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Comissão de . Divulgação e / Imprensa
'

Boletim N.o 09
o Sr. Eugênio Strebe, Prefeito' Munícípal de

Jaraguá do Sul. confirmou para o dia 24: de julho,
véspera dos 100 anos do Munícípío, um espetáculo
Pirotécnico já contratado junto a uma emprêsa es

pecializada de Santa Catarina. Para o dia 25, data
da fundação de [araquá, às 6 horas dalmanhã haverá
uma alvorada com repicar de sinos, além de outras

atrações que estão sendo deftnídas .. Também várias
obras serão entregues naquele día.

,

x x x

A Comissão Interna de Turismo do Colégio
São. Luís desta cidade, formada por jovens estudan
tes daquele educandário. em correspondência envia
da à Comissão de Divulgação e Imprensa, colocou-,

se a disposição para colaborar com as campanhas
que sejam doravante encetadas pela referida comís
são. Ao reqístrar-mos o acontecimento, fazemos vetes
de muito sucesso nos: empreendimentos destes bra-

,'ves estudantes de Jaraguá do Sul.
x x x

Outra nota digna de elogio, é a decisão .da
Viação Canarinho desta cidade em colocar a díspo
síçäo da Comissão de Divulgação e Imprensa. sua

freta de Onibus para a inserção de publícídade em

nível local, despertando o interesse 'des jaraguaen
ses para a festa do ANO 100. .

x x je
Na última terça feira aconteceu no audítório

da Associação Com�rcial. uma importahte reunião
cem a presença de dirigentes de todas as comissões
do Centenärío, quando váríos assuntos foram enfo
cados. Destaque para os planos das comissões no

tocante as exposições industriais. pois em caso da
não. liberação de balões íafláveís pela Secretaria da
Agricultura. os locais cobertos serão todos aprovei
tados, já estando a Comissão Central preocupando-se
neste sentido' Também um esquema fínancetro está
sendo montado pois até o momento não houve de
fíníção do Governo do Estado quanto a liberação
de verbas para os festejos

x x x

Na reunião da última terça feira_ igualmente
flceu definido de que a APAE e a AÇAO SOCIAL.
entidades beneficientes de Jaraguá do Sul. poderão
durante os festejos de 24: de Julho a 1.0 de Agôs
te de 1976, explorar o funcionamento das Barracas
de.Doces e Café, que 'serão montadas nos, locais
ende serão programadas exposições, quer industrial
como agropecuária

x x X

I
A Comissão pró-exposição agropecuarla já

mentou o esqueinol de distribuição de Standes no

pavílhão de exp�sições Agropecuario na rua Walter
Marquardt, A referida comissão está com seu pro
grama quase que concluído. aguardando tão

somen-Ite algumas definições' de expositores para começar
a mentar os referidos stands. As obras de reforma
também prosseguem no local.

x x x

Foram aprovad'os pelas comissões do ANO 100
os projetos para a feitura de 3 ou 4: quiosques que
serão implantados junto as entradas da cidade. Es
tes serão colocados na entrada da cidade para quem
Vem de JOinville Blumenau e Corupá, onde moças itip�camente trajadas darão toOOs os informes a res- I
I peIto dai cidade e bem como d�s festejos. I���***��*****

N.- 2.87S Capital sul a�eric:azsa do motor

E,DITORIAL,

'A Mulher no Mundo Atual
Passou-se o sne Internacional

. da Mulher. 'I'er-se-íam alterado as

posições em Iace do acontecímen
to? Ter se-ia modificado o papel
reservado à mulher? Não cremos.

Cremos, isto sim, que tal pspel
vem se tornando tão abrangente
que, nos dias que passam. a mu
lher o vem assumindo, com espon
taniedade, com responsabllídade 8

com méritos, de9mil!ltificando cer-
- tos preeeítos e quebrando certos
preconceitos.

Dentre eles. salta a08 olhos
aquele que dispunha ser a pobre,
za sinônimo de fecundidade e a

riqueza de esterilidade. Dizia fie.

por exemplo, que a riqueza dos
pobres eram us filhos 9 que fl08

ricos bastava um cachorrinho ...
São paradoxos que nos fazem re

fletir seriamente. São tabus que
parecem chegar ao fim.

A respeito há uma curiosa ob
servação qU6 vem modificaodo 6

comportamento europeu. No Velho
Mundo, outra velha equação pobre
za-fecundidade cultura esterilidade
- acabou sendo anulada, Hoje em

dia, as Iamílías maís prelíf�r8s são
encontradas nas classes dirigentes
, ,oas pror!81Õ�� .:.lib�!;l;!i_"..,.- conlr.�·:" .

riando 'a situação de alguns anos'
atrás em que tal S8 verificava
exatamente nas classes mais po
bres.

E!!�8 inversão de oomportsmen
to talvez se deva a um estado de

coisas em que prevalece predomi
n aatemeute 8 e,olução da mulher
que. ao aSl!lumir seu verdadeiro pa
pel na soeíedade atual, jamais
prescindiu daquilo ql2email a C8-

r8cterizQ, define e enaltece: a MA
TERNIDADE.

E nos papeis paralelos que de
senvolve, sem que colidam com
sua condição de mãe, a mulher
atual, por moUvaQões de ordem
econômica e sociológica, tem de
monstrado ser uma figura'altamén
te útil nos meios sm qoe atua, ten
do .demcnstrauo, não' raro, 'excep
cionais qualldades de mando Iil li
derança. Tudo isso .aloriza a mu
lher, Todo isso a dígnífiea. Todo
a premia.

,

Mss • mulher não foi feita
para o 18r� SelB dú,ida, E jamais
ser' demasiado afirmá -lo e reco
ahecsr-Ihe O trabalho maternal. Ja
mais serä efeti'amente reeompen
aads por tal trabalho. São horas,
são dias, são anos que deveriam
ser eonrados Im dobro em sua.ear
feira, é, um tampe que eompete a
Deus computar na sua eternidade.

Valorizada no 19U trabalho, dig
nifreade no seu papel, divinízeua
n�, 'flU� "mate'r��d�q,�,f�JI�ib8qlO� 9.e.!:., •

08 figura da mulher a imagem. do
.�rinho 8 o carinho da imagem que
encerra fi reflete 9 engloba o que
de maia caroexiste neste' mondo:
AMOR.

Empresário jarageaease
Desenvolvimentode

Em assemblêía geral
constituiu-se DO dia 16
do corumte li CODESC
- Companhia de Desen
volvimento cio Estado de
Santa Catarins.

A CODESC será a "hol
ding" do sistema fioan
ceiro estadu81 de eréâi
to e entre seus princi
pait� objetivos estão o)

seguintes: ,

a) subordinação d'a po
l1tica opersoional das
instituições financeiras,
de cujo C8 pital ou admi
nistração par'ticipe o Es
tado, através da C(Jdesc,
à politica financeira glt,
baI. atendidas sempre as

diretrizes do sistema fi·
nanc�i'ro nacional;

b) atuação prioritária
am setores considerados
relevantes 80 desen\,oJ
vimento. em obediência
ao pIaDo de governo;

Coberturas é' oom

Lojas BREITHAUPT
Canalete 90 e 43

Telha 'modulada '

Qqalquer tamanho
,

, '

c) ação supletiva, ou
em forma ,de- co· partíeí
pação, em relação à8
demais instituições finan
ceiras públicas e priva
(ja8 que atupm ·no Esta
do.

Na oportunidade oa

constituição definitiva. 'o

governo escoJheu entre
os homeos 10 relevo, a

pessoa do empresério EIUOI
JOio da Silva, dll'etor pr�si
d�nte da Eletromotores
'Jar8guä' SIA., para fl1zer
'parte integrante do orga-,
nismo que deverá tratar
da pnl1tiM operacional
das instituições financei
ras do Estado, tendo em

vista 'as diretrizes do
sistema fioanceiro nacio
nal.

A primeira diretoria da'
Có1esc foi a88im consti
tuída: Presideote Jorge
Konder Bornhausen;, 1,°

Vice-pfesidente Renato
Ramoll da Silva; Diretor
Eduardo Sant08 Lins; Di
retor Superintendente
Ruy Ferreira Borba,

Conselho Consullilo: Ivan
Bonato, Cel,ó Ramos,
Saul Bran'daUse, Aderbai
Ramal da Silva. AtUio
Fontaoa, Genelio de Mi··
raoda Lins, Cellar Ramol,
Curt Alvino Monich, Ivo
Silveira, Ingo Wolfgaog

Da
.

Companhia
do . Estado'

Hering, Oscar Cardoso
Filho, Lill'iir Oherubi,ni,
Euuon Joio d. Silla, Paulo
Kondt;>r Bornhaus@n, PU
nio Arlindo de Nez. Pe
dro NataÍi,· Florfevaldo
Diniz.

Conselha de a�ministreção:
Presidente Jorge Konder
Bornhausen, Vice-Presi,
dente Renato Ramos da
Silv<i 6 Eduardo Santos
Lins, Maurity Dal Gran
de Borges. Pedro Harto
Herflles. Paulo M emioo
'Ca, Paulo, Bauer Filho�
Aty Canguçu de Mesqui
ta. Luis Acastro de Cam·
pos Gonçalves.

,col2elho fiscal, OI!! mem
broll ef(·tivos são Alfre
do Russi, Marcflio Me
deiros e José Barbosa
Lima, 8endo 08 .uplen
tes, Gilberto Leal de
Meireles, Eduardo Cabral
CaDziaoi e Helio Maria
Guerreiro.

Apre8entamos ao em
presário Eggon JQão da
Silva 08 n08808 cumpri
mentos pela lua inclu
8Ao DO 'rol'dol nome8 de
proje�ão, .

que deverão
com a sua capacidade e

experiência, colaborar
eficientemente no desen /

yolvimento do nosso Es
tado.

Prefeitura

e para pronta entrega.

'Loja's BREITHAUPT
Jaraguá do Sul

dislribui

calcáreo
A Prefeitura. Municipal'

,
fêz a díerrtbulçãe na se

mene que peasou um rora!
de t 26 toneladas de calcá
rio. Os Ientlizenrea foram
traneportedes por eamt -

nhões da frota municipal
ao interior do municfpio e

entregues aos agricultores
que egore poderão dar
maior fernlldede ao solo,
quando do planrto de
suas, sementes. A infor
mação foi prestada pelo
Sr: João Lúcio da Costa,
vice-prefeito m uni c i p li I,
que aeompenhou de perto
os trabalhos de dlsrrtbul
ção do celcérto.

I

Bib,lioteca

rece.be

mais livros
, Foi assinado· convê
nio entre a Prefeitura
Municipal e \ a Bibliote�
ca Municipal, Rui Bar
bosa, sendo que após 9

mesmo, foram liberados
para aquela ' entidade.
que atualmente está ins
talada no Edifício Ber
nardino, 1.0landar, um

total de 700 livros, que
I

já foram colocados à'
disposição de todos os

usuários. Inicialmente
foram liberados 450 vo�

lumes, de literatura
adulta e infantil, histó
ria, geografia e outros,
sen�o que agora, tam
bém já foram liberados
os 250 restantes, que
servem para as pesqui
sas estudantis. Esta in·
formação foi" dada pelo
'Prof. Dolcidio Menel,
que é O' representante
de Jaraguá do INL, que
assinou convenio com a

Biblioteca através da
Secretaria de Educação
do Estado, Prefeitura e

Ministério da Educação.

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

Fazem anos ADie:
- José Antonio Brun

ner, DO Parsnä;.

- A Ira. Irene, e.pô.a
de Rufino Jankoskí:
- A jovem Silvia En

gehaanu nesta cidade.

Fazem anos amanhã:
- A sra. EdIs, 8SpÔ88

do sr. Rolando Schulz,
residente nesta cidade;

.
� o sr. José Finta, em

Garfbaldl

Dia 29 Mar.
.5 Dr. Donato Se i4el

emi' Corupá.
Dia 91
- O sr. Wal d i n o

Mayer, em Curitiba;
- o sr, Walter Schütze,

em Coropá.
Dia 01
- A sra. Onda ·Zsn·

ghelini, ém Corupá;
- o Ir. G,ermano Bfit,

tgen, em Corupá;,
- o sr. Rudi Müller,

em Corupá;
-. jovem Leonette

Lawin, em Nereu Ramol.

Dia 02

- O Dr. Aroldo Schulz;
- a garOta Denize

Fischer Martins;
- o' sr. Theobaldo Ha-

gedorn;
.

- a jovem Marize Ro
iaDS Ballock.

Dia 09

- A Viúva Ana Fitz
Weiter

'''Nossas felioitações
a08 aniversariantes da
semaoa"

Motorista, não

faca do seu

Carro uma arma.

A vitima pode
" A-

ser voce.

Registro Civil
Aurea MOOe. Grubba, ODeia!
do ,Reg1l1vo Civil do, I. Dis
trito da Comarca de Jaragui
do Sul, Elltado de Santa

Catarina, Brasn.
!i'ali Saber que oomparece
ram no cartório, exibindo OI
documentol' exigidos pela lei
afim de Ie hâbilltarem para

oaaar-ae

Edtral n. 9 298 de 17/03/76.
Reinaldo Spetia 'e

Sônia RQZi dos SaDIOS

,Ele, brasileiro, solretro,
motorista, natural de Gila
rarnlrlm neste Estado, do
miciliado e restdeute Da

Rua Behíe, nesta cidade,
filho de Eugenio 5pezia e

de Leonora Zapelle ôpe
zia,
Ela, braslletra, solteira,

tnduatrtérte, neturel de )a
raguá do Sul, dornlctltade
e residente ne Rua Bahia,
-nesre cidade, fHha de Ma
noel João dos Santos. e
Dovirge Mafra doe-ôemes.

Editai n. 9.299 de 18/03/76
Artsndee David
Trevessoa e

.

Maria Madalena Alves

Ele, brasileiro, viúvo,
operário, natural de Coru
pá, nesre Estado, domici
liado e restdenre em Mas
serendube, 'nesIe Estado,
filho de Pedro David Trá
veseos . e de Octavíene
Conceição.

.

. EIIlI, bl'ftSlleira, solteira,
cio lar, naturel de Massa
rsndube. neere Estado, do
miciliada e resídente em

Ilha da FiiUeirG, neste dls
rrlro, filha de Valdemiro
Alves e de Maria Borba
Alves.

Edital D. 91500 de 19/0lJ/16
Cópia recebida do cartório
de Rio dos Cedros, nesle
Estado

Hilario Deru�rehi e

S.lvelina Meng-arda
Ele, brllsileiro, solteiro,

ajudante dI!: encarregado,
nlllural de Jaraguá- do Sul,
domiciliado e residente em

Bstrada Oaribaldi, neste

dislrilo. filho de Erneslo
Oemarchi e de Ana Ei
chinger Delr.8rchi.
Ela, brasileira, 8011eirl,

auxiliar d.e, confecção, na
lural de Ri'o dos Cedros,
neste Estado, domiciliada
e felidente em Rio dos Ce
dros, neale Estado, fHha
de Severioo Mengarda e

Tereza Mengarda.
Edital n. 9501 de 19/0lJJ.76

, Joacir Gonçalves e

Marlene de Oliveira

Ele, 'brasileiro, solteiro,'
toroeiro, nllural' de Blu
menllU, nesle Estado, do
micili4do e residente na

Rua Onélia Horst, nesta

ci�ade, filho dI João,Gon
çalves e Maria Silveira
de Oliveira.
Ela, brasileira;- solteira,

iadustriáriil, nalural de
IIhola, neste ESlado, do·
miciliada e residenle em

Rua Viclor Rosenberi,
nesla cidade, filha de An
tooie João de Oliveira i:

de Hilda Felieio de ,Oli
veirà.

Edital n. 9.30� de 23/03/76
Izidio Rosa Borba e

Maria de Luz Veiga
Ele, brasileiro, solteiro,

operáriO, natural de' Ara
quari, oesIe, Eslado, do
miciliado e residenle oes

ta cidade, filho de BrHulino
Izidio Borba e de Olia
ROia Borba.

Ela, brasileira, solleira,
do lar, natural de Barra
Velha, nesle Bstado, do-·
miciliada e residente em

Barra Velha, neSle Estado,
filha de Aristides Durval
da VeIga e de Donilia
Souza d. Veiga. .

Edila,l n. 9.lJOã de 2õ/�ã/76'
João dos Anjos e

Ter�zinha Vieira

Ele, brasileiro, solteiro,
torneiro, nal·ural de Ma
fra, neale Eatado, domici-

r;:;e-;:=� Colabore
� . II ADTeG&DO II �
� ,Et!crit6rio ao lado da Prefeitura i
L :A.�A:���::_.�

Os familiares de

Maria Bönke Plastwich
cumprem o doloroso: dever de comunicar seu
pessemenre.t ecomuo ao-s .19 de março de 197'6,
com a idade de 74 enos.

Agradecem 05 votos de pesar recebidos e

em parliculdr ás peesoes que bondosemenre au
xiliaram nese tnreusre eccnectmemo.:

Cenvrdem para li missa de 7 o dre, DO dia
27 de março (hoje), às 16,45 horas na Igreja Mê.
,ri,z de ôão öebesrläo.

.

-

Amectpam sinceros agradec mentes

Jaraguá do Sul, março de 1976
Paula Eleonora Plastwich . Sehnetder

. Léo Paulo Plestwtch
. Lindamir Niece Plastwtch

Peulino ôchneíder
Mirtane Isabel P)astwich öchneíderli

8s'roardo Grubba SIA. Iod. B Com.t.
CGC(MF) 84 429 679/0001

Assembléia Geral Ordinária
Edital ds Convocação

Pelo presente edital de
convocação, são convidados
os senhores acionistas à
reunirem-se em assembléia
geral ordinária que será
realizada em nossa séde 'so
cial à rua Presidente Epí
tácio Pessoa n,· 1.207, em

Jaraguá do Sul, às 15 (Quin
ze) horas do dia 31 de
março de 1976, para

.

deli
berarem sobre ii seguinte

I ORDEM DO DIA

1.0 - Êxame, 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.o -' Eleição dos mem �

bros do conselho fiscal pa
ra o exercício de 1976;

3.o - Outros assuntos
de interresse d!l sociedade.

AVISO

Acham-se à disposição
dos senhores acionistas no

escritório desta sociedade,
os documentos a, que 'Se

,refere o art. 99, do decre
to-lei nO 2627. de 26 de
setembro de 1940.
faraguá do Sul, 05 de

março de 1976
Diretor Presidente
Waldemar Grubba

CPF - 005720049
Diretor Comercial

Bernardo Grubba Jr
CPF - 005 720 809-30

5.a Delegacia de Serviço Militar.
,� '"

Junta do ServiçoMilitar de Jaraguá do Sul·Se.
Atenção Jovem: Se você nasceu no ano

de 1958, apresente-se na Junta do Serviço Militar
de seu município com a Certidão de Nascimento e

uma fotografia 3x4, com paletó e gravata, e aliste
se. O prazo para o alistamento sem multa, termina

I, no dia 30 de Junho

BIBncB. Senhores In�uslriBis, Comercianles I
e Profissionais ßutOnumos·

"A' Prefeitura Municipal de Jaraguá do
Sul comunica que os Alvarás de Licença
estão a disposição dos contribuintes e o a..

viso de lançamento deverá ser retirado na·

prefeitura ou nQs Escritorios de Contabilidade.
.

Outrossim comunica que o prazo de
pagamentos da 1. parcela encerra-se em
31 de março, ,

I· Aldo Romeu Passold Diretor da Fazenda

liado e, residente em Vila
Lenzi, nesle distrilo, filho
de Amanfino dos Anjos e

de Anita de Souza,
Ela, brasileira, sollei,ra,

iodustriária, natural. de
Massarllnduba, neste Es
tado, domiciliada e resi·
deme em Vila Lenzi, nes

te distrito, filha de Anlo,
nio Vieira e de Renilda

junkes Vidra.

E para que chegue ao (lO
uheclmento de todol mandel
paasar o p,eaente edital que
leri publicado pela Imprensa
e em cartório onde será alixa-'

. do durante 16 dial. Se alguém
souber de algum impedimento
aeule-o para OI fins legala.
AUREA MüLLER GRUBBA

ODcial

PAGINA 2
"

.

•

ORAÇÃO AO ESPÍRITO
SANTO

Espírito Santo, você que me esclareceI tudo, que
ilumina todos o� camínhoa para que eu

. atinja Q meu
ideal. Você que me dá o dom Divino de perdoar e es
quecer o mal que me fazem, e que todos os instantes
de minha vida está comigo, eu quero neate curto dlilogo
agradeeer-te . p'Or todo e confirma, mail uma vez,
qué eu nuncá,:'quero me separar de você por maior que
seja a nuslo ma_erfal, nlo será o mínimo da vontade
que sínto de um dia estar com você e todolos meus
frmloa na glória. , .

Obrigado mail uma vez.

A pesaoe dever' fazer esta oração 3 dias seguidos
sem fazer o pedido. Dentro de 3 dlaa ser6 alcançada a
graça, por mais dificil que seja.

Publicar as.im que receber a graça
(F.C.)

ORAÇÃO DAS 13 ALMAS
<>bI Mlnhaa 13 filmas benditaa, aabidas � entendidai,

a vós pelo amor de Deus, atendei o meu pedido. Minh8B
treze .almas, benditaa, aabidaa e entenoJdas, a vós pelo
sangu. de Jesus derramou atendei o meu pedido. PelaI
gotas de suor que Jesus derramou do seu -sagrado eor
po, atendei cii meu pedido. Meu Senhor Jesus Cristo,
que a Vossa proteçlo me cubra com os vos.os braços,
me guarde no , Vosa,ô ,CoraçAo e me,:p�pteja com oa
voasos Olhos. Ohl Deus da bondade, vós sois meu advo
gado i:ta vidà e na ,morte, peço-voa quê atendei os meus
pedidoa e me livr�il dOI males e dai-me sorte na vida.
Segui meus inimigo, que olhos do mal não me vejam,
cortai as persegutções dos meus inimigos. Minhas 13 al
mu benditaa, sabidas e entendidaa ae me Dzer alcf-ncarestas graças (pede se aa graças) Dearel devota de VÓI
e mandarei publicar esta oração, mandando também
rezar 'uma mias.. .

Reza-se 13 Pai·Nos.os e 18 Ave-Marias, 18 diaa.

PUblicaçAo da Nonna por graças alcançadas
(F.C;)

II '
II

< '

I! Dr. Álvàro:· Henrique Maia

Advogado
OAB/SC: 1737 . CPF: 019174049

AçõesConsultas, Pareceres e

,Inventários, Acidentes d_8 Trânsito, Seguros,·
Usucapião, Cobrança!!, InquiUnato" D@squite8,
Oancelamento de Protestos. Defesas lJriminsis e

Fiscais, TrabalhO EI Previdência Social, Ace8-
. soria Jurídica às empresas em gera�.

EXPEDIENTE
As 3.Bs feiras

das 8.00 às 18.00 horas e
aos sábados das 8.00 às 1200 horal!!

Avenida Getulio Vatgas, aSo,
Corupá Santa Catarina

com APAIa
,

'"
.

Máquinas de calcular 'ELETRÔNICAS
18 modelos com e sem fita, de escrever,

somadoras e duplicadores.
R�vendedcr exclusivo para a região

§ÓCo Gráfic�a' PD.ve][1lli�at ltdlao
Fones: 72059� ou 720972

Planos especiais d:e financiamento
Garantia d� 1 ano

.'
Assistência Permanente
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1.103.764,47

filetromotores .

Weg .5.A. hídústrias Reunidas Jaraguá S.A�
Relatório da.Diretoria Relatório da Diretoria

Submetemos o apreciação dos ôenhores Acionisias o Balenço Geral en

ado elO 31 de dezembro de 1975.
cerf Esclarecemos que se trata de empresa em implantação, objetivando a Ie-

. ação de motores elétrico. nas potênclos de 60 8 400 CV's, prevendo-se o in(
b�IC da produçã0 das primeiras unidades para o pröxtmo !Des �e agosto.
CIO

Desracamos que em fins de dezembro de 1970, Iol esernedo com o BRDE/
NOS o contrato para financiamento das imobilizações desr. empresa.

ß
Uegistramos os aoesos egra�ec:;nento& li todos os que conmbuíram dtrera

u indiretamente na implanteção dusl) emprese.
1976..

-

o Jaragu6 do Sul (SC). 12 de fevereiro de
Eggon João da Silva

Diretor Presidente - CPF n.· 0099D6 17991
Geraldo Weroioghlus - Diretor de Produção - CPF n.O 009964 96904

Werner Ricardo Voigt
Diretor Técnico - CPF n.O 00996416991

Vicente Dontat
Diretor de Marketing - CPF n.O 009 96ã 269 00

Eugênio José da Silva
Diretor de Materiais -- CPf n o 009 962 669 72

Gerd Edgar Beumer
Diretor Admlntatratívo CPF n.O 005721 60968

ATIVO
Realizável a Curto Prazo

Bstoques - Matérias Primas,
Cootas Correntes Div�raas
Cootis li Receber
Imobilizado
Imobilizações Técnicas

Imóveis Parque Fabril
Conslruções em andlmuto
Moldes para Fundiçiio
Móveis e UrensfJjoa
Contas de Resultado Pendente

De.pesas Pré-OperacIonais
Despes•.s c/Execução de Projetos
Contas de Compensação

Açõel Caucionadas
TOTAL

"740ã,64
1.öõ8;!7

170.1ãO,74 215.092,66

206682.12
464.681.5ã
16.9ãO,16
6642,75 692.942.[,5

61ã.116,96
'119611.26 7J!.727,21

60.00
.J .640.822,4 t

Exigível
fornecedores
Imposto de l2end. Retido na FODte
Cootr,ibuição de Previdência
Proventos a Pagar
Não Exigível

C.pilill AUlorizado
Meaos: Capilal .. Subscrever
Cllpilol �ubscrilo e Integralizado
Contas de Resultado Pendente

ICM Sobre Inventário
.

Contas- de Compensação
Cluções de Açõel
TOT�L
enOD Joiio da Silva
DIretor Presidente.
Ger.ldo Werninrhlus
Diretor de Produção.

124.662,62
2291.66
s 860,47
.f.8t;0.90 165.615,64

10.00Q.OOO,00
8.600 000,00

1.60000000

5.086,n

60.00
1.6.(0 822.41

Vicente Doniai
Diretor de Marketing.

Eugênio José di Silva
Diretor de Maleriais.Ger� BdlJ'ar ßeumer

.-

Dir,tor Administrativo. Dougll. Conrado Sflnre
Werner Ricardo Voigl Técnico em Cootabilidade
Diretor Técnico. CRC-SC n.O i62ã - CPF 006 287 949

Parecer do Conselho Fiscal
Os 'membros efelivos do Conselho Fiscol da EletromQfores WEG S.A.,

Coe o.' 82901 670/0001-17, após procederam detalhado exame no Balanço Gerll.
Pltrimonial da empresa relativo 10 exercício soei·al de 1976 e Relalório di Dire
toria, e havendo enéonlrldo tudo em perfeila ordem e exalidão são - de parecer
qUe os citados documentos merecem I integral aprovação da Allemptéia· Geral
Ordinária queos apreci.rá, di mesma form aquI as demais confas e aiOS do dire'toria.

Jarlguá do Sul (SC), 12 fevereiro de 19.76.
Nellon Leopoldo Drie.sen - CPF 004 ãé5 209

Hans Gerhard MlJyer - CPF 009 9M 719
FI�vio OrléJlldo Rubini - CPF lã8901 159

BeIihorea Aciomstaa:
Em obediência aoa dispositivos legaia e estatutários, vimos apre.entar a V.S.·· para o

devido .xa�e e, conseqüente deUberaçao. o Balanço e demais documentos relativo. ao exer

cicio findo em 31 de dezembro de 1975.
Permanecemos à disposiçlo de V.S.·· para quailquer esclarecimentos .

Jaragu' do Sul. 31 de dezembro de 1975
Dietrich H. W. Hufenuessler - Diretor Presidente

CPF J 22919949

BalançoGeral encerrado em 31 de dezembro de 1975
Conforme tranlcrito as folhas 0.°. 187 a 189, no nosso Uvro Diário n.- Z9, registrado

sob 11.0 0042/76, em 08 de janeiro de· 1976, na Junta Comercial do Estado de, Santa Catarina.

ATIVO
DispolIl,el

Caixa e Bancos
Realiz.,el I turlo Prazo

Almoxarifado, mercadorias e matéria. primas, contas a receber do. cUentes,
fornecedores, representantes

Realizável I Lanao Prazi
Empréstimos Compulsórios e Refiorestamento

Imobilizlções Técnicas
.

Terenos, Prédios e Benfeitorias. Ca.as para Empregados, Equipamentos Indus
triall, Móvell e Utenslllol, Veiculos, Máquinal Agrícolas. ReavaUaçlo do Ativo
Imobtltzado e CODBtruções de Equipamentos Industrial. e Prédios em Andamento.

Imo�ilizações Fiaaneeiras
AnáUles e Marcas. Participações e ApUcaçõe. por IDceativos Fl.cals

_ Resullado Pendente
Despesas DHerldas

Contls de campelsllçie .'

Contrato. de Seguros, Cauçlo· da Diretoria. FllDdo de Garantia por Tempo de
SerViço

Total do Ativo

PASSIVO
ElialVl. 8 Curlo Prazo ..

Forneledores, Aciomltal, Provisões. Represlntante, CUentes. ImobUizaçõe. Fi
nanceira•• Letras Deecontadas. Imposto. e Obrigações Social.

llilitel 8 Longo Prazo
Fornecedores, Diretores, Imob1lbaçõ•• Financeiras e BmprelUmo.

Nil Eliaí,el
Capital Social

. I

Fundo de Reserva Legal. Fundo para Aumento de Capital, Fundo de correçlo
Monetária. FllDdo p/Manutençlo do Capital de Giro

Funde de Indenizações. Fundo para Pagamento do Imposto de Renda, Fundo
para Devedores Duvidoso•• Fundo dI Depreciações I Correçlo do. Fundos de
Depreciações e Luoro a mlposlçlo da Assembléia

Co.IIIS de Compensacil
Seguro. Contratol, Açõe. Cauolonadal e Fundo de GaraDtia por Tempo de
serviço

Total do Passivo

Demonstração da Conta "Lucros e Perdas"
D6�ilo

Con.umo de Matéria Prima, Despesas de Fabrlcaçlo. Despe.a. com veDdas,
Despesa. Gerall, Fundo. de PreTI.lo. De.pe••s Dlo Operaclonall e Lucro LI-
quldo à dispo.içao da AI.embléia 51.818.49t,41

Cr6dlla
Venda., Varlaçlo do Almoxarifado, Renda. Divlr•••

Jaragu' do Sul, 05 de Janeiro de 1978

Dietrich H.W. Hufenu.s.ler - Diretor Pre.idente
.

CPF UI2919949

16.198.382,71

1.027.835,05

9.875.919.20

1.117.319,U

261.6115.79

18.39&.209,40 -

19.380.105,76

7!2S8.912,4�

8.505.0aU9

6.000.000,00

2.752.291,84

4,493.052,&3

10:395.1011,40
89.320.105,78

51.618.492,41

Eugênio Juergene
Nelson Drleelen

Dr. Waldemiro Mazurlchen

Rodolfo F. Huflnue.ller - Diretor Gerente
GPF 122919789

Hlldegard Hufenue.sler - Diretor Comercial
CPF 103937Z29 - CRe 0531

Parecer do Conselho Fiscal
o. infra-aslinado6. membrol do cODselho fi.c.l da firma INDÚSTRIAS REUNIDAS JA

RAGUÁ S.A., após terem Udo e examinado minuciosamente o balanço geral, encerrado em 11
, de dezembro de 1975. a demonstraçlo da conta "Luoro. e Perd..... o Relatório da Diretoria,
os livros de contabWdade, regtstros e demais documento. comprovantes referentes ao mencio
nado exercfcio financeiro, certificaram-se da exatidao e perfeita ordem motivo porque os re-
comuda à. aprovaçlo da Assembléia Geral Ordinária. .

.TaraguA do Sul. 08 de janeiro de 1976

Secretaria' da Educação Rotary
. Dia da Poesia - Na reunião do dia 16.0ã.76 do R.C.

O pre8idente da Comi••io Central de Exames de FloriaD·ópolis�Leste fei condignameote comemorado

:Upleti'Y08 (COMClIS). prof�880r Umberto BragBglia, o di. dedicado à pouia. O Presidente Arnoldo Silvei

lIlalXOU normaa viaando a regulamentaçfio doa ex.- ra convidou a esposft do Comp. fabrin', recem vindo

I �8 IUpletiyo8 de 1.0 e 2.° graua que lerAo reali- de Joaçabll, para ,oão só abrilhantar o reunião, como
t�.OB D08 dias 15, 16, 17 e 18 de julho próximo em para dar I Doticia sobre i'J poesia e declamar algumao o o B.tado. .

. criação de lua livra. A Sra_ Rosemary Muniz Morei

i p! acordo com a delibera9ão da COMCES, 88 ra "abriD, da.Ah. �GCi�dade d.e JOlçaba. hoje inte-

tDaOrlçoas para 08 referidoa exame8. e�tario aber- grante II SOCiedade flowJOopolJtllna enClJnloU li quanw
ali 'no parfodo de 22 de abril a 14 de maio. às 18. 101 comparecerem à reunião rotária DI LiDdacap, decla
�o�all, sendo realizadas lUla Coordenadorial Regio- -' mando para OI presenles li peça de sua criaçiio intitll-
al8 de Educação. J"da "JOAO DA TERRA". sob grande aplauso.

Ca d·Determina também que poderão se inscrever R.C. de Fpolis. - O Rotary Club de Florianópolis

IlIgO �dato8 de ambos Oi sexos que pre�ncham aI reunido no Lir. Teois Clube. nd
.

noite de 18.0ã.76.
UIOlea eXigências: IIlcélnçou grllnde brilho spb " pruidencia do rotariano

to
- Para o l.o grau - 18 anos completos ou a Ivo Gaspariilno, fendo como convidado o Cél, Juraci

IIlpletar antes de 88 lubmeterem à última prova. Dem6clito Topado. administrador do Aeroporto H�rC(-
lio Luz, de Florianópolis.

00
- Para o 2"° grau - 21 8nOl ·com�leto8 ou a O Pilleatranft falou sobre a Jnfraero _ Empresa de

8e�Pletar ante8 de se submeterém à última prova, Infraestrutura de Aeroportos, criada em dtzembro de
da•.� qUe a emaocipação' nio. isenta o candidato 1912 e, tomo ampresa pública passou a operar �m 1974.I adel exigidas. O Cél. Juracf dividiu a sua palestra em Irês pli rIes dis-.

q1le
A .I.tl respeito. diz ainda a regulamentação, tin!as: li) - pale.tra sobre aeroportos: b) -. projelo

pr,
ler' nulo de plbno direito quslquer exame de slidei e c) - perruntas aobre a m�téri". Após um.

IlIOI��do por eandidato que, no dia da últma prova, brilhante palestr. em toroo de deroportos. hoje aob li
Ver atingido a idade mfoimll expressa_ administração da .Infraero, lomamos conhecimeolo que

,.

e Notícia
nada menos que lã8 aeroportorros estão sob a adml
nistraçã0 da supra mencioo.da empresa público; que
denominou de administr"çiio sistemática. . Alravés dll
palestra oa presentei �e inteiraram de que (I) Aeropor
to Hercilio Luz é um dos mais completos, que possui
proteção de um vôo num ráio de 100 km. e é o me
lhor pela IUll situação no que respeita ii aviação su

persônica e ii polUição sonora reclamada em muilOs
éI?rOportoll do muncJo.

-

Na mesma oportunidade OI rotarianos tomaram
conhecimento do trabalho do Comp. Genovêncio Mat
lOS Nelo - "CONSCIENTIZANDO AS COMUNIDA
DES", que foi apresentado com muilo aueuso Da XVI
CONFEReNCIA DISTRITAL. realizada· nos dias- 19 e
20 de março de 1976 na cidade de Iraja(, e que con
tou com o comparecimento maciço de rot.rianol ao
conclave máximo no ano rotário. .

AIO 100 de Jar8gui - Repercute simpiÍticamente fi

participação do Rotilry Club de Jaraguá nos festejos
do primeiro centenário da cidade. Os rOlltianos jarll
Quaenses estão empenhados no maior brilho doa fes
lejos e se ocupam de uma programação importante
para quando ac.ootecer o dill 26 de julho - dia da
fundação de JlIrl)guá do �ul. É Um gesto que destaca
os homens da terra e que está aeodo muito I

bem re
cebido.
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Bernardo Grubba S.A.
CGC(MF) 84 429 679/0001 i

Relatório da Diretoria
Senhorel Acionistas.
Em cumprimento aOI dispositivos legais e estatutáriol, temos a grata satilfaclo de

submeter ao vosso exame e dellberaclo, o balanco geral. conta de lucros e perdas e demais
documentos relativos ao exeroício social encerrado em 31 de dezembro de 1975. e o parecer
do conselho fiscal, documentos que demonstram com cl&reza a lituaçAo economica-flnancefra
deata Sociedade.

'

Todavia, permanecemos à dispoliçlo dos lenhorel acionistas em nOlsa lede loeial
para Prestarmos os esclarecimentos que julgardel necessário.

"aragaá do Sul. 05 de marco de J97G
Waldemal' 6rubba - Diretor Presidente, CPF-005.720.049

Bernardo Grubba Jr. - Diretor Comercial
CPF-005.720.809

Balanço Geral encerrado em 31 de Dezembro de 1975.
'ATIVO

Disponi,el
Caixa e Bancos

RelilizBlel I Curto Prazo
Mercadorias. Contai Correntes-devedores, duplicata. a receber e
Vendas mensais

Realizavel a longo Prazo
Despesas de Financiamento. e Despe.as de Financiamentos de
Capital de Giro

Imobilizado lécniclI
Imóv:eis, Maquinal e Inltalações, veicuíos, Móveis, Utenstltce e

Instalacões, Vasilhames, Ativo rmobüízado c/Reavaliação e Conta
Correclo ReavaUaçio

Imobili zllda FinaRee i ro
Parlicipacio eil Oulral Empresas:

Ações Cia. Catarlnens'e de Seguros. Gerais, apólices Petrobras.
Ações Besc, Apolices Petroleo BrasUeiro ,S/A., Depósito. para
obrlgaçõel Trabllihistal, Titulol de Capitalizaçlo e Novo banco
o/Ações

Empreslimo CompulsóriO
Adicional Reltituivel Lei 1474/51 e Obrigações Eletrobral

In,estimentas
Sudene. Sudepe, Adicional BNDE., FUDdeic, Bmbraer e Investi
mento do .Nordeate, (FiNOR)

Resultldos Pendenles
Seguros por Vencer-se e Inluficiencia de Depreoiaçllo

compensação
'

Seguros Contratado. e Ações Caucionadol

33.327,66

1.034.092,48

22,417,88 '

759.450,08

3.180,04

4.873,11

83.135,21 90.988,48

90.594.25

1.271.030,00 3.301.900,83

PASSIVO
Eligiul II Guria PrIZO· '

'.

FGTS'à pagar, Imposto. à Pagar, Gratificações à pagar, INPS à
Pagar, IR, reto fonte si fretes, Funrural, COBta. CorreDtes-Credo

,

-

res Avulsos, Duplicatas a pagar, Titulo. Descontados, IR reto
,

fonte s/salários, Emprestimo. Bancários e Ordenadoa à Pagar " 550.832,69
llgile. a Lonlo PraZD·

Crédito de Aciomstas, Financiamento Capital de Giro 8 Financiamento 240.198,00
lãD Eliglrel

. -,

Indústrío Comercioe
Capital, Fundo de 'RelerTa Legal. Fundo de DepreciaçAo, Fundo
de Depreciação I/Reavaliaçõel, Lucros 'em Suspenso, Fúndo de
Indenizaçlo Trabalhi.ta, Provislo para Devedores Duvidosos, Sal
do a DlsposiçAo da Assembléia, Correclo Monetaria da Deprecia-
910, Fundo de Correçlo Monetaria e Fundo Especial para aumen-
to de Capital .

Resullados Pendentes
DepreciaçAo I, Correçllo Monetária

Compensaçiio
Contratos de Seguros e Cliuçio da Diretoria

Jaraguá do Sul, SI de Dezembro de 1976.
Waldemal' Grubba - Diretor Presidente

CPF - 005.720.049
Bernardo Grubba Jr. - Diretor Comercial

CPF - 005.720.8D9
.

Bugenio Vitor 8chmöckel - Contador CRC - 1.205
CPf - 004.354.199

Demonstração da Conta de Lucros e Perdas em 31
de Dezembro de 1975.

Débito
Despe.al Oorreíos e Telégrafol, Despesas de Viagens, Combultivel e Lubrííí
cantes, Consei"vaçAo Veículos, Frétes e Cal're�OI, Impoat91 e Taxas, Propagan-
da e PubUcidade, Ooneumos D'água, Pis-Faturamento, Pis-Imposto de Renda,
Multas Infrações Filcals, Descontos Passivol, Jornais e Revistas, Imposte Sin
dical, Honorários, .(4'GTS., Despesas Gerais, Autenti�açõel e Fotocápias, Custai
Judiciais, COßservaçAo de Imóveis. Despesas 'telefônicas, Deepesas LatlciQios,
Pro-Labore, Livros e material de Bscrltório .. Multas Poder de Policia, Ordenados ,

e Féria., Luz e Força, 13.0 Salário, Imposto de aenda. Seguros, Juros Pal.ivo!5,
conservaçlo de Móveis e U'ensil1os, Despelas Bancária., Contribuições e Doa-

, ções, Contribuições Legais. Fundo de Depreclaçlo, Fundo de Depreciaçllo s/R8a-
vaUaçlo, Fundo para devedores duvidosos. GraUficaçõel e Saldo à Dilposiçllo
da Assembléia

'

.

Crédito
Provllio para Devedorel Duvidos (Reverslo); Empréstimo de Capitallzaçlo, Re-
ceitaiJ de Transaçõe. Eventuai., Juros AUvos, Rendai Diverlas Delcooto. Ativos
e Mercadorias '

1.152,479,44

87.560,50

U7t.C3o,OO 8.301.900,63

998.983,95

, ,

998.983.95
Jaraguá do Sul, 31 de Dezembro de 1975

Waldemar Grubba - Diretor Presidente
CPF - 005.720.049

Bernardo Grubba Jr. - Diretor-Comercial
, , , ,CPF, OO�.720;809

Eugenio Vitor Schmöckel - Conta.dor-CRC. U05
CPF. 004.354·299

Parecer' do Conselho Ftscal
O. me�brol �fet1vo. do Conselho ,Fiscal da firmá Bernardo Grubba S/A. Industria e

Comércio; tendo procedido a verificaçlo dos Uvrol, balanco, contas de lueroe e perda. e de
mais documentos referente ao exereícío encerrado em 81 de dezembro de 1975, constataram a
sua' exatidAo e conformidade, pelo que recomenda, sua apl'ovaQAo na próxima ..itembléia ge-
ral ordinária. '. ,

Jaragllá do Sul, OI de março de 1976.
'

Dorval Marcatto - CPF 009 679,479
Guilherme Neitzel· - CPF 004862599

Adolar Klitzke - CPF 093 239 459
... l[

Irmãos
Peças e Acessórios

'�GM"
Oficina 'Autorizada

"GM"

Posto "ESSO"

O' seu concessíonärío amigão, mantém plantão de emergência aos, sábados e domingos

Entrega Automática LIQUIGAS

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

- maior desempenho
maior estabilidade

maior espaço
maior conforto

maior .economía

Banca de Revistas

Produtos FRIGIDAIRE,

Fitas K 7 Stéreos

\

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

FONES: 72-0060

JARAGUA DO SUL

72-0769

SANTA CATARINA

72-0969
....� � � ..

Unidos
. No IJJa 20 do corrente, o
Grupo de Bolão UNIDOS
DA [LHA, com sé18 no

Clube Barriga Verde, n.a
nercilio Luz, Da Capital
do Estado. festejou o Reu

24 o ano de existência.
Foi no Elia 20 de março

de t 952 um grupo de idea
lilt.afundava nabeU.sima
Ilhacap um clube de bo
lão' que prosperou atra
vés d08 tempos, a pODto
de galgar os primeiros
lugares n08 campeonatos
que foram patrocinados
pela :ederaçio respec.
tiva.
O Atual presidente, o

desportista Ari Te.ixeira
assinalou o evento com

uma suculeata costela-

'da. Ilha em Festas
da, da qual partíelpa
ram todos 08 integran
tes do UNIDOS DA ILHA
� convidados especiais
entre eles um membro
do Az de Ouro preselD
temente radicado na ca·

pital e que �oºst8nte·
meute comparece às édé
social para a indispen
sável confraternização,
uma espéoie de embai
xador entre Oll UNIDOS
DA ILHA e o AZ DE OU
RO B.e.
No próximo 800 (.' vete

raDO clube estará comple·
tando o leu primeiro
quarto de século, que
dev:erá contar com o pul
so firme do bqloDista
Eurico Setembrino de

Oliveira, comandando 08

festejos dos 25 anos de
exístêncí .. de um graúde
clube impregoado das
mais caras tradiçõel do
bolão catarinense.
Cabe, aqui, uma refe

rencIa ao desportista Jo
sé Pscheid, membro do

elube,que pelos B9US ines
timávei!S serviços prests
dosa0 esporte bolon1ti1tico,
foi carinhosamente distin
guido côm a presidência
de, honra ao Grupo de
Bolão UNIDOS DA ILHA.

"Correio do p o v 0",
cumprimenta 8 guapa
equipe de, bolão, pelo
trànsclJrso de tão signi·
nifioátiv8 data.

Escritório de Advocac�
o r. E dg a r Out r a
O r. O s m a r Out r a
(Fiscal de .Rendas ApolentadoJ

Advogados
,

Defesas fiscais de qualquer natureza - Cobrança" - Inven.tários - Desquí
tes - Alterações de Firmas - Contt3toe - Acidentes de Trânsito - Defesas
n3 Área das Finan0iadoras - Ml]otéria Trabalhista. Viaja-se a Serviço dos
Clientes.

Rua Reinoldo Rau. 550 - Fales: 12-0154 Escritório - 12-0301 Resldenciil
Jaragul do Sul Sanll Catarina

Vacina contra câncer poderá ser feita ,aqui
BRASíLIA - A possi

bilidade de se fabricar no
Brasil a vacina utilizada
com êxito na França para o

tratamento do câncer: será·
discutida na próxima sema

na em Paris pelo diretor da
Divisão Nacional do Cân

cer Humberto Todoni. centou ainda que após veri
ficada a possibilidad� de
fabricação da vacina esta de
verá ser produzida pelo Ins
tituto Ataulfo de Paiva DO

Rio de Janeiro que já fa
brica a BCG liofjlizada
para a tuberculose.

Segundo Todoni com a

aplicação desta vacina exis
te' a possibilidade de 50 a 90
por cento' de prolongamen
to, da vida do doente. Acres-
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Prova do Caniço dia 11'
o S'erviQo de Recreaçãô e glpürt"8 do SESI

deitl lidade T.. de reunir todos 08 enoarregados
de grêmio8 esportivos de emprêsas locais, para prQ
gramar e la, Prova de Caniço. A data definida foi
a de 11 de abril. e s'erá proclamada campeã a

equipe de fisgar o mai�r peixe; quantid.'de e peso
serio. tambémobiler:nd�fI. vlll'éooo ponto,. Cada-grê
mio de emprê8a poderá participar 10m uma só
equipe que será composta por at(i 4 elementos. O
SESI está ultimaodo os prepsrativos para que a mos
tra tenha reelmente o sucesso que todos esperam.
A Prova do Caniço ainda não tem loca) .definido. pa·" ,

ra 8ua reoaUz89ão
'

Dis 24 de abril, será. promovido disputa ao

troféu "TIRADENTBS'" ·ú:mà sensacional prova de
Ciclismo clas8ificando.8� os .. primeiros lugares pa
ra. a prova da cidade de J;lio' Negrinho, em nivel de
competiçio eltaduat. Também em abril próximo,
dia 24. serio promovid•• 88 partidas eliminatóriai
do torneio de futebol de QJIompo do SES18m hQme
Dagem ao 1.. de Maio, dia consagrado ao traba-
lhador.

.

As contrataçp�s do Juventus
Visando sua presen9a nali dilputas dQ Certame

Estadua] de Profislionsis deste 8no, o Grêoiio Es
portivo Juventu8 vem de 8certar 8S contratações
de Romualdo ex.centroavante do América de Join

ViH�, Anivaldo goleiro que defendou ao Caxias, Ex
Pédlt� ex amt'ricapo, e Pastoril ponteiro esquerd�
qu� Já jogou pelo juvenil do Vasoo do Rio de Ja-

fn�lro. Além destel já assinaram com o clube', WH
rld. Zeca, P8r8nsguá, Nilo, Ginho, Samuel, Joe!.,
Malca, PaUlista, Peroni, Pimentel. Moisés, Spézia,Zé Luiz, hltando resolver-sE' o probh�ma de Chicio
10m pa••• pr'aG BO Umuar.... -

Certame Estadual d_e Natação
começa com etapa em Jaraguá

A primeira etapa do Campeonato E8tadual de

NC&taç�o da FASO (Faderaçlo Aquática
i, de Hanta

, atarma), será; amaohã aqui em Jaraguá do Sul.
8as modernas piscinas do. Beira Rio Clubt! de Calppo. O preparador das' equipes de natação desta

��dad.8, Prof. Ariovaldo Xavier dOI!! S8ntQB, o Arizi

a
o, Informou que n08sa equipe ainda não está

tra�a8sando boa performance, mss que no todo o

:�Dtdlmento Berá bastante bom. principalmente no
e or feminino.

O
Pelas informações do preparador técnico da

,ME, 8-8 provas eDi que- n08S08 atl'e,\as irão partiei"
gar de,ntro da respectiva categoria. proporcionar.ão
e�b colocoção sempre entre os primeiros, muito,

e .ora a faliA não leja ainda a ideal, Tisto cada

p
qUIpe poder inlcrever até dois nadadores' por'
r::."a, o que aumenta as cha�ce.1il ,dos competido-

for D�8de o inicio da semana os treinamen,tos

ter
am IntenSificados, e aqueles. sem condiC,ões. d.

rn.em lIuoesso 'na8 pro�ai contlDusrão com trelDa

Iho�t�s a parte, pois ainda �não cflnseguiram o me-

e, �ua ·forma para 88 disputa,. . ,
. Arlzloho s.lienl0l:l que SDvio Minilo' It Vivilloe

SABADO' 27":03-78 o·' ..PAGINA" &

Baixa .normes de sewiço. ,

Eug-enio 8ttebe, Prefeilo Municipal de Jaraguá
do Sul. Eetedo de Sanla Catarina, no uso e exercrcíe
de SUIS atrtbutções, e ainda com base OilS dlspestçõea
do Decreto-Lei N.o 58, c4� '10/12/37, 'do Deerero N.·
a.079. de 15/09/38, na Lei Mueíelpal n.O 575/75. de
25/11/15, nos artigos 13.14 e' 15 d.o Decrelo' Lei n.O
5.194, de 24/12/66, Decrtt I!J: ."

Arl. 1.·.) - Todo ,requerimenfo endereçado à
Prefeitura Municipal deverá aer asaiD�do de ·próprio
punho pelo requerl'nle, ou por procurador, o qual deve
riÍ apresenr.r o in,strumenro legal com firma r�conhec:idél. '

Parágrafo Unieo _ Os requerimentos ineptos ou
incompletos serão devolvidös aOI requerenles.

MI. 2.° _. Todo requerimento relativo à lieençlJ
para construir, d'cmolir, para. desmembar, lotear ou
doar iÍrea de terra, deverá ajada ser àcompi:lnhado de
comprovante de propriedade do imóvel, passado pel9
Registro de Imóveis, servindo para IIDlO fotoc6pia
IUlimricada. "

Par6grafo 1.°) ....:.. Em se 'ratando de imóv,1 ªin
da não IraDscrito DO Regislro compelenle, ou. 8dquiri�
do por contraIo, com pagamenlo parcelado. dlver6 o

requerente jl:lntar cópia do compromisso de .compra e
venda e o requerimento deverá Irazer o "de acordo" do
promitente vendedór. cem a firma desle reconhecida;'

PORTARIA D_
ci 17/76 Paragrafo 2.°) - Os pedidos de apro'íção de.

Eug�nio Strebe: Prefeito Uunioipal da JaraguA
dumlmbramento8 de Ateu' deurão' ainda ur acom·
panhado. da n,8pect'Ít8 planta na eBcalã de 1/500.�.o Sul, Est�do, de. �Rnt8 C8t,�iDa, no uso fL,ªx9.rcí-. Im or-ig-i'nal' m-ais -J (três) c6pias helio'gra.fioIf8l--eotl's-

CIO de suas 8h'lb,n�0'38, e cO��lderando.8 ne�es8Ida-. &sndo necessariamente não s6 a Area dellmem'bradade de ter a Pref�nur� !duDlClpal 8 ass18teuCla conll- \ ou doada, êomo a remanescente, na única • .eil••
'.ante de e�genbetro 0191), Re.olv�: ° . planta. . ,

A�'. 1..) -. Contratar, I part�r de 1. �e mlrço Art. 3.°) - Todl planta deter! lief I,ninada
Oll, serVIços técDlC08 d_08 enge.ahelros l\;Iarclo M8!1ro pelo proprietAdo ti por respomhel técnico, regular.M�.rcIlUo e Wõlney Joso I!UZZ1. resDect�,ameD.t! lOS- mente registrado no Congelho Regional de Enge.crhOS no .CItE�_ l1Iob osn ..

s. 3.806 (7. .�egll�o) • nharia e Arquitetura (C R E A). ,5041 (lO. RegIRO) 08 qual� S� re�pon88blhzarao� no .

Art. 4.�) '7"' Este Dec'reto entrará ,oi 'igor nQ
q�e lhes cou,bar COI;OO prQfl�Slonall1l•. pelos servl9�s data de sua publicação revogadas as disp

.

at�nentes ao Dep.'<? d� servlç08 GerRtR e Obras pu em contrário.',' , . OSlçoel

bhc8s_destaoMODlClpahdade. _'. Palácio
_

da Prefehora Munioipal de Jar8r�i doArt. 2./). Com a presente C?Dtra�8Jao floam Sul, 90S 22 dias do mes de mluto de 1976.
rn.oga,du : de nenhum falor 81 dlSpOslçoes da ;por- j

Eugeaie St, ebe, Prefeito Municipal
tarl� de N. 07/75, 14/04/75, p�r.m8nf'Cendo em flgor, O presente Deoreto foi registrado a, publicado
porem. 8S d�. portarl8lil do n. 21/75 ti.25/75... 'nesta I)iréteria de Expediente, Educação li A8sisten,

Como.nlque se, �obl'que-8e e Registre 8e.
q cia Social, a08 22 dias. do mes de maroo de 1976Prefellura MaDlClpal de JaraguA do Sul, 2 .. de .

Astrh K Schmanch Di t
'

março de 1976. ;,' ,ra ora •

.

Eugenio Strebe, Prefeito' Munioipal. •

Prefeitura ./Municip,al
JnrlBlá di 811

da

.
,

são as maiores a.rações no momente ne natação de'
..

Jaraguá do 5u', e li presença de embos nas provas
Ir6 atrair rrande público ao Beir. Rio, sendo tguel
meme seus nemes respeltadea pelos seus adverséríoe

, d.e outres cidades, mesmo porque conseguiram nós
úllimos J'«5C de Chapecó excelentes mercas. Arioval
do Xavier dos SanIos, acredita inclusive, que as mar-

ResultadoS da Copa Centenário ees de ambos dos Jogos Aberlos deverão ser quebra
das nas proves deale domluge cedo em Jar.guã. O

O Gasparens8 está 8, um p8SS0. do titulo de .tretnedor da €ME afi,rma que prefere um arlell;l' bat-

08IDOeão do 1.. turno da Copa Centenário, após a xando . sua msrea, do que consegutr uma J .medalhs e

fitória do último domingo por 4 x 2 sobre o Ju piorar seu lernpo.
t

fentus desta cidade. Segundo jogado.res e dirigen- Aproveitou para conclemar li todos os leitores.

te8 do Moleque Travesso, a tarde estava lmpropí- pare que prestigiem domingo no ßeira Rio u 25 pro

ois para o time, que não rendeu 20 por uento do vas de Neteção, -

nes modehdades - de Petiz, Infantil,
leU poderiO fu��bol�i!ti.co EI quando tentou uma rea- Juvenil, Aspirantes e Adulte, e que oe presentes tirem.
çAo já estsxa íntertortsado no marcador por 4 x O. suas conclusões ii respeito do .Trebelho que, a Comia

Depois Peroní e Arizinho descontaram para o qua- são Municipal de Esporles vem realizando com a na

dro jaraguaense.
' laçã� local.

.

Acarai e Baepenoí devido 811 chuvas, foi .C8n- F b I b ? 6celado, a realjzação do prélio que .' aerä disputado' ute O OU aspuete. O a z e r o
em 'outra eportuníeaâe. O árbitro Alberto Tatànto

'Com o titulo acima, circulou num' importante
SO observar a8 condíções do gramado optou pela s.

falta de condições .do gramado do Estádio do Seleto órgAo de imprensa do meio oeste catarineose, eu

de GU8ramirim, onde .01 Acarai é lqaodatáriG de rtoss nota estampada em primeira página, cujo con-

.euM jogos. '

téudo publioamos. ,

Sm Blum8nBu o Vasto Ve.rd,e goleou o Flores- Quando o primeiro tempo terminou no estádio

ta de Pomere'de por 4 x 1 e eínda
. aspira alguma do Grêmio Olímpieo Anhembi, domingo à tarde,

coisa com relação ao título do tumo em C8(80 de �(di(t. 14) ..m Carapicuiba, alguns jogadores do E,B
uml derrota do Gaaparense amanhã em Pomerode porte Clube Renovação. da Vila lAunhoz, em ·810

para o Floresta. Se isso acontecer 8S duas equípes Paulo, insinuaram ao técnico que melhor Beria nlo

vão ficar em igu�ldade de 'condições decidindo ,S8
voltar a esrapo, uma vez que o time perdia por

o turno com jogo t!xtra.· nada menos de 34 a O.

Próxima rodada e classificaç60 . Fora� imediatament� radvertido. d•.que, nlo
Neste domingo será 'disPeu\ada a última rodada haVia motiTO para del!lâmmo e que deveriam voltar,

do 1.0 turno com os 8eguinte8 jogos: Juventus e a camp?, pelo me�os para tentar um empate com

Acarai no eatádio Joio Marcatto, Baependi e Vas- '.
o Gr.êmlo R�creatlvo, dono �o campo. Tenta�am••

to Verde no estádio Max Wilhe)m, e para Pomero nio eonseglllram. ao contráriO, 80freram mais 26

de o prélio mais importante da rodada, entre o FIo g018.e 8airam �e campo derrotado. o po� 6� a O.

resta e OssparéDse, jogando o ,time de Gcspar por . TermlD.ada a partld�, voltaram para �. v�lbárlo on·

um simples empate. A classificação está da l!eguiD· de OUVIr8.m d�. técniCO um conilelho O Importante
til maneira: é COmpf-tlr ..•

Ga8parens8 com 1 p. po, Vasto Verde com 3.. -----------------------
Juventllii com 4, ·Flore.ta. B8ependi,. Acarai 00. Estada de Santi Catarlnl
5 negativos.

DECRETO N� 381/76
Concede Aposentadoria ll!0 Funcionário Toribie

Anlônio Elisi.o.
"

�
:

� Eugen'io 'Strebe, Prdaito Municipal de Jaraguí
do Sul. Estado 'de Saola Catarina. no uso e exercfcio
de suas 1I1i'ibuições, e, com bilse no ftem III· do arligo
107, e artigo 108, I, letra "a". este última combinado
com o disposlo no 'Hem I do arti,go t 72 (caso do
Hem XV do eUligo 95), e mais o disposlo Dll! Lei n.O

677/75.,Decrera:' .

ART, 1.!») - É concedida aposegladoria 10 fuO
cionário público municipal Toribio Antônio Elisio,
com direito a proventos integrais.

ART. 2,0) - Esle' Decreto ,enlrará em vigor na

dala' de sua publicação, revogadas as dispOSições em
contrário. I

_-

,

Palácio da PrefeilurlJ- Municipal, de JarlJguá do
Sul, aos 22 dias do mes de março de 1976.

Eugênio Strebe, Prefeito Municipal
O presenle Decreto foi' regislrad� e publicado

nesta Diretoria d.e Expedienle, Educaçã9 e Assistên
cia Soçial, aos 22 dillS do mes de ma�ço de 1976

ASlrit K. Schmauch, Diretora.

DECRETO N, 382/76
Institui Comi8são de 'Estudos de Problemas

afetol ao Departamento Serviços Gerais e Obras
públic8s.

Eugenio Strebe, Prefeito Mun�icipal de Jaraguá
do Sul, Estado, de Santa Catarina no uso e exeret·
cio de 8uas atribuições, considerando a necessida
de de S8 racionaliza!' a solução de problemas que
surgem contiDuamen�e e afetos ao De'pto. dé Ser·
viços Gerais e Obrai pú,bJ.ioas, D.creta: �

,

ART. 1 O) - Fica, instituida a Oomissão Muni·
. cipal da Estudos de Problemas .da Areà de Seni..

9011 Gerais e Obra8 Públicas;
-

ART. 2.°) - A Comissio será eemposta pele
Vice-Prefeito, por �ois engenheiros e um funcioná
rio .lotados no Dspto. de Serv:i'ç08: Ge'rais e Obras
Públicas e pelo asseesor juridico, cabendo ao pri
meiro a presidência.

ART. 3.°) - A Comissão ora criada terá 'por
fine-lidaöe a8ses80rar tanto o Chefe do Executivo
Municipal tanto quanto ao mesmo Depto. de Servi
ços Ge�rai.s e Obras Públicas, n8S soluções técnicas
e legais dos problemas que surgirem na 4r.sa afeta
8 este último. "

. .

,

ART. -'.0) - Erte Decreto entrará em vigor
ne d8'ta de sua pubãeação, revogadas aB disposi,
ções em eon,trário.·

'

Palácio da ·Prefeitura Municipal, de Jaraguá',
do Sul, -eos 22 ·dias do mes de março de 1976. .

..

Eugenio Stre be, Prefeito Municipar'
·.C 'O p'reséntec Decreto foi registrado a, publicado

neste Diretoria de Expsdíente, Educação e Assistên, '

cilJ Seclal, aos :!2 dias do mes de março de 1976
,

Astrit K. Schmauch - Diretora.

DECRETO N. 383/76

Escritório

A COMERCIAL
ABYlelel. - COITABILIDADE - SEGUROS
Antonio .José Gonçalves

Bel. em Administração dll Empresas
Yvonne Alice Schm.öckel Gonça've� ,

Técnica em ContabilidadeCRC(SC) 7638
CPF .093090989-53

Rua I (Mal. DeodorO) 12%/130
Fone 7%-0091 - ex. Postal, 19

laraguá do Sul Salita Catarina
Recursos flscais • administrativos - Contabß1da

Serviço de marcas' e patentes - fotocópia. de
Leg1alaçlo trabalhista e INPS - Seguro. em geral

Serviços .6reos Varig
nesde 19"4.A lerviço do ,progresso de .{ar�guá do. 8ul I

Diz O Incra que a ,cédula G permite um

'ITR mais justo
. Gàstão Thomaz de Almeida

Os proprietários agríco
las deverão preencher" jun
tamente cotQ, as decla
rações do imposto de ren

da, a, Cédulà G e o devem
fazer com todo, o ,cuidado
observou Moacir Rodrigues
Barbosa, coordenador do
Instituto· NacionaÍ de colo,'
nização e Reforma Agrária
(Incra), em São, Paulo. Isto
porque, esclarece, é :através

dela que se torna I'>ossivel
manter atualizado o cadas
tramento das , propriedades
rurais e este cadastramentO
tem por objetivo pricipal o
conheci,mento' da realidade
fundiária e agrária. Com isto
é possivel ao Incra 'cobrar
o Inposto Territorial Rural
com maiot justiça e de
acordo cóm criterios Já de
fioicios.
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Sábado 27 de !4arço de 1976 N.2.878

Dome�arquivo pa�a você
Minna Vida é Fogo

Prof� Paulo Moretti
,

Minha ,ida é fogo. Soo um pobre diabCil. Te
nho uma .id8 agitada. Soo preaença exigida em

toda parta. Freqüento o casebre do pobre. Vivo
na mansão do rico. Modesto 00 luxuoso ocupo um

lugar de destaque ns velha oficina, no arejado
eseritõrio, no suntuoso p,lacate. Todos dispurem
minha presanqa.

Soo um luxo 6 pOIilSO ser um lixo. Sou re-,

clamado por uns e detestado por outros. Fadado
a servir. às' \'azes. causo um dusenioo. Podendo
enfeitar. pOSiO, no entanto, enfear um ajabiente.
Panando da mão em mão, não tenho dono e. com

freqüencia, msu dono por direito não me usa e

8�é me recosa, -

É . '. sou de,eras. complicado. De ouro, de
prata, de broaz e, de ortstal ou de qualquer outro
material não sou distinguido na hora em que pas
so a ser usada '. Deixo de ser de luxo e passo a

servir de lixo.
Ah! se eu fosse indiscreto quantas reulaçõel!l

poderia fazer. QuantRs con\'ersas inspiradas em

minha decorrência. Quantos apartamentos a ates
.

tarem a minha presença muda. Quantas penou
8 revelarem pormenores que €,0 guardo. Quantolõl
compromissos a seisrem um encontro que eu des-

'ruo. ,

Des mais 'tíriados formates, tinho, entretanto,
uma única utilidade. POSBO representar o inferno
pelo fogo a que resisto. Da fumaça que me rodeia.
a'ola-se o pensamento da' transuoriedade da .ida
humana, Nas cinzas que reeebo posso idenriíicar
me com a existiDcia do próprio homem.

Não bastasse minha umidade, fazem-me ar

car ineluaive com o peso da publicidade .. Rotulado
para di.ulgar, cumpro, ssm queixa, uma dupla

.

finalidade, Fadado' 8 l'elliSljr, às vezes, OA clepto
maníacos não me resislem. Feito para ser usado,
não raro, sirvo apsnas para colecionadore •. E pos
so ser até glorífíoado, indo para os 9rquivo8 d!.'l
um museu.

1

Afora isso, presto-ma até 8 inspirar quem
precisa m. explorar pa r a assunto de redação. Não
reclamo, em absoluto. Acho' até que estão me pre
moeeude, provendo ser possfvel, com uma coisa
banal, produzir om artigo de [omal.

Cumprido mais este papel, sö me resta uma
coisa, identifícar-me. Leitor ,amig.o, apresento-me
prazenteiro: .SaUsfa·oão em conhecê-lo, seu amigo
CINZEIRO. \,

C8mara reunida:. o «Minirno» como tópico principal
Na reumae d. Câmara de Vereadores, realizada

Dill segunde feira úlrimtt, foram aprovadas as Indíca
ções dos Vereàdcres José Carlos Neves, líder do go
verno. que solicitou o envio de congratulações ao ,Se
nador Ollair Becker. pelos esforços' do parlcmentar no

sentido' da oivelacão do salário mínimo em Santa Ca
tarrna·. Por outfo"lado, o 'edfl loão Vegtni';, dó MOB,
solicitou que houvesse uma aluação mais aceolUada,
dos demais edfs, com relação aos, interesses· da co

munidade. pois o povo, que elegeu-os, está descon
tenle com os úllimos acontecimenfos que se verifica
ram DO recinto da Câlnara, OUlro Vereador a ler a

.

sua indicação aprovada foi, Heinz BarleI, que pede lia

Departamento de Obras da. Prefeitura, melhor conser

vação pard o leito das eSlradas do Rio Cerro I e Rio
Cerro II.

'

,
.

De éllUtoria do Sr. Prefeito MuniCipal, o Projeto
de Lei' apresentado, pede a autorizaçao para !:onlrair'
financiamento dd ordem de 449 mil cruzeiros, para ii

aquisição de uma MOlooivela-:!ora Huber W.rco,
.

de'
11 mil quilos, que ee deSlina ao \ Departamento de
Obras dii1 MI,IDicipahdade.

Anunciada a pâlavra livre. José Carlos Neves
uNlizou-se di mesma. para falar II r�speilo' do salário
mínimo, que cqulSta das procupaçõ.es atuais do govêr
no federal. í'lfirmando que es Ie aumento nuncá deveria

gerar aumento de inflação, Já Mário 'A. Plantnschek,
após congratular-se com o edil areniata, afirmou que
éiI unificação do mínimo deve ser uma preocupação
do governo feder61, e lembrou que Jaréilguá do Sul,
lambém não consta enlre as Cidades de maior porte
onde as 'lixas de êlumento do mínímo. são melhorl"8.
José' 'Aloetto Klilzke; PresidelHe da Câmara, litfirmou
que li respei'lo da unificação de Jarôg-uá do Sul aos

oUlros municípios,. através do salário mínimo, já linha
sido uma preocupdção do seu companheiro de banca
da, Waldemar Recha, que �pediu I!I elevação de nosso

Município para igualdade de condições, com' dUlros
municípios.

�8sun108 relacionados com o ensino superior em
Jaràguá, também fo'ram abordados pelo Presidente da
Casa de Leis, lendo afirmado que ·no

. decorrer desta
semana; o Conselho Curador da FERJ, o Presidente
do Diretório Acadêmico: cujo nome devérá ser conhe
do nas próximas horéJs, deverão ir a Florianópolis
para tratar junlo às autoridades' educacionais da libej
ração de recursos,- para a construção do Campus Uni
versitário ,para esle Município, em terre.no já pronto
pari! o início das ol'lras,' dOS fundos d'a MOlriz São
Sebaslião. Foi convocada nova reunião, para a pró-
,.ximd seg'unda feira às 19 hora�.

I'
,

G •. E. Duoentus 1 os 3 Doinoille E. Ct
Jogsodo amist08ame,Dte Da noite da últimâ

quinta leira no E8tád,i� Joio.·Matcatto, em Jaraguá·
Esquerdo, o O.E. J'uventu8, na inaugoração dos' re:..

fletorss de .seu estádio, foi tlerrotsdo por 3xO palo
Joinville E C., equipe formada pela fusão de Caxias'
e América. Grsade público prestigiou o espetáculo.
onde o Juventus, que defenderá Jaraguá do Sul
nas dililputas dó Campeonato Catarinenli!ns8 de :Pro-

, fis8ionais, perdeu em seus próprio. domínios, como
já era esperado, visto que �eu' adversário da Man-'
chester Catarinense, possui bons 'valores, EI há tem
pos na disputa do campbonsto da Divisão Espeéial.

A recém�formada equipe do Juventus,' ap�.ar
da derrota, podemo's antever que "nos próximos' jo.
gas com melhor entrosamento 8 preparo� 'muitas
alegrias dará aos seus torcedores 'e b todos 08 ja
raguaeoses ..

Detalhes 16cnicos
I

Juventus atuou com: WiUrid, Parsnagué, Ginho
(Chiei<», Pi�entel e Nilo (Spézia);. Paulista, Ari·
Zillho, RuslôJinhn (Juqoinh8); Maioa (Pereni) Romusl
do e MOlisés (Pastoril).

Joinville: Raul Boss�, Paulinho. Oitão (Alberto),
Pompeu, Silvinho. (Djalma); Piava (Jorge CanceUer),
Fontam EI Linha, _Chico Sama"a � (Ferreira), Tonho
(Netinho) EI Ademir (Zequinha).

.

1.° tempo: 2xO, góIs de Linba 80S fi ti! Samara
808 28 miantos para o· Joinville; na etapa corbple

.

mentar, T.onbo fez 3xO paTa o Joinville 80S 19 mi
nutos e Arizinho descontando para () Juventus aos 27.

.Árbitro: Alvir Re'nsi da Federação Gatarinen·
,se de Futebol.

Auxiliares: Sebastião dCJI1' Santos e Joio Nunel1.

Renda liberada para 8 Imprensa: Cr$ 16.400,00.
.\

Corpo de Bu,m�'eiros construI novi Se�1
É digoo de merores elogios. a sntude dQ valoro.

Sft corporação dos ßornbetros Volunlários
que earão levando adiante, por si BQ, os plflno�
de aumento do espaço. ffsico da eruel sede. As obtas
deverão beneficiar· em multo o trabalho da guarnição
seevrndo tembérn pare melhorar 815 condições de trei:
namento dos mesmos. que realizam-se Das quarlilS
feiras, a noite, e bem como dar maior . comodidade
aos que residem no. local, onde funcionam como pl.lIo,
tonlstes.

A área da nove sede, tem um total de 220m2, e
a conclusão dos trabalhos, segundo informou o em.
preaéríe Edmundo Klososkl, Presidente do Corpo de
Bombeiros, deverá processar ae dentro de um prlzo
de ãO dias aproxlmedemente. Os rrabelhos, foram SUo
pervtstonedos por engenheiros. mlls integralmente efe.
ruados pelos soldados do fogo. que sacríflcerem mo
mentes de lazer ao lado doa Iamllteres, sendo que não
mediram esforços pare rnels que esta mera fôsse II.
cançada.

V8n�e�S8 . magnifico tuuu
.

.
MARISOL S.A. - Industria do Veltuirio, projetan•

do DOVO plano de expanllo na atual fábrlca,- coloca. à
venda a melhor ärea de terra disponlvel nó centro de
Jaragu6 do Sul, local da antiga fabrlaa.

.

,

Area aproximada: %.500 mZ.
,

Frente para S Rua. (de .fácll estacionamento)

Locallzaçlo: Jc�m pleno centro comercial da cidade
(local· prlveliglado para' qualquer ramo comercial).

, .

OUTRO TERRENO. MAGNIJ'ICAVENTE LOCALI.
ZADO no centro d. cidade, ideal para prédio de aparta
mentol; ea tinas residênciss.

/

Area aproximada: 3.000 m% .

Localizado, em rua pavimentada e à beira do rio

Negócios diretamente com interssados (nlo �nter
mediárfos).

Tratar COm: MARISOL S.A.• Indulltrla do Vestuário

Rua JoinvUle, s/n,o Jaraguá do .Sul - SC.

Clube dos. Beneficiários do. SESI
promoverá festival esportivo

o clube doe Beneücíértos do Sesi, a exemplo
dos outro& anos: já iniciou conlacl08 com o Cenlro
de Alividades do órgão e demaie entidades do Muni.
cípio, no sentido de realizar a.lém do já 4radiciona1
Feslival E$portivo de 1 �o, de Maio, outras homenag-ens
para d!lBfatat o "Dia Mundial do Trabalho". Selio
arrolados na pruirameção, Prefeilura, Municipal, Câ·
mara �e Vereadores e outras entidades, para que se

possam nesle ano, oferecer mais atrações aos trabd
IhaÇlares jaraguaenses, devido iO centenário de funda
çáo de nossa cidade. Além disso, poderá igualmente
ser oficia,da umö MisSd. '

,DHf li�etl recursos Dlfl, IPlicar' em" ß�rll
Fpolis - o Diretor·do Departamento Autôno·

mo de Edific!.'çõss, da S, eretaria dos Transportes e

Obras, Telmo FerDl'lOdo Mattar de SDuz8,�infolmoo
que O órgão recebea • .Da última s€gunda-feira, re.cur
sos no valor de Cf$ 1833.278,78, da Secretaria de
EdúcaQâo, para aplic,IIQão em diversas, obras no

Eshd-O, As maiores parcela!! 'foram 'destinadlllil 80

profõ1segllimento da construQão da p� êdià da SEE
em Florianópolis, com 12 pa'vimentos, e do ginásio
de esportes na cidade de Jaragoã do Sul ..

Participe das festividad,es do
À,NO 100

de -,24 ,de Julho a 01 de agosto

Vende-se
Excelente residência
Elitilo moderno. Construçlo �ova. Magnifica locali

zaçlo central e tranquila. Lindo Gramado e jardim. Ter
reno comp). \ murado 17 x 43 mtr. Contém:· Salinha d•
entrAda, llving com sacada, copa, oozinha com área de
serviço, Z banheiro., 3' dormitorios, quarto de emprega;
da com banheiro, grande lavanderia e garagem para •

.
oarros. Informações:

, Ernesto, Mayer, Rua Felipe Scbmttd Nr. 221. só
pela parte da tarde, depois das '4 horas.

--

BAILE do CHOPP da APAE
Musica BANDINHA lYRA DA AURORA

de Maio
Local' •

• .I
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