäría
i8S, resídente e domiciliada à Rua Rio

Bran�:
553, a afirmação de que fala o art. 212, I e artigo 231,

nesta cidade, e Comarca. por seus bastantes roeu- I] do Código de Processo Civil, Dá á presente, pa
fadores iofra-aRsinadolS (instrumento de pro ração ra Oi efeitos fiscaiB� o valor de Cr$ 2.000,00 N. 'I'er-.

anexo), com todo, o respeito e de acordl com mos, A. esta com 08 Iaelasos doeumentee 8 com as

o artigo 317, IV do Código,Civil. -vtdl a, v. fotocó, digo, com- 88 �Ópi8S exigidas pejo al'tigQ,
Ex II,' par!, mover a presente Ação Ordl,iária de 159 do eítado Oódigo. P.' Deferimento. ,Jaraguá do

DesqUIte eontea Dsocléeio Corrêa, marido da Sul, 15 de Mai() de 1,975 pp. (a8) Irineu José Rubini

Supte., brasileiro, de profissão ignoradt, encon- OAB/SCn. 1.854 - Rol De Testemunhas a

trando-se em lugar Incerto e Náo Sabido, serem intimadas: -1) Benjamin-Arno Rie·

pelas razões que passa a expor; I _ Ca80u·se a dtmann, brastleíro, casado, do coméreío, reei

peticio.nária com o réu 80.8 25 de novembro de dente 8 domiciliado nesta cidade, na Rua Francis-
1944, nesta cidalile e Oomsrca, como bem sê vê da co de Paulo, 187; 2) - Erwino Menegotti bra.nairo,
inclusa Oertidio <Je Casamento (doc. n. 2); .Il - casado, da industria, residente e domiciliado. tam

Desta união extstem OU&& filhas, Isolde Corrêa e bém nesta cidade; 3) - Bertoldo Enke e 4) J,ana8
Iracema Corrêa, ambas caladas.' o. oasal. não Francisco Ferreira, cuJas quallflcaçõese endereços.
possuia' bens: III _ A vida a dois' sempre foi um serão oportunamente indicados. (as) Irineu José
martirio para a petteíonãrla, eís que o réu, aiém Rubini. "

de dar-se à embriagues, agredi8�a eonstantemente
.

Desp;achos: R h.R. e a-se, Co. prazo' de
'fisica e moralmeate; IV _ Por vo.lta do ane de ao dias, expeça-se edHal de citação e intitDaçio,

1.962, sem motivo justo 6U plausível, o réu abendo- Designo o dia 5 de setembro p.v. às 10:80 horas,
DOU o. lar conjuraI. indo residir em lugar incerto ta para a aud. de ecucilíaeãe prevista na Lei 968/49.
não sabido desde entio, nio. teBdo siljo possivel à Nio compar.8o'endo. o réu à au�Jiéncia supra dasig
Suptlil, até hoje e apesar do.s esforços empregados. .nada paslará a correr lha o prazo de 15 dias para
laber do domicflio dele. B) O Direito É pacmco, a resp,osta, com a cominação. do. art., 285 80 OPC.
cristalizado mesmo, o entendimento dos' do.utrinado- 220575, (a8) Alvaro Wsndel!J Filho - Juiz de Direi.
reli! e dos tribunais, de que o abando.no sem moti- to." R.h J. - se. Defiro a rep"tição da Publicação
vo qua o justifique, baita par,a motivar e funda. do edital a que se refere o despacho de n.. 02.
�eDte.r um 'pedido de desquite por parte do cônju .para a audiência de conciliação prevista na Lei
ge abandonado. No csso em apreço', o abandono 968/49, designo o dia 23/04/76, às 14,00 horOb. -lnti
Ie prolonga por, mais de vinte anos, o que constj- men, Be os drs. Prl1motor e Pro.curador. 29.09.75.

t�i flagrante iofração dos deveres conjugais, espe- (as) - Alvaro Wandelli Filho ..- Juiz dtt direito."
Ci,lllmente dOi referente-II à coabilitação e aS8istên
cia

..
O Código Civil conngra tais pri!loípios DO Em virtude do que foi - expedido o. prelente

artIgo. 317, IV quando reco.nhece como motivo edital, pelo qusl ch�ma, cita e iDtimli o requ'erido
_ �,determlo_a.!!..t��0,,-�8.i.uite 0_ ���o,�o vo�utário do, -Oeoclecio Corrêa, para oo�parec.l' neBte juizo, Aprova 'IJ n�va t�bela de preço das passagens

lar conlugal;"ffilrsnte ��'Olf cOblIii'1f()r. Ä - 'amu· '-"""smas auõtUênCla8 dei "K"diffêiõ �d'o-��-Foftíilí---=l'Ie8ta�"",'(jos'"'Tr.fJspor"'es -€oletwos--Urbarros.- ,.-

da d .... Réu expressa sem Bombra de dúvida tanto o êidadfj e Comarca, no dia 23,04.76 às 14:00 horas, a
- Eugenio Strebe. Prefeito MunieiptJl de Jar,aguá

ânimo de não mais voltar ao dOQlicilio conjugal fim de assisti!' a audiência de conciliação, tudo de do Sul, Estado de Santa Catarina, DO uso e exercfcio
bem como a aUsência da justa causa para, assim conformidade com a petição inicial e despacho de suas alrib.uições, e com base na Lei N.o 212, de
proceder. "O abandono do lar é, motivo de d6squi- acima., retro traDscrito., ficándo desde já citado 20/06/69. DECRETA: '

t!, desde que. seja por mais de dois an08 e tenha para todos os termos da ação S, qu,erendo contes- ART. 1.0) - Fica autorizado o reajuste de Cr$
!lIdo voluntáriO. Poderá Ber invocado por qUalquer tá-la, no prazo legal de 15 di3.s, contad,Qs da au- 0,80 (oitenla cent$lvos) para Cr$ 1.00 (um cruzeiro)
cônjuge, digo, ,qualquer dos conjugal, 8e inoceote. diência desigoada, sob pena de, não contestando a do larifa única ,. ser cobrtJda pela VIAÇÃO CANARI"
Trata-se de causa peremptória. porquanto. provado ação, se prEilsumirem verdadeiros o.s fatoß alegados NHO LTDA., nos ônibu� circulãres que perfazem Ira ..

,o fato, com li satisfação 888 exigências leg,ais, cum pel. Autora. B, para que chegue &0 conhecimento j,�los dentro do, perf,metro urbano;
pre ao Juiz decretá-lo. ante a SU'l prudente aprecia- do Suplicado, foi psssado o presente ediíal, que se- ART. 2.°) - Ficam BprovlIdils as libellS anexas

,Ao das provas...

"

(RT - 266/238J. No Caso em Tela rá afixado no local-de costume, na sede do Juízo relativas às passagens dos ônibus ,da mesma Conces
Não Resta Dúvida Quanto à Pro.aadencia do Desquite. e publicado. Da impreosa local e no Diário da Jus sionária acima o que fazem as linhas do interior do

C) Provas Além do documento ora j�ntado, tiça do Estado, Dado, e passado nesta cidade de Ja- ,município! com 08 respeclivos descontos sobre os

como. prova dös fatos acima requer a peticionária raguá do Stil, aos viote e uove dias do mes de se- blocos d,e passes com cinquenta passagens.
8 OUVida dss testemunhas a final arro.lada!!; D) Re- tembro d� ano de mil novl"centoB e setenta e cin- ,§ UNIeO '- As tabelas em apreço, l'I8sinéldl!s
querimento Á vista do expofilto, requer a V. Ex· co. Eu; (as) Adolpho' Mahlud, Escrivão, o datilogra- pelo Chefe do Executivo, farão parte' integranle do
que se digne' de julgar procedente a tição ota sjui- fei e subscrevi. -

,
,Decreto;

zada condenando o Réu como cOnjuge culpado ART. 3.°) - Pica a Concessionária obrigada a
'.

(C. Civil ar_t. 317, IV) 81�m de eon1enação nas de- (as) ÁJv�r() Wandelli Filho, Juiz d. Direito. expor, em lugar btm vi,sfvlll dos coletivos, as respec
tivas t�belas de preços dtJs passageBS.

ART....) - Esle Decreto enlr"rá em vigor na

dai. de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.
P,alêÍcio dd Prefeitura Municipal, de 'Jaraguá do

Sul, lIOS Õ dias de março de 1976.
Eugenio SIrebe. Prefeito Municipal

O ,resente Decreto foi regislrado e publicado
:lesla Diretori,. de Expediente, Educação e Assislência

. Social, aos Õ dias do mes de março de 1976
Astrit K. Schmauch, Diretora.

EscrHório
A COME,RCIAL

ADleCACI. - COIIABILIDADE - SEGUROS
3.° - Eleição dos membros do CoO!!�elho Fiscal

e SUpliDles e fixação dos seus respecli�os honorários;
Antonio �osé Gonçalves

Bel. em Admioistração de Empresas
4.° - Assuolos de interesse soCial. Yvonne Alice Schmöckel Gonçalves

A V I S O Técnica em ContabilidadeCRCCSC) 7 638
/

CPP 093090,989-53
Acham-se à disposição d'ol Senhores acionislas,

na side social. desta:,sociedade anônima os documen- Rua I (Mal. DeOdOro) 122/180
ros a que se refere o arHgo 99 do Decrelo-Lei 0.8

Fone 72-0091 - Cx. Postal, 19

2627 de 26 de setembro de 1940. .

JaraguA do Sul �aDta Catartna

Recursos fiscais e administrativos - ContabWda

Jaraguá do Sul (SC), 28 de feverairo de 1976 Serviço de m.reas e patentes - fotocópias de
Leg18laçlo trabalhista e INPS - Seguros em geral

,Setviços aéreos Varig ,

IEdellraut Bauer Gumz - Diretor. Presidente Desde 1944 à serviço do progresso de JaraguA do Sul ICPP n.O 066670\959-83" -------------------------------------� ===================================�

Edital, de

Gumz IrmiDS S.A.lad. Com.• Agricultara �e��::1
,

CGCJMF N.- 84.430.636/0001-63' .

i
.

II'
"

-II IAss�mbléia Geral Ordinária
,

ADTeGADO
=====

Edital de Convocação Etlcrit6rio' 'ao l,ado da Prefeitura
Pelo presente, ficam conVidados os Senhores L _ iA_RAGU! DO SUL'

'

_J�cionislas, desl. Sociedade Anônima, a comparecerem
li Assembléia Geral Ordinária, a realizar·se no dia 30 �-� • .,_........-:-�..._
de março de 1976. às 15,00 horas, Ha séde social em
Rio do Cêrro km 14, nesle município de laraguá do

, Sul, afim de deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia:

1.. '_ Apresen,tação, discussão e aprovação do
Balanço GertJl e conta de Lucros e Perdas do exerc{
cio encerrado em 31 de denmbro de 1976;

2. ° - eleição da Diretoria para o ,iriênio 1976/1979
e fixação de sua remuneração;

1 - Exame, díscusão e aprovação do relatório da
'diretoria, demonstração da conta de LUCROS & PER
DAS, balanço geral e parecer do Conselho Fiscal; 'refe

'rentes ao exercício social de 1975;

2 - Eleição do Conselho Fiscal e Fixação de sua

remuneração;
-

3 L._ Outros assuntos de Interesse da sociedade.
, Jaraguá do' Sul, 23 de fevereiro de 1976.

Henrique Wolf - diretor
CIC: 104 359 809

Mária Lígia da Costa - Ger. administrativo
CIC: 113 767249

A V i s O

, Em cumpnmeneo ao disposto, no art, 99 do Decre
eo-Leí 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 'dó Sul, os documentos das
Letras A, B 'e C, do mencionado' art. 99.

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

,

CIC - 104359809
Maria' Lígia da Costa - Ger administrativo
,-'

CIC-113 767 249

." Estada de, Santa Catarina

Prefeitura' Mu'oicipal
Jarlllí di 811'

de

Decreto N. 379/76

"

II Dr. Álvaro
i
t

Henrique Maia I

,Advogado','
i ,

OAB/SC: CPF:1737 019174049

AçõesCoDsultas, Pareceres e

Inventários, Acidentes de 'Trânsito, Segurol,
Usucapião, Cobrança@, Inquilinsto, Desquites,
CaDoelamento de Protestos. Defesas Criminliis e

Fililcai8, Trabalho e Previdência Social, 'Ace8-
soria 'Jarídica às empresas e,m geral.

EX PE-DI'E NT E
As Õ.1I8 feiras

da8 8.00 às 18.00 horas e

a08 alibados da88.00 às 12,00 horab
AYenida Getulio Vargas, a80,

Corupá - Santa Catarina

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



OORREIO POVO SABADO \3-03-76DO PAGINA

o P R·E F E I T O ESCRE.V
Uma explicação ao Doutor Francelino. '

'c. �. Faria

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

Lt, há diaá, declaração do Dr; Francelino, afillmando, mais ou menos; o seguinte: "Oa
que nlo sabem viver em democracia é que pretendem adiar o calendário' eleitoral".,

Como se vê, os ma.s esclarecidos homens polítíeos do Paía 8Ó raciocinam à base da
pQHtica. Na qualidade de Prefeito de pequeno Burgo do interior, quero afirmar que nunca pre-.
tendi fazer campanha para adiar qualquer eleição, embora não oomungue com as afirmações
do ßustre deputado. Tenho, inclusive, declarado que: "se Deus quiser, eu tiver, paoiência a,
graças a Deus, deixarei a Prefeftura em 31.01.77".

.

Mas, é neceslário que alguém dfga, que a8 eleições desencontradas 810 o maior mal
8 entrave ao progresso e à economia do Pais. '

,

Vejamos:
1. O dispêndio de combusttvel no período pré-eleitoral, é qualquer coisa de inacredi

tiveI. Quem vive nas oapitais não tem noção do que isto representa. No minimo 3 meses antes,
eomeça a campanha do candidato. Promovem-se as concentrações semanais nos campos de
futebol da roça. Sio dezenas e dezenas de oaminhões transportando torcidas e "teams' de
futebol para esses torneios, que s,lo presididos pelo candidatos patrocinadores. semanas após,
iniciam-se 08 comíoros diários, na zona. rural. Cada ponto, CIlada fazenda, cada eoneentração hu
màna recebe a visita e comício de cada candidato, Os "oorreligionários" para estes eomíeíos
slo trlinsportados para o local em 20 ou 3Q caminhões! Essa mallsa humana Ó a craque que
acompanha todos os comícios para dar número e "impressionar" os eleitores do l,ocal. Nos co-.
mtcíos flnaijl o número de caminhões, ônibus e automóveis sobe a mats de míl, Em Itaocara,
Norte do Estado, vieram ônibus de Nova Iguaçu, Caxias, etc ...

Sio mßhões de litro& de eombustível que se gasta, No dia da eleição, nem se fala. Sei
que só neste pequeno Município, com oito mU eleitores, nl'& época, foram gastos, em gasolina,
apenas no dia 15, mals de cem mil cruzeiros de combustivel. Isto em um día, em um município
com poucos eleitores e 430 quilometros quadradcs

í

l
E no Brasil todo, Dr. Francelina? _

Tudo numa época em que até as ambulância. eatão parando por falta de combustível
e em que se pede poupança ao máximo. .

2. Deixando a gasolina de ladó, falemos DO papel que. se glAsta, nlo RÓ -em propagan
da, como na Justiça Eleitoral. Na convocação deBta, nos Oorreíos, no pagamento de horas ex

tras, no consumo de energia, no pagamento de pessoal, ete .». E o Brasil parado para assistir
apurações,

Tudo de % em 2 anos!!!
O Dr. Francelino, entretanto, só pensou que OI Prefeitos pretendem ficar mais 2 anos

no cargo? "

'

,

Nlo pensou na economia braRUeira?
.

S. Há mais:
O desentrosamento dos executivos.
O Prefeito é' eleito; organiza um planejamentó quase sempre dependente de apoio do

Go�erno. Leva-o. Descobre a quem expor. Pede audiência. Demora, mas consegue. Expõe seu

plano. Rste val a estudo dos órgãos co�petentes. Quando tudo está pronto e quase aprovado
e vai começar ...

Bem, ai. .. passam-se 2 anOB e, muda o Governo.
Mudam as pesso lAS. "Cada cabeça" cada sentença". .

,

O Prefeito espera, procura com quem se entender no novo Governo. Vai recomeçar
a luta. Na maior parte das vezes, o no:vo Governo tem outro ponto de vista. O PJlefeito luta.
Viaja. Nlo para no Município ..•

8e consegue que o novo Goveme aprove ... bem, ai já é o Prefeito que sai.
Vem outro que, normalmente, tem outros planos.;. e tudo começa outra vez.
Pelo lado do Governo dá-se o mesmo fenOmen�.

.

, '

Quando o Gover' chega a confiar DO Prefeito e o quer ajudar, muda o Prefeito ",

Isto está oe�o, D':Francelino?
Positivamente, quê" est' perdendo é � Brasß. '

.

, Nlo é a demoCraCflque sofre por dilatações .de um prazo de 2 anos. Quem' ganha,
. a NaçAo. "

'�
),

Por acaso o Brasß deixa).!
.

de ser democrata pelo fato do Governo fazer coincidir
as eleições? .

.

.

4, Relativamente ao
"

Dr. Francelino está pensando acerca da vitória da Arena,
são "outrol quinhentos mil réis'

�uanto
a mim. sou arenísta, não vou deixar a Arena, vou

lutar pelo Governo, pela Naçio, a ordem e pela paz em que vivemos.
Sobre o resultado das el ões, isto é com o povo. Já disse que tem muita gente que

"gosta de pagar para ver o circo ar fogo"; ,

1'oda euloria arenísta bsseí se na estupenda adminiàtraçlo do Presidente E. Gei8e1
com tàntos beneficios concretos a fa�r do povo.

Olha, Dr. Francelino, o espírit�opular é inescrutável e paradoxal. O Governo estabele.
ce roll favores em prol do povo. Otimo. Mas, S8 o comprimido de Cafiaspir1na subiu de preço
1 centavo, é o sufícíente pará SEI olvidalllm todas as benesses.

veja: Fui eleito pela Arena. Umàvez eleito, caminhei a pé pela roça, 200 qunOmet�08.
Sofri com o povo, senti o que sents, dormi [unto .d'ele, comi com, ele e vi sua necessidade.

Mandei colocar água em cada casa da zona rural, uma por día, durante dois aDOS. For.
necí, gratuitame!lte, nessa campanh� sanUtr.i" bombas d'ágaa, canos, manilbas etc... Nomeei
merendeiras pI as escolas. Dlstribuf sementes lara a lavoura. Criei farmäcia na Prefeitura para
atender, gratuítameute, a todos, sem disUnçAo. Recebia remédios da OEME e, também, os eom,
'prava. Contratei médico e arranjei ambulânoia \llra atender a domicilio na zona rural. Patre;
leí as estradas. Paguei, pessoal em atraso.

Restaurei a cidade. Construi bibliotecas, 'Praças, clubes.
Melhorei o Estádio Municipal, criei o SerViço de DivulgaçAo, o Horto, construi nova

Prefeitura, píscína püblíea, Compareoia menealmente em praça pública para prestar contas e
ser interrogado. coloquei luz e água nos bairros proletários, nOR morros, etc ... etc ..•

Veio a eleição de 74,. Pedi ao povo que votasse. em determinado candidato da Arena
que me apoiava, que me ajudava. Pedi, não implorei.

,

Dr. Francelino, sabe o que aconteceu? .
,

Meu candidato, aliás eleito, não ganhou em uma única urna do meu Município.
,É. Dr. Francelino, isto é a polítíea. A alm .. do povo é iosondável.

,
.

,
Não se lluda Vossa Exelência, data venia, julgando poder tranllferir o prestigio do

Presdents KG. para o. candidatos da Arena a PrefeUo. A espetacular administraçAo do
Presidente E.O. é do Presidente E.G:

.

Vossa Exelênoia pode estar enganado Dr. Francelino e Deus qbeira que o esteja. O
que a RevoluçAo de 64 fez pelO Brasil e pelol nossos filhos, nlo há sacrUfcio humaDO que pa
gue, entretanto, V. Excia. lembra-se, do resultado das eleições de 74?

Mas, nio precisa ·se "avexar", Dr. Francelino pois até o President.e Caatelo Branco 8e

enganou, em parte, quando afirmou: .

,

. "Não acredito, porém, a esta altura da evolução braslleira, .admissivel a hipótese de
vitória de um candidato contra-revolucionário". - Respondendo a jornaUsta da Folha de S
Paulo em 22.03.66

Sabe, Dr. Francelino, qual' é o grande risco dos "contratos de risco"?,
NAo, não é, inexistência do petróleo, Este a Petrobrás já p�ovou existir. É o resulta-

do das eleições futuras '. " a volta do Dr. Brizola...
- ,

Biopi, Itaocara - RJ; 31-01·78

Irmãos Emm·endeerfer��
Peças e Acessórios

"GM" ·

Oficina Autorizada

"GM"

Posto "ESSO"

o seu concessionário amigão, man!ém plaritão de emergência aos sábados e domingos

Entrega Automática LIQUIGAS Produtos FRIGIDAIRE

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

maior désempenho
maior estabilidade

Banca de Revistas \

maior espaço
maior conforto

Fitas K 7 Stéreos

\

maior economia

SUPREMACIA EM SERViÇOS
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 557

FONES: 72-0060

JARAGUA DO SUL SANTA CATARINA

..........................................................................I � _ ..

72-0769 72-0969

Lenda ,OU Verdade Histórica?
Arnoldo Alexandre

" Os anligos chamavam S. Brandam ou Brasil': (Pedro AlvarE'z Cabr'al)
Nos ADais do Terceiro Congresso de Historia Nacional, volume quiOlo,

editado pelo Instilulo Hislórico e Geografieo Brasileiro, em 1.941, encontrömos

acerca de, S�o Brandio que leria colonizado a Am'érica novecenlos anos anles de
Colombo.

,\ hisloriografia, nd verdade, pouco lern se interessado em inq�irir sôbre o

motivo _detérminllDte do Brasil, BDles de Cabral, já ler exisfid().
..".,

Na coleçio· dos clássicos do Oriente. em "A. Viagem do Negocianle Arllbe
Sulayman à Ind.ia e à China", redigida em 861 o Brasil curiO'lIment� era rn�mcio-
nado (Anais, pág. t 29).

'

.

Mas voll.odo ao assunto prpdomioante deSle trabalho, DI página 138 'do
citado Anais, diz que "consoante a' tradição, ér. Sio Brandia um padre católico,
na,tural dl Irlanda, de quem ea bolllDdislas dão, o nascimento DO ano de 460. Edu,
cada por santa mulher, chamada Ita. direfora do mosleiro de CluaiDschedriul,
per'o do monte Luachnr, falecera em 16 de maio de 678 (Moroni, DlziGDiria dlerudizione
slorico-ecClesiaslica)'".

.

Para ,m'elhor relucidaçio histórica, tomamos a
. liberdade de transcrever LI

carta do Reitor de Clonfert (pag. 139):
·'Senhor. Muito gri!lttl lhe .ficarei se, me permirir chamar a atenção dos seus

lehores par. os seruinles fat98; S. Brandio, o fundado!' dlJ minha igreja, catedral
de Cloofert, Galway, na Irlanda, não somente colonizou é!J América novecentos anos

,I

Gntes do nascimento de Colombo como também evangelizou uma porção do pab
I Daquela época. Minha opinião sobre esle assunto é suslentada pelo Bispo de Iowa
8 pelo finado Revdmo. Dr. HangIoD, superior da comu�idade do colégio da Trin-
dade, em Dublin, e também por muitos outros".

.

.

S. Brandão, O navegador, fundador de Clonferr. no ano de õD81 e descobridor
da Améric:a, no século VI, foi enterrado em minha igreja. Quando ele fal:ec:eu em'

Annaghdown, perto de Galway, um dos SIU8 últimos pedidos foi: enterrem-me na

mióha QQerida cidade de Clonferl", e s�u desejo foi satisfeilo. Deram-lhe sepultura
no presbitériO da catedral. A catedral de Clonferl rem' existido coma lugar de veoe

ração há mil, e trezentos Ie qyarenta_ iJDOS, sofrendo muitas vicissilude:s duran!e esse

longo período" Após: oulras cODsiderações, subscreve: "Robert Me. Lilrwey, B. A.'
- Reitor de Clonfert."

Bslá afirmado que ne ano de 566 São Brandão chegara com o seu navio
a um novo continente, qu� lomara por ilha colossal, colonizando grande parle de
le. e só voltando à Irlanda ilPÓS oito anos. Hormino Lyra que e o autor desat es

tudo diz que "se:-iill um pedaço da América que, no século XV, o c'osmógrafo e

navegador alemão MartiDh<;> ßehaim mencionou no, seu glo,bo célebro, afirmando
enCoD'trar-sc "quase DtJ latitude do Cabo Verde e qu� em 565 S. Brandão ute.ve
nela".

Cabral dizendo que os antigos chamavam S. BrlJndão� ou Brasil, certa
r'mente fazia referências ás terras do SlllllO navegador.

Tudo isto é tenda ou ve�diilde histórica?
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