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I

I Jaraguá do Sul· ANO 100 I
! t
! Comissão de Divulgação e Imprensa I

I Boletim N.o 23 I.
I Atenção jaraguaenses. Se existe em sua casa i
I algum objeto bastante antigo de qualquer espécie. I
! ajude-nos a montar uma exposição de antiguidades I
quando dos festejos do ANO 100. Em contato com

t! o conhecido historiador Emílio Silva, fomos informa-
,_I dos que são muitas as pessoas que se encontram ,

1 desde já colaborando com a inicialiva que visa mos- I
1 trar aquele que nos honrar com sua visita. objetos t
! aJ1tigos que de alguma forma lembrem algo de nos- I
, sa história. '

,
'

i, x x x "

! Já está sendo distribuída a programação oficial I
! dos festejos do ANO 100 de Jaraguá do Sul à ör- I
1 gãos de 'imprensa da cidade, estado e mesmo fOra t
I deste, além de serem enviados a particulares, emprê- 1

sas, etc, de outras cidades convidando-os a nos !! prestigiarem neste mês de muitos festejos na cidade ;! a partir do próximo día 24. ,

I x x x
. I

I .
Todas as comíssões compostas para os festejos I

! do ANO 100 estão intensificando seus trabalhos com i
I
vistas a deixar tudo ria mais perfeita ordem para ,

quando dos festejos. Também as equipes de limpeza ,

! da municipalidade estão tornando " mais agradável I
1 nossa urbe. o. Di,esm� se. verífícando com os pr�prie !
I tários -de, casas ..e. teneOos, do.eeneee da, ..�eidade� 5';l.. i,·
i Pavilhão Agropecuário está recebendo pintura xete!- t
na e Interna, para abrigar à mostra Agropecuária!1 e de Implementos. Já os eseabelecímentos de ensino, li

t grêmios recreàtivos, associações, clubes de serviço e t
I outros, estão também se preparando para os grandes t
I desfiles que acontecerão 'durante os festejos. i
t i

X X x I
!

' :'

Ou�ra grande atração, desta feita. antecedendo J'
� aos festejos, será a escolha da "MISS CENTENÁ. I', RIO de Jaraguá do Sul", o que deverá ocorrer na

! neite do día 17 próximo nos salões do G.E }uventus. I
1 Estão abertas inscrições para candidatas, que' pode- i
I rão concorrer por qualquer clube esportivo, socíé- I
! dade, estabelecimento de ensine, clubes de serviço ,

!
etc... sendo que as inscrições são aceitadas no es �

,
, critório do jornal A GAZBTA na rua Reinoldo Rau, {;

! 167 ao lado do novo Posto' de Saúde. Será formada I
t comissão especial de 'jurados e é bastante significa- I
! tivo o número de candidatas já inscritas. Uma cír- I
I cular '

acompanhada de uma ficha de inscrição, foi !
,no início da semana distribuída para todos os ór- I

� gãos interessados em participar Após a escolha da !
, MISS CENTENÁRIO qué desfilará em' carro aberto I
I quando da' abertura dos festejos do ANO 100, t'
i aContecerá ainda na noite do día 17 um grande bat- t
! Ie, e as mesas estão sendo reservadas também .na

i,GAZETA ao 'preço de 150,00 E uma promoção
� Social que merece o apoio de todas as sociedades 1
, d� Jaraguá do Sul Vá torcer por sua candidata fa- I
I Vorita dia 17 próximo no Juve:ntus quando será elel- 1
I ta a "MISS CENTENÁRIO·�. -

1
·i 'xx',x t

I A atração na cidade no final da última sema- i
--

na, foi sem sombra de dúvidas a chegada e' conse- i A Comi.lãO-Munlcipal de Turismo, conta com mais doisi q_uente montagem dQs balões infláveis e que deve-! nOTOS integrantes. Silo eles, .Moussa Nacil, representando o

t rao abrigar a mostra industrial que será aberta pel,o 't Lions Club Centro e. edil Odair Vallattl, este representando
t 9 fl {; a Câmara de vereadores. Substituem respectivamente a Roovernador do Estado Os balões in áveis, cuja i lando Janke EI Waldemar Rocha, que solicitaram demisslo do
! maté:ia anexa este jornal divulga, são realmente! cargo que ocupavam tendo em vista seus afazere. partlcula
t atr�ç?es para todos os jaraguaenses. e representam' res. A CMT também escolheu os pontos turísticos do municí

, aoUltlma palavra em locais para exposições rápidas !'. pio atendendo indioações dqs órgãos e entidades consultadas
, I b ! pela própria CM'r, neste sentido. Os locais apoptados silo: No-

t �overno do ,Estado. empresta assim sua co a 0-, viciado da Barra. do Rio Cirro, Gruta Nossa Senhora de Lour-
. baçao no empréstimo dos balões que deverão rece- i des, Pontes Pensei. e Cobertas além do Pico ilaraguá. A Co
I �r quando dos festejos do Centenário a visit!, de! missilo com a proximidade do Centenário tem-se reunido to-

t mIlhar d . -

á t 'd 'das as sextas feiras às 18 horas no Depto. de Informações
I

. es e pessoas, que VJrao para c a ral as pe- I Turísticas para definiçilo de sua particlpaçilo nos festejos do
! Ja produção do diversificado parque industrial de .

ANO 100.

I araguá do Sul.
. !

, x x x I MOBR�L, comunicando a efetivaçilo do curso "NOÇOES
, ! PARA O COMERCIO" promoçAo do órgAo em conjunto com o

I Conscientize-se . ..Já estamos vi- {; SENAC. o mesmo ser� Iniciado dia 5 vindouro, e com II par-

I Vendo o mês do ANO 100. Faça com i tieipaçl10 ele mais d. 35 Inscritos. tendo por local & escola de

I
qUe esta festa fique indelevelmente' Datilografia Remington-Rand na Av. Marechal Deodoro. O cur
III ' so terá aulas diárias às 19 horas e durante li meses. ítens do'. arcada nos corações ele todos os 1 mesmo; Datilografia, Matemática, Português e Noções parai Jaraguaenses e também . mostremos I ,Escritório. Os professores serAo desta cidlide.· .

·i nossa hospitalidade ao� visitantes.
It O Movimento Brasileiro de Alfabetizaçlo, também terá

...... ' t particlpaçlo nos festejos do ANO 100, com a Feira do Arte-
....---_ .....-N____________ sanato, que será aberta a visitaç&o pública no pav11hlo anexo

dos. Balões Iofláveis ( viraram
.

atração jaraguaeases
superior ia mil metros quadrados. para os stands, além
de corredores, entrada para o. público e para carga e

descarga A montagepl dos balões vem sendo acom

panhada por um técnico da firma que o produz, por
operários da prefeitura, e muitos curíosos, pois real
mente OI, balões são atração na cidade.

1:'"'-' -::r

Este balão, juntamente. com'dois outros abrigarão a Exposição Induseríal de
Jaraguá do Sul, quando milhares de pessoas aqui- estarão no período de 24 de julho
a 01 de agosto, semana das festividades do ANO 100.

Tão logo foram implantados, eles se constituíram
numa grande atração para todos que transitavam pela
Av Marechal Deodoro Nos referimos aos Balões In
fláveis que deverão abrigar a partir do próximo dia
24 a .E:XPO-100, a mostra dos produtos jaraguaenses.
O clichê destaca um dos balões, o primeiro que foi
inflado no início desta semana. Cada balão terá área

A técnica do enchimento dos balões infláveis' se
processa, isto naturalmerite a título de informação para
nossos leitores da seguinte maneira; são inflados com

'

ar, produzido por· compressores e diretamente injetado
no balão. O ar dentro dos balões é renovado de 20
em 20 minutos. Ö material utilizado para o fabrico
dos balões é incombustível mas, alertamos para o pe-

rigo que representa o cigarro. estando mesmo expres
samente proibido fumar no local.

.

Outro detalhe a respeito dos balões, o mesmo
tem dimensão acentuada, cerca de So metros de com

primento por 20' de larqura.. enquanto que exatamente
no centro do balão a altura chega a 8 metros.

..

EXPRESSAS
O Centro de Desenvolvimento de Peseeal de SaDta C'a

tarlna 'com sede em Joinville e sob a dtreçlo dos Professores
Raulino Rosskanp ii Mário Campos, irá ministrar em noss& ci
dade no Centro de Treinamento do SENAI, um eueso de Pro
cessamento de Dados. Os candidatos para parUeiparem do
cura0 em apreço deverilo ter no minimo instruçlo ginasial e
o mesmo destina-se a pessoas de ambos os sexos, que pode
",io ob�ermelhores esclarecimentos junto ao SENAI desta cidade.

Na manhl da última terça' feira a Comisilo Julgadora
composta pelo Prefeito Eugênio Strebe, e que terá a incum
bência de escolher a melhor sugestão para a implantaçAo do
Monumento em homenagem aos 100 aDOS de nosso municípiO,
promoçilo da Sociedade de Cultura Artística e Prefeitura, esteve
reunida para deliberar sobre a escolha. O melhor trabalho se-

. rá premiado com 3 mil,cruzeiros e o vencedor somente será
conhecido quando dos festejos do ANO 100.

ao Posto Marechal. BerA'o expostos trabalhos de alun08 do
MOBRAL e de profissionais, todos a venda. ,

Jaraguá do Sul com 460.800,00 colocou-se em 8.° lugar
entre OI municípios que .áuferiram maiores repasses do 10M,
correspondente aos 20% das parcelas do Im,posto de Circulaçlo
de Me.cadorias.

-

.'
.

A Sociedade de Cultura Artfstica (SCAR)
.

abríu inscri
ções para sua escola de música: e com apenas 70 cruzeiros
de mensalidade, seu filho poderá desenvolver suai aptidões pa
ra a música. Procure o diretor ou diretora de sua escola, o
Centro de Informações Turísticas ou a agêncl� local do Correio
para sua inscriçlo. Âs aulas serlo as 8e�tas feiras com du-

'

raçilo de meia hora. "A músioa exprime o que nos valQ'.lma."

Será no prõxímo dia 17 no Grêmio Esportive JUTentul,
a eSCOlha de "Miss Cente�írio" de 1976. O baile será anima
no pelo conjunto "Os Incandescentes" de Itajaí, um

.

dos me
lhores conjuntos de Santa Catarina. Alertamos a08 elubes. flli
tldades recreativas de emprêsás e clubes' de serviço, 'para que
inscrevam suas candidatas até o próXimo dia 5, na rua Rei
noldo Rau, 167, ao lado do DOVO Posto de Saúde. Participe da
eacolha da "MISS CENTENÁRIO de Jazaguá do Sul".

O maestro Isaao Karabchewsld, o mall famoso do paíl,
devido a uma viagem à Argentina, dificilmente poderá com
p'arecer à Jaraguá do Sul, qnando dos festejos do ANO 100.
�e aqUI viria para reger uma orquestra .infônica, mas o com

promisso anteriormente assumido o impossitlUta de aqui
comparecer. Mas, a presença da sinfônica da UFP eltá asse

gura<1a dia 31, o que acontece. também com a da Universidade
de Santa Catarina .

Junta do Serviço Militar anunciando que no. próximo
dia 10 do corrente acontecerá solenidade de entrega de Cer
tificados de Dispensa de Incorporação aos jovens que deIxa
ram de servir as fileiras do Exército Nacional. O ato' contará
com a presença do Prefeito local e autoridade. 'do serviço
mUltar e terá oomo local a Prefeitura Municipal às 10 horaa
daquele dia.

Segundo nota inserida no último boletim da Comunidade
Evangélica, o prédio que alí será erguido estará conclufd..
até o dia 81 ,de janeiro do_próximo 8no. A nota' Informa ain"
da. que uma verba de 550 mH cruzeiros cobrirá .as despesas
de construçio e .provém de aluguel cobrado antecipadamente
do Banco .Nacional que aü,l8 instalará. O valor correspon
dente a ,lq anos de aluguel pago a comunidade, que também
está investindo no aumento do espaço tisico do Hospital e
Maternidade Jaraguá .

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



POVO

Regis·tro Civil"CORRflO 00 POUO" ,Aurea MüIle, Grubba, Oficial
do Regtlvo Civil do I. ml
trtto da Comarca ',de Jaragui
do Sul, Estado . de Santa

Catar,in., BrailU..
Fa. Saber que oomparece
ram no cartório exibindo OI

docu91entolil
.

exígtdos pela lei
·afim de' se habUitarem para

oalar-Ie

Edital·n� 9.414 de %4/8/76
Cópia recebida do Cartório

de Corupá, neste Estado.
: Inácio Vieira e

Dinorá Maria Gabriel

Fundação� firtu,. Mulle,. - ,1919

CGCMF 8U86.691/0001·34
• 1976·
Diretor

Eugênio Vitor S�bmöckel

ASSINATURA:
ADual . . . o CrS 60,00
Semestre Cri 35,00
Avulso . • • • CrS 1,60
Número atrasado Cri 2,00

ENDER�ÇO:
_ Caixa Postal, 19

Rua 2, n.· 130 - Fone: 72-0091
Jaraguä do, Sul � S. éatifiiä"' ,

',Dia 08
"

"

_' O sr. WernerlVaiel;
, - o Ir. Olmar BarteI,.
,.." Ponta Pori - MT;
�� -' Vva: Sra. ' Ruth'
Sehneider, Schmalz, em
Sio Blilnto do Sul. "

p

.' I:
- 1976·1876 ,:

(
,

do SulJaraguápia 09 .,

.

_ A .ra. In'e, esPQsa
do sr.\,JÚlio ,Maffezzolli;
�. - o Ir. Artur Emm�n
doer·fero•
�, ...... o 'ir� .10,116 Augusto
Stinhen'

'

�:, _: o �r.Martinho.�Hlno,
,.ia Jaraguazioho; �.'
i _;;. a sra. Iza Martá Mohr

�ieman."J
'

,

,1.00·�ANOS
.. Il. !j ", �,I"" L ,. \

"
.

o. cidadãos abaixo r..elaoioDRdolll' detem comp8�
recsr . com a máxima urgênoia na juq'. do SeniQoMilitar de Jarsguá do Sul, 'a fim de r9&irarem leUIL
certificadoli:

�:s��!� :::ti::���: "id��r::�:::t::::í76'" �J'.unta do S,7�ervi,ç-:ô Mlíitar'dz:;:iíiie··de Jo"é Derett! e de Maria Id f M i N
Denk Deretti.

az ma, ar a unes

J
'

d S I SC'Ela, braslleira, solteira,. in- . Ele, braslleiro, solteiro, ope- aragua o· ·u-dustriérla, natural de Jaraguá rário, 'natural de Pomerode,
.

.' ,

do Sul, domiciliada e resíden- neste Estado, domiciliado e

te em Vlla Nova, neste distri- residente em Três Rios, do
to, filha de Alberto S�arde�ati Norte, neste distrito, fllho de
e Alida Klowaski Sbardelati. Rodolfo Klitzke e de Paula

. ! Klltzke.
. , >

Edital oó 9.420 de 29/06/76· Ela, braslleira, 's'olteira, do-
.

AI
"

F d'
, méstlca, natural de Itapocú,,

r'
� :Àn���ar�!n��n�:n�<:;' '

neste Estado. 'ifom,iclliada: ,e re- ..
," , - "sldente na Rua Ney Franco,Ele, braslleiro, solteiro, ope- nesta cidade, filha de Aoibal

l'á�io, natural. de Jaraguá do Ormlno Nun.1 e Isolina Nu-
Sul, tlomlciUado ,Ei residente nes.
em .Bu• .roão �I.nlnscheck.
nesta dídade, fllho de Ernandi
Jolõ -Fêrnàndeà· e Anã Ana-
nias Feroandel.

. .

Ela, brasileira, solteir8;:'do
lar, natural de Jaragu6 do
Sul; domiciliada \I'i� résidênte
na Rua José' Bmmendoerfer,
nesta eídade, filha de Tiago
Sa�tana .. de Jorgina_ Rosa

�aaJa��\, (', j :. t," • !'

Edital n, 9.428 de 30[06/78
•• - ", , +

-

i
Marcelo Lourival Netto de

Campol e
'

Marlia Halermann '

Ele, br.sil�iro, �oÜetro,
-

en�
genhetro mecã:nic� .natur,l de
Criciuma, neste Estado, doml- .

ciliado e residente em enciu
ma. neste Estado, filho de

,

Sebastião Netto de Campos e

Egla Curi de Campol.
Ela, brasileira, solteira, es,]

tudante, natural de Jaragua
do Sul, domicUiada e residen
te Ba Avenida Marechal Deo.l
doro, nesta cidade" f1lha de
Norberto Hafermann e de Zei
lia Schmitt Hafermann, :

Ele,_brasileiro, solteiro, me
cânico industrial; natural de
Jaraguâ do Sul, .domiciliado e
residente na Rua Joinville,
•.esta cidade, filho de Luiz

I

;:

'1
��:��:. e 'Ana Weiofurther

01-S' -' El!" b

.. r.as11elra,
soltetra, pro-

,
.

. fessora, .. ,natur�l de _ . Corupá,
• (A c� ., neste. Estad9, ,�qmicmada, e

,

.� .

, .... r�8'itlentê em f)orhPi, lÍeate

�I . Estado, filha de AHredo Veris-

niversários. simo Gabriel e AdeliaGabriel

I
.

""Il J. ,:' )PJfHEdfi'af'�."9;415 &.' í�yd6J76 '

fFazem anos hoie:' I ',Ml () t J t· o.'rV'áMo"ihbcÕs�)L ,. f"

f:; Lili Konen '. i-

I - O sr. Pedro Winter; Ele, brasUeiro, solteiro, la-
i - a IIfa. Marta Romil- vrador, natura1 de Ilhota, oel
'da JQeQck ,.Roertel,. ,em" te Es�ado, domic11lado � re.i
Ibirama..

', ' � , ., 'dentE' em Barra do Rio'Cerro:
,

\_ 8 �ra Ana lzabel nes�e �i.trHo, filho ,�e Paulo
." Rincos- e·Maria Rinco.. Ela, br.sllelra, solteira, In-
Masea,reoha8�Sel;tarchark, ,�la, brasUeir., solteir,a. 10- dustriária, natural de Guara-
em Paraná; dustriária. natural de Jaraguã mirim, neste Estado, do�icilia-

O ar.o.Carlos Chiodi- do Sul, «omicilia!i�,e resl(ie;n- .'
da e resid:ente na Rua Join-

Di'
l , te eill Barra� do- JRio' Cerrõ� , ville, neita cidade, lilha de

. , neste dis�rito, filha .!le Rudolfo Wigando Sievers e Anelia
Ernilde Rowe; 'Konen a Lina Behroeder ,l{o- Jungton Sievers,

_ 8 garota Elisa.ngela nell. '.
__,_........

'

-._1

::::a��'" S,���.a! "��� �i�� .. , Edit�i�:�l!l::s2��/7& - - � "Hlllry CIH�I de - florioodpllis -lesle InluBuro MOfCI'
. - o lOTem FláYIO ,F18-.· Matilde Alves

'

.

.

.

"
".

.
'

..
cher, fu.ne,i;ooário ele '''A', 'Ele, br�íileiro, 101telrq, ser- ,�. Na manhã,' do .

dia 29 de lU,oho de 1976, às 10
ComerCIal . T�nte, natural de Jàraguá do hOfas, nll aprazível 'lIh.cap, realizou se uo trevo d�

Sül, domiciliado e· residénte' Icesso da, Avenida da Saudade uma interessante reull
em Três Riol do NQrte� neste

.

,.ião rouiria, que c;onfOU com ii presença do UepreseD�
_ A .ra. ArmaDda, .s- . �istrito, filho de ,verginia AI-

tanIe de SUl Excia, o Prefeito Espiridi'ão Amjm Helou

lpola do Ir. Wal�8r Sehulz _, Te�a, brasileIra, soUelra� tio Filho e dos. Secretários, dr. Juarez Medeiros, d. admi-
"Dellta"eidade. ,',

'. lar, natural de Jaraguá do Distração e, dr. l1en.!'iqu�' Spada, �8S tinlSnças,
, _' a sra. Julieta, espo. Sul, domicllia4a e. !�.idente, A solenidade teve por fiIP' 1Daurui'ar' 'um,' Marco

.

Ia do Ir. Paull'no Ped.r)·',
em Três Riol do Norte, neste Rotário na confluência das importllDtes arlérias que

, .!II distrito, filha de Anselmo Al-. ,. ,_

"

,
"

_·o Ir. Heorique "cPe"- vel ê Lurdel�Tna AlTe.. -. demllQdam as regloes lurfstlC:as da Capllal e conlou

'd'ri, em;::Lo.ndrin.a;, :,::.,__
� , -

�Édit t'1r.'1r.4t'1-tk-291�176:� ç_0qJ_,., li, p�!,s��ça,_.�. flr�l!�e púmero de rot�ri�n�s . dq
_ a Ira. "Silvia Mar- a., '. .

. 1'1orilm.Qpolis-Leste e. presfigi�dp por ,outros c1ubea de
d F 4!' J Jorg� Erhar<l K,rleck e .erviço., J

:', I
quar t .. ru.uoso; � Sue�i Lourdel Ber�oldf. ",

Na oporlul"!idade �

usou da palàvr� o rotariano

cGar)'bLaledol'�,'or ROW8, em Ele, brasileiro, lolteiro, baD- Carlos Ang'elo FedriO'o qUI ress'aÍ'rou o' siO'oificado docirio, natural de Papanduva, -

';, �D,. '
' . I! .

_ o ar. Wahlemiro' neste· Estado, domic1l1ado , 11,0 ,�o�emor�IlYo �,dl��D�p etll, ceillboraçao de �ol.ry
Baumaon. residente em Blnmenau, Bes:- np ·'(te��Dy.9Iyl)D�Dto ���' comUDldllJdea � que vive e

te Estado, fitho de Roll Kriec� nó 'interesse. 'do clube aüxi'liar 'd'esnuere,8sadamente aa

Dia 06 e de Terela lIaciel Krieck.' ilulorfci'àd'es 'CO'Dsfilufdaa .J;" . -- ,( ,;.

Ela, brasileira, solteira, do g d Q 'h' P f' M
"

I f I
I

_ - t,_ - _ lar, natural de '-.lar_,uã do .' L.m D�me o ueo fi),r ",xe tlto DDICI,. ii ou o
,
_ A garotinha, ROli- SUl, domlQUiada e residente dr. hHJr�Z ��c:Jejro8" &�gl,lido da palayra �o. pre"idenle

leoe, filha de Idla • ll� na Rua 195, nesta 'cidade, fii <Jo. &:lolillry ..Clube de FlorianópoH.:-,L�sfe,,,sr. Aro,Qldo
lando Sehulz, Desta CI,- lha de Herminio Berteldl e da SiJveira que agradeceu I presenl'a das autoridade.
d d Melania Slgnorelli Bertoldl. ' " "' < , - �. ,_ � .' ,

'

,
a e;:, . , ';. . ,. _,,_.. :_;

"

.. , : _ps rOf8riano� e pOPQletr_es, bell! cpmo ii impre!lla es:
_ o ar. Oito��hneld�r; E;dital !l', 9.4�8 de 29/06/76 crila.. , ,faltllda e lelevis,lIdil� de SaDIa Cat�riDa gue, .rãq

..

- a sr•. Ma.rla..G:�scti.o . Norberto"ela Sllva e " simpaticamenfe ,e fel; P',l1eselil'e �O$ _GIO� d�_ 'il'!aug:ura-HenD, em GaJ'lbal.dl, Paula Marcelino.da Veiga ção do Marco de Rotary.
_ a .rta, IvaDlr Cat- Ele, brasll.lro, solteiro, car- ," ., ,-�-, .:�. ;,_- .. ',"�� ,.

- .-

tooi; pinteiro, natural Ie Itoupava, '
.

o IIr, I�goberto �::::en�:·��",B�.�i�:r:�lo: Nogueira quer mais, duas- fábricasBrauBsburg, .m CuriUba.. . .

"t. T .. , t-' TB·1 -'I' té"'8Antonio Ayr08o, nelta cidade, \\I,e 'J1jOCOmO Ivas,. no' raSI a _, ;: ,',." .... ,Illho de Venancio Germano ' � - ,

Dia 07 da Silva 'a. Marta da Silva,
'

" Ela, i brasileira" solteira" do
� O Ir. AntôniQ Pedri; lar, natu'ral de Guaramirlm;
:- 'o Ir. AntOoiG.Vieir..;p neste Estado, domlclliada e

'. _ a era. Clacir,i 'e.po-· residente naRua Professor An

sa do er. Augusto' Geiler." tonio Ayroso, nesta'cldade, fi.
lha de Antonio Maria da Veiga

em Co·nlórdi-a; eMarceUina Thomazia do Elpi-
_ o sr. Pedro Sehaaidt, rito Santo.

.

.Iii Jâragu8zinhóf
.

Edital �. 9.419 de 29/6i7.'
'

_ Ilo!de Langue., I_m ..

".. �- "-Angelino Derettl 8
Jta'})oou'zmho; .

", CéUa Maria Sbardelatl
-
- a Ira. Elvira P. de Ele; brasileiro, loltei�o,auxt-

,Souza, em Bio ."olha. liar d_e escrU6rio, natilral de
jaragu.' do ,Sul, domic1liado I�

Edital D. 9.4%1 de '1.9/06/76
Vllmar José EagêlmiDD e

l ::X .Nelci;h:anilelSienra, ,.

I Ele,. ,br�sj;l.il'o�': '61teil'OI'��P'�·
I'árw,

.

�.tur&l- ,def.Jaraguá ,.do
Sul, domiciliado' e resideote,
na Rua Joinvtne, nesta cidade,
filho de Helmuth Engelmann
eA�: ,Maria Nicolettt Engel
mann.

E para que chegue ao CO-i.
nhecimento de, todol mandel
passar o pJ.lesente edital que
lerA publicado pela Imprensll
e em cartório onde será afixa..
do durante 16 diaI.' Se alguém
souber de algum 'impedimento
aeule-o para 61 fins legail.
AUREA MüLLER GRUBBA

(Oficial

)

).

O ministro Dy;ceu Noeueira, dOI Tra081;órté••
durant. entr,lviata coletiva, aounci(_)u ,a' seleçlo dê
d�i� ,éenl,óreiol r,:pre,sen�ados pela EMAQ - Enge
rih8lla de lMáquinas S.'A.," ViU.reli

f

para' a impIao;
ta,iQ ele mai, ßriáa fábricao de locomotiva no Pai.:

.

_

Ao reTelar 6 res.lltado da cODoorrênoiã; aberta
- De) inicio deste. ano I �a quaIs.

-

representárain 00.0.
sórcios, empr,ellatiais- de. todo 'o muodo, disse o .Mi
):l.iatro q,ue� 88 propostas' �eJecionãda� pélô grupo de
t,rabalbo ioteripinilterial �Cloordenado, pelo Ministério
dos Trailsport.s, foram 81 da Villär.. - á' única
que competi,\! sem ." a8soei&r a grupo ,estrangeiro
I que 'S8 utilizará dê tecoologia da General Motor.s
àmericana .. da, General El�ctrie inglesa,._ e ,da
,Engenhar�a e M.áqui-bas ·s. A-. '-:, EMAQ. que 8e 8S·

ilociOI1 à MLW, do ICanadá, para a fabrica910 de
.

ijieleletricaa e cO.m a .Alco, eanadllose, para a fà�
brioa9io de moto·rea ,diesel.

, <

, ,O,Titul""r da Pasta: dos Tranlportes esclareceu;
tambéoi, que, na anaUse ,daa propo.ta. foram,' leva,"
"'08 em eQnta, .entre ou�rol fator.a"o �lto indioe d"
oaoiopa1iz�cio dali! �IPPr.eepdIíDento�, o cálcu.lo de
eusto final das locomotiva. a serem fabrioadas_ e fO
prazo de instalação daJt nOTas' ind,ústrial. A. prochl
\,19 deslai dual Dovas fábricas de locomoth�aR, que
deverio entrar em operaçio em fins' ,de 1978, sérá
�.baorvida pela Red'. Fe'rro:viária Fe�eral, Ferrov.ias
Paulistas S. A. e Cia. Vale do· Rio Doce, l;iavendo
perspectivas de lerem,.•-xpurtados cerca de 20% da
produ910 total, principalmente prÜ'a e merc8�0 da.
Am6rica Latina.

d.

Aa propostas .e.-io agora enoaminhadal no C'oO
•elho;d� deeenyoh:imento Jndulitrial - CDI, ,a qU,e�
éab.iá (>'exame fiííãl do "layout" 'd'e. iioval! rábricaí�
Dyrceu Nogueira aljl'lQ01l ainda, que'Dio devam sér_
:ioDßjderad"s eO,mo eliminadas a8 quatro propolt�a,'illö séleeionadal n,e.ta primeira ,fale. ,l
..,.,._....'��, .......,(;��� TI"'I ..",,�,..���"""�l )!�-�'"I"'r4""'�"�'''��;''r( '#'.� "'·i>'1�I.f".'r�

� I ... ·

,

.

Adelino."�Persch, Ad'e1in.o, Wolkmann, Ademar
Drews, AdelllBr Leuske, Ademar Panstein.. AdelQar
R0drigues, A�emir �rliodo �ai2, A.fonso Olska. AlaI!
Paule Cozz..rn., Albmo'We'18'B, AlCides Jabn, Alindo
Norilea, AI·miro Krause. Altair; Felisbino, Ananias
Lerencetti,' ÂDoberto 'Köpp, Aotonio Pellsnse, Ant.
nio Rogêríe .. S'inghen,' Arcanjo Sebastião Klein
Are,8tides Uller, Ari.berto Pereira, ÂrBllino Zanella:
ArlIndo G8'édke, '.ArlI'nd'o �Schtlimbach, Arllo Forlli.
gari, Artur Lsithold, Augustinho Klu" Aurélio LOPlls'
Oarlos Guilherme Stolberg, Celh, José Klollowski'
Clau'dYe' Mäler: k Danton Carlos 'Andriani, Doari,.1
Kopsch, Elmo Schwan, EIsIim Koeplb�r'j,B Bolàuiul
Faustino Roschoack, Fernando Döge, Gil11,Ú'to Gülh8\
Gillilon de Souza, Haroldo Toqt, Jlarry G!'.mz. Hein.
Eugenio Karsten, Helio Marqlitlss, 'l!elio 'Osni Tilai
�e'tj.berto �eldola, Inaoia Pe'rr, Ingo Köpp, haldJ
Kuozkowskl, !to Lange, Ito José Plaoinscheck, Jair
�ch��rer, Janir José Cis� .. "lQcd., GQDQfllf88, Jorr'
�u'if,GaIlch?, Jesé Fr8Ile!)��Q,,·���:�tp.r�tl.,;�fi'�!� ',flpézia\
iTO�!' Gert881? Klem, Valchr �}��f:�J���dl o�r,�o rersohl
JeetiWIlceskl, LeopoldO Eleuterlo, trno,vIJßIr\8, Linoi
Schünke, Lio Raogh@Ui, Lori,al Scfir:ni�t., �Lâchlno
Fl;vio Andriaoi. Manoel Gualberto, M\8rí�,�,j�Dumke�
�a�rG Boldun, MoaoirLuiz Rebello. Nel.ljj��.(c'.ill�8'inii,
N.fiHso S,teDler,' NlltO.n Hille" N!f8ldo V,��DÇ' JNj'aldO
VlerglJlz,. Odilon Mus, Odlmar Volk�8'no, Ö,1'l8odinq
Signarelli, Osmar Manoel GoIi,'ál<tes' de' Jesüs/08JIlir
trrieser, Osoi Ne,herben, Pedro Pessate, ',Pé'il'rÓVolp'
Pedro Vintrich, RBldi, Leodate!) Lierinann, ,:Rogéri'
F,rancisco Hrusehks, Rovino Kues'er,,, Rij'ßi !,BpUen:
dorff. IU,io José ZOI. Siumon M'afrá 'Pin'to', Valdemar
Fran�e, Valdemar Man.oel dOI

-

Sántos.'" Vàl�.eniir'Eletl, Valdemire Spredemaon, Vald!!lÍl'fe�Stein; Valdir
�bximiaDo. Valdir .Möller. Valai ... >Löiz Spez;a" Valdir
José Verbinenn, Valmor Stenger, VilmBr Kllnkoski;
Waldir Müller, Walter, Briese, Walter' E'f.ldo Ft
SonneDhehI, Wilson SalSe, WoUrid': Triebes8, A,ol�
lioho Fernando Zimmerminn;'Airtõn Str.elc'i,w,- Edie
Holtz, Edlen Müller, Gilberto Pradt�lorillni, Hedwht
Kon�lI, Jorge Ku"Uer, .I.Iatio, r..t;�j�.h '<Nels9� , Cart
melo PlUiD, NiltoD Joeé Dereté de .Ange}.o, 'Romeu
JIntz, Vi}.mar-Sard8Ioa. "",' . '�.' ;

�
_� .oP8o�io, J{1:!�:.".�����c..��:.!!.r!P\ �a JS�

"
-

'I J

Negóçi_c(4e O�flsião
Vende"se .ou- aluga-se uma ,Lanchonete ,e Res.

tauraDte,:Jo(lal*z.;�do na parte superior do Posto Ru"
bini. Tratai no)ocäl; �?ni�o�.�:próprietários. Preço a !

c�mbi��r. ;, ,IT " }" .,,;� ",,'I., t, ,,f

'. ;}IA

; t,l�.a:: l�'�;! "J' r.iHD�f. r: ) 1 ��

j:PA;E :li' ·taragirá'�dD;··'Sul,
". ,,-. J" _

.

(' '�
-

,_, J\.) .\P�� de Jä,ràgua d'o�S'Pl, to'rna púb!�:
eq qUtt 8c".htf'r� até 3Q, de jqlhoc �'8 1s,J7,6 Pr'o

poc��a8 p�r� � :ßo�J,1r� de uql. 9íllc'�0 ,doado' à
EntId'tlQ8'" pela.' Cal�a 'E�on&mlJ,a F'edftl'al.
_. 1 -'Ao propo.t,... .'c()m a 'oferta de pr�ço

deT�rl'o ,.rer ) .ncaQaiDha�8( e� 2 j

vi�s �8lé �
pr.��. aej�',' e8tipula�'o, (I'evéndo' co'D.�er obrl'
(atotI8mente: "' ,,'

,
5) ,Condi9ões. d, pa'JmeDlte

'

.

,I}?> Nb�f, e eJl'dere�r�.,ci� propODe�te' _ •

'j
•

II _ 'O, j!llgIlQr!t,Dt�{d.i prOp0.8�a8' será 'fel�
to, peJa �{)1IJ�88Ao lulgattora. no'�ea",a p�!o p�e-
si�en�� d'� .AP,AR, e-., ,�,��l!Ito,. .,' ,_'

"

, )11 - Bn��ere,o 'par. .!n,��amlDhar a pro:
posta: ',I,., .. -, n

... v
-

APAB. - Rua Padre Fráóken: N.o 112
... IT - O. intereSBados em ver o baldo, de
.,

'verio entrár tim contato éom a Presidente da ,

"

APAE; Sra: Têr.la Maria Rubini Nfcoluzzi.,
�

.

Ad � -�.

Jaraguá do Sul, 29 de junho de 1976
1 '�.,

Departamento de ,Estradas de Rodage�
• .,' I' , assina 'contartos

'

�" .'". �
i' '" ,I

. .

O D�p�rt�m.nto de Es�r�da8 de, RodagelD 'd:
�aDta pa,�arlna ,acaba d�' a�slDar ooo,tr'&t08, P8ro
Jmplants9io e asfaltmento de 6stradas em �OIlS,
Eltado, d'êötre oa quals destacamoill' 08 Iwg'UlDtell,
o

.

Em 14. 5-76, calçamento i�e paralelepípedo' d:
gr4nl,itp,.,�0. aC�I,o, l:iOf_tt} ,de B,a,rr,. ,yell!8 .i. ,BR-10 �
nu�� ,ex���säo d,. a,pro�i��da�.rit!l' L lQO m.� 7:{r�lo,r d�e.,};.r).,§�',�,1�.�Qi" r!�zo,:J2J) ,d.la�;.,,�n;t,f:·,5i(.f.execução dbS lIerTIOoa d. aomplem.ntaçl'O �l, .llJ.rapl.Q.8gemona ·10.-301, .rl.ho Jlir.gu. do, SUilll
Gualámiri�

•
..;_" BR::rÓ1: DO" ·Tál�r).ê UrS' (500:000",

�rji,o: 190 dul•. (.,
. í ....t

.

1
'\.,' .... � -" -

"1:----- �_�_ ... _' .....u·,,_
_'
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OORREIO DO, POVO 3,SABADO 03-07-78
"e a n a r i n h o s d o

No mae do eentenärio, o Colégio São Luíe de
.
mail d. 350 apr.leDtaçõel, nu quail execotoo mail

DO.la cidade numa iDioi.'i.a digna d. maiorea .10- dto 250 oanQõel de divenos linerol, em 6 1[01UIl.
,io" 8.U promo.endo a ,iuda dOI "pequanol ean- com arraojol eaplloiail em até 6 'OZeI.

toree dO São Luíe' de Santa Crul do Sul. do ,izi- Nal realiuqÕ.1 doa Oensrtnhos, a,'�hoie. pode-
obo Estado gaúcho. Oll "Oanartnho .. do São Luís" mOl deat.cu:

'8St8' ão no dia 11 ,de julho 00 I8lão "Crieto Rei" Campl'õe8 do .FesUtal E.&adual de C.rOI
'oumprindo programação estipulada pelo CJolégio -PA- 1968; Campeõel do Felti.al N�oion81 de Co·
snfltrião. ou leja, matinê li 14 horas para li 20 rOI -PA - 1969; Detentores do troféu "Rouxínol de
hor88 "conteßer o show. Ouro" PeJeUaa 1170. Gr8VllraDl 3 LPs 8 um oomp.c·
Histórico dos Canarinhos do São Luís to duplo. Já 19 apresentaram para' 81 maia diverl..

Bi no,e 8008 surgiu em S>lota Oruz do Sol' platéias e autoridade.: Presidente Emilio G. Médioi
-RS- um Coral de meninos que i. Dal primeiru e Ministro da Educ '9ão Jarbas Passarinho ,.- Braaí
Bpre••ntaçõ'l, eonquletou 8 limpatia de todos qUlln- lia - 1972; GOferoa,doreB Walter Perseht de Bareel-"
t08 08 ou,iram. Erllm OI CANARINHOS DO SÃO lOB. Euclide. Triehes; Cardeal O Vicente Scherer;
LUtS, alunol do Colél'io Säo Luís, maotido pelol Virio� SeoretAriol da Estado, Deputados Federaill 8

Irmãos Maristll. Atrnés d. treino. diArio., exercíciol Estaduáiil. Bi.pos e Preff'itos.
r.spirat6 iOI • de téonica .ocal. 08 meoino. usimi- Partioiparam do V1, Coogr...o Mundial d. ex·

laram a bela arte do cauto d. ,.1 .aoeira qil@. ii alunci MariltBl DO Rio de Janeiro. em 1970. quando
no seguodo 800 de existência torna..m-Ie eampeõel cantaram para represeotaotes de 65 paÍSes.
do Festifd N�ciooal de Ooros. r88liz8do em Porto Çmmaladol pelo MBC paro ump "rournée" pelos
Alegre. Assim, rspidllnente••Bte. garotoB torDara18- Bslldoa de ,saoro Cerartae, j)araná. São Paulo e

.e famolos 8. hoje, lio conlideradol como um dOB Mino. G�i'.is em t9.7ã ,

melhore. corais infantis do .paíe. .Apresenlaram ae em vários programas de TV de
Em seus n098 anos d. ,ida, o Coral já realizou ele•nee nacional. lais como: '�Alô Bra",'I, Aquele Abra'ço"

São

E at'· d Ad
•

,
o r. E d g a r Out r a

Sefl orlo e vocacla �;�l�eSg:d:.rA;;.�D::':.
Advogados

Dele.as fiscais de qllalqul'r ,natureza - C�brao9fl' - InTentArios - De8qui·
tes - Alterações de Firmal - Cootta,o. - Acidente. de TrAolito - Defella.
na Ár�a das Fio.ooiadora.:- Matéria Trabalhilta. Viaja':l18 a Stni90 dOI
CHutes

RII Relloldo 1111, 55Ó
Jlrllil di SII

files: 72-1754 Escrlt6rll - 72�0311 Realdelcll
SII'a Cltarlll

Rua Jorge Lacerda, '.fI - Caixa Poatal, ã9

São Bento do Sul _. Santa Catarina

L u í s"

PAGINA

E?m Jaraguá
TV Globo -Rio- 1970; "Clube dos A�li,r.á" TV Tupi
-,sP- 1973; Exeurçã,o aos vizinhos países da Ar(lenriD4
(1969) e Uruguai (1970·71); já ae apresentaram em änai,
de J 00 cidades do RGS.

Integram eruelmente o coral: !7 menino. centores
de 8 Cl 12 encs; 8 meninu dançarinas· de 8 .. 1 t InOI;
6 rapazes do eonlunro mustcel,

.

A direção enísuce, .rranjoa ce regência eSlip sob
a respoasabrlidade do Prof Carmo José Gregory. As
danças seiuem as eríenteçõea da Prof... Marilena
Grueodling Araollide.

.

O show etuel tem dunl!çao de dual horas. e eslá
dividido em querro parles di.,iol.s. varledes, eentendo
cada uma: canções. danças. declamações, número.
voceta e 501isla8. Todos estas canções têm ecompa
nhamente do' conlumo muslcal, enriquecido por um

órrão eletrônico de srrande capacidade sonora.
O atual repenöne 'CoDlém canções populares e

folclóricas di vários pa(aea. Toda apresentação é real
çada por um íeno JOIo de luzes de 16 cores.

, '* * *

Correeeondêncta. CANARINHOS DO SÄO uns
Mal. Floriano, 119 - Cx. P .. 2i - Fone 22..25-49

. 9680Q Sanla Çruz do Sul - RS

Indústrias· Re�nidas Jaraguá . S.A.
. dispõe de vagas para:

MECÂNICO DE MANUTENCAo COM CONHECI�
MENTO 'EM AUTOMOVEIS

OPERADORES DE MAQUINAS DE BENEFICIAMEN-

PORTEIROS
- AUxILIAR DE 'ESCRITORIO

Exige-se instrução escolar compatível com a função e algu
ma exper�ê�cia adquirida em trabalhos anteriores.

Oferece ótimo ambiente de trabalho. salário condizente com, a
função, ' cantina. e assistência social completa.

Os interessados .deverão telefonar ou apresentar·se no depar
tamento pessoal da INDÚSTRIAS REUNIDAS JARAGUA S.A.,
situada' na - Rua Rodolfo'": Hufenuessler".155 - Telefone,. .l�0566. - .. "..

TO

,II E M P R E S Á R lOS, T U R IST A $,
.

.

, a V.ARIG sente-se honrada nelo que pode fazer pelos geus ne

gócios e, passeios. VARIG eltá presente em toda parte do
mundo, beneficie-se dos seus serviQos.

PeQa informaQõel à VARIG

Av.'MIl. Deodoro da fonseca. 1'22/1ãO - PoDe 72.0091
JararulÍ do ,�ul - �C

Viage VARIG VARIG VARIG II
p. _..__ ..

em r�ral� especialmente
.

Gaita .. Acordeões
Complelo �orlimenlO com 8 ii t20 baixo.

BaDdon.oD
, Pianos: ccFritz Dobbert»
Gr.nde Variedade de modelos

HarmôDio. ccBohD»
ORGÃOS TUBULARES B' ELETRÔNICOS

,

.

Guitaras e Amplificadores
In.'rUmtntos para Orquestras. BaDda. e

CODjUDtos ModerDos
Violinos - Violões - BaodohiJs e Banjos
Fhlulas - Chuinelas --- PisIons - 5axofones
Tr.mboae. - 8aixos .. ·ßalerias compleras
Pandeiros - Chocalhos - Mar.,CIlIS e Afuchb

Mélodoà - Cordas e Palhel"

Instrumentos pI· FaDfarras: Bombos -:- Tambores - Pralo. e CorneIas
ParD Músicos ProfiaaioDai. forneço também IDstrumeDtos E.traD�
g.iro•• Violinos, Fleulas e Clarinelas, tipo cBoehm», Pi.rops, Trombones

5axofonu, bem como bocclIia e Boquilhas .eslransreira.
Para maiores Informações. consultem a

EXPEDIÇlO 'URr MOSICAL DE PAULO KOBS

Ga.he O desconlo do a•• , comprando .' CARRO DO ANO, no sea Cone.ssi,nArio Chevrelet de J�rlgaá do Sul

, I

C
A'
R
A
V
A
N

Irmãos

C
A
R
A
V
A
N

Emmendorfer
Av. Mal. Deodoro da Fonseca. '557

,

Jaraguâ do Sul

Fones 72-0060 � 72�0769 e 72-0969
,

Santa Catarina

-.....__.. �----...I-------------..--------..----------_.--..I..----------------------------__..
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CORREto DO 'POVO
,I
"

AGRAD,E'CIMÊNTO·
e convite para culto

A Femrlia Enlutada do' sr.

Júlio Carlos Frederico Friedemann,
ainda consternada com o seu recente pessemento,
vem, d� público, mentfester a sinceridade do seu

reconhecimento a. quantos, numa demcnsrreçãode
emizede e de solidariedade humana, epresenterem
seus senrlmemos de peser, enviando 'florel,-coroál
e velando o corpo do querido morto.

O exnnro faleceu às 2 h ,30 min da madru
gada do dia 28.0676, em suá rßsidência à rua

lomvllle, com õ3 anos de ídede.
" .

Alravés deste. externam um agradecimenlo
espeerel ao Paslor Bgberto Schwanz, Dr. Alexen
der Georg OtM e li sra. Relly Brandernburg, de
Curitiba pelos esforçoa .,�splrltuais, clímcos e de

, emizede demonatredo' pa'ra com o extinto.
Outrossim convida' pan o culto em tmen

ção de lua alma que seré oüc.edo em Hngua
. alemã. com Sante Ceta, às 19 hores do dte t t
de lulho pröx.rno, ne Igrejll da Comunidade Even
gélica Lurerene de Jaraguá do Sul.

JarllguiÍ do Sul, junho de t 976
A Família Enlutada

) "

Terr e nc
Leo-Itz ..do a Es,radll Rio da Luz. oom

área dé 81.500 m2, 8(1lfica.do 'com Ii'ma Clil. de
madeira, ótimo para plantação da arroz e

DutRg@al para •• do

Ver fi trstar p9111íoslmeIJte OD atr.,és do
tlldeD.e 72-0035 com o Ir. Enio, n'o'. Posto Ru
bíui.

,I Dr. Álvaro Henrique
•.

Maia
. I

·Advog,a�o
CPF: 019174Ó49

.

Ações
OAB/SC: 173'7

Go.sultas, Pareceres e

Inventário" Acidenté8 de TrAnsito, Segurol,
Usucapilo, Cobrança!, Inquiliosto, Desquite.,
Ca.Dcelameoto de Proteltol, Defesal Órimioaail e
Fi.cais, Treb81ho e Prt>vidência Sócial, ACeB-

loria Jurl�io� às empr88a8 em geral.

EXPEDIENTE
AI 3.8j feira.

da. 8.00 às 1-8.00 hora. e

ao. lliblldOi du 8.00 às 1200 hor...
Avenida Getulio Varga., aSo.

[I Corupá Santa Catarina .1

Hino a Jaragu,á· ,do Sul'
Entre montei te Tejo engastada,
MarginandO corrente prateada....
Vibra, um pOTO querendo progrello,
Crelcimento, trabalho e loce.so.

�.tribUbo
jaraguá do SUl 6B vibrante,

. Nlo haverá quem te suplante'l
11e\1 povo alegre e varonil,

.

Tem por lema: Avànte Drain

De teus oampol abertos em' flor,
Da Indústria a todo vapor,
Brotam rlOI de rlq_ueza a sorrir.
Quando o dia de. amaDhl nos lurglr.

Teu brallo tem o verde: 6 esperaDç.,
O vermelho, este povo que avança.
,Ao lufar da bandeira marchamoll
Pela terra que.é nossa. e que amamol.

Letra: Rodolfo Hufenuessler
Música: IrmAo Aüco Rubl:Q.i

Saúde recebe mais vacinas
Fpolis - A Secretaria' da Saúde recebeu mais

12 500 doses de vacina tríplice e 10 mil doses
de vacina antitetânica, q�e já estão sendo distri
buidas pela Central de Medicamentos Básic()s às
unidades sanitárias do Departamento Autônomo
de Saúde Pública. Osmedicamentos foram adquiri"'
dos na Central de Medicamentos do Ministério
da Previdênoia Social.

SA,BADO 03-07-78 -

meu arquivo para Doaê
Q,uando este dia chegar

Prof. Paulo Morettl,
�e Você é 'Iomado de u'm idéill obsessivcl, lentG

Uma aafd'lI honrosll para Que nado venhll ti compro-
meJ4-lo;:'

'

I.. ': 'Prefeit;;�de ��I�ipal de
Jaraguä do Sul'

Lei N. 615/76
Autoriza .0 'Chefe do Poder Executivo _ receber área de

terra
'

por doaçAo de Luiz Lewerenz.;'
,

,.

Eugenio 'Strebe, Prefeito Municipal de Jaraguá 'do Sul,
Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas atribui
ções.

Faz'l&ber a todos os habítantee deste Município que a

,Câmara Municlpal aptovou e eu sanciono a seguinte le1:
ART. 1.0) - Fica o Chefe 40 Poder Executivo áutoriza

do a receber por doação uma áre�: de terra contendo a área
total de 150,00 mz, destinado para alargamento da rua 8.

ART. 2.°) - Esta lei entrará em vigor na data de Bua

publlcaçAo. revogadas as disposições em contrário.
. Patäeío da Prefeitura Municipal de JaraguA do Sul, aos

18 dias dc mês -de junho de 1976. .

EUGENIO STREBE, Prefeito Municipal
A presente Lei toi registrada tr publicada nesta Direto

ria de Expediente, EducaçAo e Assistência SOCial, aOI 18 dlal
do mês de junho de L976. .

,

Astrlt K. Schmauch, Diretora;

Lei
.

N. 616/76
Autoriza o chefe do Poder Bxecutívo a receber por doa

çAo diversas áreas de terra,
.

Eugenio Strebe, Prefeito Municipal de Jaragui do Sul;
Eltado de Santa Catarina, no uso e exercíeíe de suas atríbuí
ções: "

., ' ,

Faço saber a' todos os habltatl_es deste Município que
a Câmara Municipal aprovou e eu saneíono & 8eg�inte leí;

ART. 1.0) - Fica o Chefe do Podér Executivo autorizado
o r.�ceber por doaclo diversas áreas de terra para alargamen-,
to de rua lateral da rua 9 - 25 de Julho, asstm dístrrbuídas:

. 1.325,00 m� de. Alfredo Klann eLldia Klann 530,OD m2. d� Ema
Oestreích. ,

' .

ART. Z.O) - Esta lei entrará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as dispOSições em contrário;
Palácio da Prefeitura Municipal 4e Jaragu' do· àuI, 18'

de junho de 1976. ::

.
EUGENIO STREBE, Prefeito Municipal

A prelelite Lei foi reg(strada e publicada nesta Díreto
ria de Expediente, Educaçlo e Assistência Social, aos 18 dia.
do mês d. junho de 1976.

. .

Ástrit K. Schmauoh, Diretora.

Lei N. 617/76
Autoriza o ehete do Poder Bxecuüvo a receber área de

terra por doaçl'o' de Prefelta ,Dal-Ri e sua espola.
Eugenio Strebe, Prefeito Municipal de Jaraguá do �ul,

Estl�do de' Santa Ca�ariDa, n(l' UIO e exercício de ,suas atribui-
ções. '

Faz .aber a todolos habitantes deite Município que a
Câmara MuniCIpal aprovou e eu sanciono a legulnte lei:

.

ART. 1.0) ,... Ficá o Chefe do Poder. Executivo autorl
zãdO'â rêcebeipo.'''''doâç(o�"UIÖa

-

arei-de ",.

terra cóâtêildö' li '

área total de 2.390,60 m2, destinado para abertura da rua late
ral da rua 11.

ART. 2.°) - Esta Lei entrará em vigor na data de lua

publlcàoQo, revogadas as dispOSições em contrArio.
Palioio da Prefeitura Municipal de Jaragui do 8ul, aOI

18 dlal do mls de junhp de 1976.
.

.

EUGENIO STREBE, Prefeito Municipal
A pre.ente Lei' foi registrada e publiC!lada neeta Direto

ria de Expediente, Educação e Assiltêncla Social, aos 18 cDas
do mês dejunho de 1976.

Astrit K. Schmauch, Diretora.

Lei N, 618/76
Autoriza a permuta de área com Dr. Edson Schulz.
Eugenio Streb., Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul,

Estado d. Santa Catadna, DO u.o e exerefclo de luas' atribui-
çõe.. .

Faz Baber a todos OI habitantes deat. Município que a
Câmara Municipal aprovou e eu aanciono � seguinte lei: .

ART.. l.D) - Com a finalidade de alargamento e retiflca
çlo da Rua 14 (Jorge Czerniewicz), fica o Chefe do Executivo
autorizado a permutar 270,55 metros quadradol de área per-

Se Você cogiltl,Ju.ndlir um clube de futebol.
tàlvez antes' mesmo do clube pen.e nas cores �a
,camisa;, 'i,

Se Você' vê um exército marchando, ollservi
a fardei, o fuzil, o elinhcméoto. à disci-pUoa, O ino�
vimenlo;

.

Se Você penll no colégio. imagi,oa o unifor.
.-
me, os ptofesso're." oa livros, os cadernos. os re

Bultados;

"
',Se Você deseja D ordem, idealiza, logo como

co,nseguir a disclpllnll, o reapeilo à autoridade;'
. Se Você Vislumbra úm ideal, buscll a marca da

origem e regIstra o sinete do fim para tentor, al

c:ançá_-Io;
Se Yo('ê persegue um 'desejo, desdobra-se em

esforço no sentido que ae lorne quanto aotes rea

lidade;

Se Vo�ê se esque<:e de um compromisso, preo
cupa se com as' conseqüêncil!l� que 101 fato poderá
acarretclr;

" " -

Se Você pára um insllinte parll raciocinar
sobre a vida, procurti ·situtlr· se quanro ao seu real
'signlficll(Jo;

PAGINA,4
teneente à muniçipaudade, Com a áre�de '110,17 metJ:os . qua.
dr_doI de propriedade de. Edson Schulz, área esta nece8s,1'1,
à finalidade -soíma indicada.

ART. 2.°) - As áreas Ir que se refere o artigo anterior
bem como suas loqaUzações, confrontos e metragens, são a.
constantes do levantamento planlmétrleo efe.tuado pela Prefef.
tura Municipal, conforme planta de 09/U6/76, asslDada pelo téc
nico Ruf S. Eggert, a qual será parte integrante da pre.ente
lei. .

.

.

ART. 3.°) - Esta lei entrará em vigor na da,ta de sua
publicação, revogadas as disposições em conträno,

Palácio da Prefeitura Municipal, de Jaraguá do Sul, a08
Z8 dias do mês de junho de 1976.

, ., , EUGENIO STREBE, PJ"efelto MunicipalA presente .i..éi foi registrada e publiciula nesta Dill.to_
ria de Expediente, Educação e Assistência 80clali aos 28 dlaa
do mês de junho de 1976.

'.

.

Astrlt K. Schmauch, Diretora.

Máquinas de calcular ELETRONlCAS
18 modelos COIIl e sem fita, de escrever,

somadoras e duplicadores.
Revendedor exclusivo para a região

§OCo Gráfnca AVellllll1a ltdlalo
Fones: 720592 ou 720972

Planos especiais de financiamento
Garantia de 1 800 - As'shltêocia Permanente

Escritório.

A COMERCIAL
ADJDCACIA ..,... COlnBILIDADE - SEGUROS
Antonio ..José Gonçalves

Bel em Adminislf,çaO de Empresl.ls
Yvonne Alice Schmöckel Gonçalve�

. Técnléa em COD'lahiltdélde CRCCSC) 7638
..

ODF 09�090 989-53
Rua i (Mal. DeOdoro) 122/180
Fone 72:0091

-

- ex. po.tal, 19

Jaragu' do 8ul Santa Catarina

aecur.o. flicai. e adminlltra'ivol..,. Contab1llda
Serviço de marca. e patentel - fotocóplaa de

Lel1.laç_o trabalhista e INPS - Segurol em leral
Servlçol aéreos Varig

Deide 19.' l serviço do progrelso de Jaraguá do 801

s. Você sonha com pliJnos gigantescos, de_'
dobra-Ie. em atividodes' vislIndo à aua o,brençao
promillorl.

ESlli sucessão de condiciooamentos o foz glJ
lopllr em mil direções, o Ilbertli de lantos Jillmel', o

prende a tanJas obrigações, o aprox'ma de tanlOS

. lImigol. o afaSIa de tanlos importunos, aponlando
II tantas ,difeções e o desapontando em tlintas oca·
siões.

Abrem-se 'caminhos e fecham-se !rilha's, anoi
tecem planos·e amanhecem desilusões. buscam-se

soluç�es e encontram �e problemlIs.

Problemas... .solu'ções... Sonhos... Realid"·
de•.• Se Você tem cunsclêncill do que é e" do que
faz. será capaz de conciliar rodas �8sa8 anlfleseS,

. enconlfll,ndo respostas li ttlnlas pergun'lcls, IransmU
"dan'do a noite em dIll, i! indiferença em amor.

Quando este dia chegar, Você 'poderá consi ..
deror-se realizado.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Comércio, Indúslria 'e Lav.ou�â Ii".aiãos_Veiga S.A.:,
Relatório da Diretoria

'

.� J"
P i li li 1 v'8 '

Ações CaucioDildl1 260,00 279�187,48 '

� J� ." � , 'I

Demonstrativo da Conta Lucros e Perdas
À Deblla

�
U'

:-�_SÂ�ADcr_ 08�07-78
'ft Je" .. It. t ,lI."l!.! 6 !. • IJ to ::t" \ '- ... ,.•60RREIO ') IJO- #�QV,Q

, .'
L l _'

. � J

Ião Eliollel
Capital
Fundo de Depreciação
Funde de Reser\!lI Legal
Fundo ,Rel!�rva Legal Soe.
Saldo Reavaliação
Fundo ludenlz. Trabalhtet.
Fundo Deprec, Reavaliado
Fundo Ações Bonificadas
Ellgílel '

'

" '

Correntista -

Senhores Acionistas
Cumprindo determíneçõeà leglis e estatutárias eubmetemos ii esclare

cidd epreeteção de V. Sas. o helaaço geral, contas Lucros e Perdas e o pa·'
recer do Conselho Fiscal, tudo, tnerenteae exercício seetal 'encerrado.. .em ãl
de dezembro de 1975.

Todevís, esta diretorill permaaece ao inteiro dispor dos seahores acie-
Distas para OI ·esclareci,mentos nece!slÍrios. '

Guaramlrfm, 20 de fevereiro dr 1976 .

Alusmiro Vilela Veiga - Diretor Presidente
Pedro Irineu da Veiga - Diretor Tesoure,iro

Balanço .Geral-do Ativo e Passivo
encerrado em 31 de dezembro de 1975 Compelsacia

"
. �,
, .

0, _&'\TII TtO
;.'" ':".'fJ (�'I;�f>Im••lllzBdl �

.

Terreno
Fábriea ele TelhiJl
Máquinas Agricultllra
Veículos <

Semovente-s
Edifícios e'Armazenl
Máquinas e ID�r.iaçõe.
Móveis e Utensflies
Reavalil�õPs
Bispanílll�

Caixa
BaRCOS

Realizíwel
Adicional RearHufvel
Depósito Obrigo Trabalhistas
Partjcip�çõel . , "� .

I"'undesc'
Depöstro Sudene

, Adicional, IBDB
Merclldorias J

'Depósito Sudepe, .

Embraer
Consórcle

ReSIlladO reldelle
Prejuizos I, Amortisa, .

.CompenSaçãD
Açã�s CiIIUcioDlidas

643,16
�õ5,66
1!ã,66

17.600,00
1.1,54

8710,20
:ã1.462,08

'c.. ',2, 14�,32
166 ã8ij,38

0'

v

« • ,.. t ;.1\.

--

,r. I , ,

! 110.000,00
6:268�Õ4
10.52�,91
14.656,10
80.197.07

218,50
'

7,918,56
, i38,00

,
' ,�

. ,

240.126,48

.' ,t

,
t t

,. _ J rr, ,

:,. � ' ..

,sesrüros, Deapesa, Viagenl e Manurenção VeíulOt;, Impoa.o de
Rend. Oll Fonte, Bnergla, Salários e 'Ordenadol, Delpeaea Ge
rai', Previd'ncia' Social e Pro·Llboré,' , \ 130539,11

"

A Crédllo
'

Aluguel, Pretes e Carretos, Dtvldeados e Prejuizos a Amorfizilr 1ãO,6i9,13
Altamiro Vilela VII,. - Dire'or Preaideate

Pedro Irineu da Veiga - Dlreter Tesoureiro

IriD�u José Veigll - Têe. Conr. reg. DO ÇRC.sC sob D,O 6177

Parecer do Conselho Físcal
Os abaixos aiatníu.lol,�membros detivos do Conselho Fiscal de Co�.

Ind. e Lav. Irmãos Veiga S.A. declaram que rendo examinado o Balanço Ge
rai, a Ceuta Lucros e Perdas, e demels decnmentes íaerentee ao exercícte
social, eacerraâc tm �1 de dezembro de 1976. encontraram em perfeHa or

dem a concordância pelo que são de parecer sejl ditos documentos aprova
doa pela assembléia geral ordinária.

Guarc1mirim, 1.° de .arço de 1976
\

226.222,19

132.70
2.14�,60 2.477,10

:224,11.
219.50

2,612,00
" 1i�,10'
_ �S9,OO
419,90

16.104,20
ã8,9,OQ
16,00

,3.032.50

" r "

, .

21,'419,51

26,848,"8
" -

,

.' Theodoro Musli
f'

.•:-

....
1 ..

_ " 200,00 279.187,48
-----

'I

plIra, Ademir R. Nurtea, da Associação ArléHcà Kol-
bach; 2.° lugar para JoáQ J. Silvana das Indústrill8
Reunidas; 3.- para CéIiQ. Klosowski, de Estofados
Menaes: 4.0 paea Defllir Flôrls, da Associ8ção Recre
.. tlve Irm�os E:nmendôrfer (ARIESA) 'e na i.o posição
o corredor Rubens A. Hasie' da Associação Recreati-

========="====== "o :"�-'" ',,'"
,� r'� -�

va Marisol (ARMA): Dia 31 deste mis_acontecerá.pro-
a G. E.' Iuventus encerraré.ne: jerde de . amanha va de âmbllo esladual, aqui em nossa cidade, .eomo ho

SUII participação DO ,Cánípeoniíto Carertaense de Pro� menagem ,do SESI ao ANO 100 do Município.
liaaiooais, versão 1976, recebendo II visita 'do' Club, :�

,

"
,

.

�',
-

x
I

X je I",.
'

,

Níutico Mercílto Dias "de-ttajaí. Jogo que se� afigura
" _,

'Com doii fOfOS, um iaacabado p,or ate,s 'de '10-
como dos ma,is difíceis para as pretenções juventinas, disciplina; prosseguiu, na iir�e de d'o,nilne:o ti "T9rnelõ
filja visto ii equrpe 'vi'iitâote sirêheiàS'(I'f-allos -ê bai' da Int�l'ração,J' reunindo clubes de lárllgUê!Í e Sch'r�e:"
XOI e conlando com bons valores todos, experientes, ,der. É:m. Rio (ia' Luz, aconrec�ra'm �pisÓdios de aUlên�,
�ás',: deverá!"a'c:ontecE;r"re�forçö,;!máximo dos comabdll- tied indiscipÍio,éf'por parte a.e 'um' jo'gador âo {Baêpe'n
II�� de Hélio' 'Rosa :>ara c(jn�eguir úm, respl!ad_o (";'0- di, 'Zigomar que andou "desceódo o· cllcete!' �m joga
SltIVO.

.

dorea do Cruz de Malta que vencil.! o jogo por 1 x O.
No turno II equipe mlncilist. venceu por de'i; O juiz da partida demonstrandb toda falia de condi·

leató. li' zero ni; cidade portuária, numa tarde um. fan'- ções para' a direção de um encontro" futebolfslico aiD
to infeliz para",o o6sso,sistema defensiv�. M�s" a de� elPulsou ao zagueiro do Baependi o que acabou deter
lesa para quem, a$&i8ti� ;08 ,jogos do r:,eturób. aqui e� mi'nanão ä insarisfi!lçlo ;des torcedbres do qu'ôdr,o 'in
Jara2'uá, pode c,omprovar .ser uni ,dos, pontas' alr08' do teriorano, que invadiram o campo, ,o que determinou

I

Juvenlul e ,qUe por, certo< dar-á
.

"c�ceiras" ao ataque ai suspeosHo da part,id,a:
"

' "

do Mlilrcflio, e, .com Nele um do's. prinhpais,artilpeiros, '-l No outró ptélio,''Acaraí e' Gneipel empalaram em
deste campeonato nö' comanda 'do ataque,; procurará 2 x ! em jogo realizado na cidade ,de - Guaramirim,
retribuir o revéz sofrido. ' , ,'.' ,1,; onde o "time 'déJ raça" detém 0- mimdo ','de 'jogo: ·,0

Você ,torcedor. jaraguaense
.

eetá/�oDVidl1do ii ',lTorneiQ d� Igt,égraçaq",' que Dem f"'che.ga ; li' iDt�graÍ'
prestigiar esta apresenlação, �liás ii última, do Juven- 'tanto -assim; terá aôdamentd oH' íà!rde de dotßingo com

tus-nadase c1assifica'tória, êómpàrecendo "a -,arde
I

de 'os' jogo� Äca'r�í x Cruz' de, Mafta' em Guàramirim�
amanhã no "ESládio JoãQ� M,rcaffo". Na ,seg'und;J Jei;- Baependf'x BOl"afogo no Max Wl'lhelm- -e- Tomazelli - x
ra próxima, no perro,do nOlurno, iii diretoria do Juven, Esttêlla' ém S'chi'oedér. 'Ontem' a - noite'" deveria" 'ter
lus deverá reunir'se' para tràtar dos d'estinos da equil. 'àcoluecido reunião Dà i..JD para análise dõs 'últim1os
Pe, acertar ,a 'contrataçã.o _definitiva de alguns jOllado� 'àéobtecimeót0�(

,- J' • • t", ...'" "

,,:04.
� I,

res do aula I plantel, t , ag�drd,ar decisão do FCF �'
.'

, , . ,I ,.,." "
1,' ":1IIÍIIirÍI

respeito das disputas
-

da, Cop!, 'Governádor do Estadà ,'J"'. ' ,; ,-, '" "

8ue 10 que tu,do in�i,ça de,verá sair ,após",9 .final, do

t'.' tA·..g·,..a'd'ec·I-In,enlopresente camp�onato.. _

• r .1."
.

I
." .hX'-XX"- l,.J_.!

.. ',' ,
\

"
_ Nq� dUlls partjdd� lealiza,d(Js, f�ra ..de,_se,u,s ,_dpm(;

PA Família Enlutada do soldado
_

do

0108, o nosso "moleque travesso", perdeu por 4 x O Batalhão de Polícía Militar de Brasília,

�:nrat Q FigueiJ:emH� e;.4 ?,..,2 para" S�jq h,omônimo, p Ju- CELSO :HERMES
'

.. :ULLRIGH,,U�"de Rio, do· SJI! .. R�sultado, o�)fm,al P9is ,Iratom-
8e de duas grandes equipes do futebol catarinense. E .. pesarosa,-'comusica seu Faleciment�, oc.prrid'o às' 7h

tor falarmos e!Jl JUV�JJ_;IU�,_ �eu�, presidepte, 'o industrial j 30 mirr. d& &a 19''"déjunho, no Hospitahlas' For)
"oreno Marailltto nos informall" que üs luminárias do );a's4 A'rmadé}§' qq pis�rito:Federal" com:_a iäadé : dl�
�eStádio João M�rc,i(I,tI.9:' foram reg,ul,ada,s, por técnicos 19 anos.

'

'" " ,t _,

�t�PolJ��v,eis_ 1?�la i1um�Qaçã9 Í'�C?, e.�uid��,,� ,q!}e ª lu, Na oportunidade' expressam seus agradecimen-'

�IIlQ�idade mel'_orQu. elI! quàse FiQquenta/•. fl9rc,eôto_ dá .�os a '�odos quapto� se solidarizara:m älirà}lte o di

p Je1C:l,'eote, fato que t.ivemos I'oportunidade, de com,- fícil transe, enviandb fl6res, "cartões, coroas' e que

AroVfJ� Dill quarta feira quanto o Juventus defrontou a' acompanharaPl. o extinto "até' o, Campo Santo. Um
rssOclaç60 Atlética Chapecoeps�. agí:'adeçj�ento 'de ;coraçãq a's palavras confortadoras
,)

• _

'..,.
_ "; "I.

I

-<.lx' x" Xh e i,.,'� -

'-o
,

_ proferidas na 'cípertunidade' pelo pastor' Eg15erto'
G N� 36l),àd'õ' úlrimö�..

o 'Sirviço dé Rik'rê�çãö'ei'el. Schwanz como' também ao Coral de' Cdmunt'dade'
�O�I��, �o _ �E5!; ��e.afi_?:oü':� .'�r�.,!i,cio�a} 'i:�rö�a_ 'dê�'_?+ Ev'an�élica p�los. belíssimos cânticos; enfim a todos

S�d8_..,trdl'eil!)•._IS,,�fJ::�E�ffl';�, p'ar�lcJJ?at��.:��,:f0!:r�O(��,., I, ,d,��tl J q"1Et,,:-git�ia �y tpdiretatffente-l ajtràarapl
,

á' '_)n,ihimizar
u

_. h()sso.),sbfriníehtd� �
J J . ,_I, _' .; ..._,. J ':::'1C( I

,�"A-prc,.ii(teàTifzada�·ÍJó'JEst��r�.Mä��,i1bãrm.�o� __ I Jaraguá do Sul, junho de 1976.

ntrcurso de cinco quilômetroá� apõs' sua" .detivllç�o, � ,. ...,.. , � .' .... "v ,I. I 'A Famíli� enltitad'a�
cou assim a classificação dos concorrentes: l.0ll1gdr f* (. ': 'l>r 4', "",', (T "'1.

{ C_P_c} "

E'S:P.O tj�,T'lvi:;ls

'i
I

I Arae Vieirl
Salomâo JOlé Dequeeh

Florestamenií: ReflorestamentO:' ,Íisagismo,
Projetos e AdministraGão Florestal

L. '.

Inço, PQl1:7o Teobi-
,

Eng� Florestal
,

.

Av. Mal. Deodoro, 180 - Fundos 98.250-JARAGUA DO SUL
j � • i

Fone: 72-0411 - Caixa Postal,20D' Santa Catarbla'

-o .".

Cárne'l ',:Exlrav.iado
! i . �)" 1; .�' 1 1

Brioh,,6uilberme Enld Vogel, extrà',i9u
\

BeD 'Ca,rnet d'o-INPS n8 B/32-5841151 Pede-se li

qllem 'enoontrar (ou), que'_entregue ao Beu le
gitimo, . proprietário, Banco Brà8ileiro de 01311-
contos Oll Oll agência local db INPS. ,.

I'

li'

_r. ��!!�e�!��:I�'I.
A Ft!mília Enl!ltada da Sfil.

." • '; .

.ERNA RADUEN-Z q-H:INTHER, '

•
, _ _ ! I

cumprem o triste dever de partieipar II todos' os,
parentes e amigos seu pàssarpent.o ocor,rido à$
23, h0ras do dia 28 de junho ',próxi�o pD,&ado,
DO Hospital e Maternidade Jaraguá 'com 5b anos

'I d" 'd 'd"
.', �

: '"e I a e.
I "<, '

'

,

Agradec�m, aos bons, vizinhos, am\.gos e'
parenles que ofertaram f1ôres, carrões e aos que
de uma ou de OUfra forma: ajudaram a amainar o

sofrimento dos enll:llados/Eate agrádeciinenrol,' é
dirigid-o ,'d2 igu�, forma às' enfertn'eiras do, Hos�
pital 'Jaraguã,' pela dedicé!ç,ão ßispendida. ,ilO Dr.
João Biron e ao Pastor 'Egberto 5chwan'z, nóo
só pelos e,sforços clínicos e espirilut!is prestados;
mllS,; também, pelo apoio e 80lid�riedade humana.

,

Q�Gulto em illtençãQ de suá alma, terá lu
gar amanhã', día 04· de julho, às's horas, Dá ig'reja
Bvangélica Lulerana de Rio Cêrro. A to'dos, o

n08SO "muiro obrigado".
" ,,: , _JMaguá_ �q �ul, 'j.olh.o' d� :1976.' ,,: :,:.,

F� !: I� �� �' { 1 � :L" " :'A PamUia cI�nlutad'�i
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Corre·io. do.Povo
ANO LVIII "ARAGU! DO sUL (SANTA�CATARINA) Sábado 3 de Julho de 1976 N.,Z.892

Posse de Direloria
J O eccntecímeníc

Distinguidos por honrese convüe, Correio do
Povo tez-se presente no solene jantAr de pesse dlls
noves diretoria. do Llons Clube JlIraguá-Centro e

Cídade-dadustrlel, ocorrido na última segunda feira,
DO Restaurante lrelere.

Uma bela festl, aem dÚvid. Maia de 1ãO 'pessoas
compareceram ao acontecimento social. Presentes IIUto-,
ridades locai. e delegações dos Lions Clubes de Blume
nau, Timbó, Pomerode e Corupé, a posse de MOUSSA
NACLI,novo presidente do Lícna-Centre • JOSÉ PE·
REIRA lR., do .Ctdede-lndustelel, reve o preattglemento
do Governador do Distrito L-lO e do seu teseureíro,

Coube ii João Lúcio da Coera dar as boss- vindas
ii Leões, Domadoras presentes e bem assim aos eon-.

vidados. Rubens Ntceluzz], peló Liens Clube-Centro
e Ademir Furtado, pelo Cidade�Induslrial, prestaram
conta de suas geslões do período 16/16. Traduzindo
ii lrmeneçãe de próposifos que animam Ltens e Rota
ry, em Dome deste último, íez uso da palavra e Dr.

. Murilo Barreto de Azevedo. O último orador foi 'o
Governador do Distrito L-I0 que, lendo perte do dis
curso de posse 'do Leio Sobral, prestou homenagem
ao primeiro brcaileiJ10 8 desempenhar as ahas funções
de presidente de Lions Internacional. Chamou iii aten

ção o slmbolísme de duas gaivot.! adotado por So

dos
social

Clubes
semcne

\

Lions
desla'

bral, aliall�O tio mesmo o lema de sua geslão:'
. "f'AÇA SEU SEMELHANTE SENTIR-SE NE
CESSÄRIO". .'

Para o fina,! do jantar estava reservada uma sur

presa que emocionou li todos os presentes. O Clube
de Garçons de Jaraguá, tendo prom,ovido uma tôm
bola de um aparelho' de TV, em favor da classe e não
havendo para ii mesma nenhum ganhador, num geÕto.
de desprendimento e de alto sentído Iílenrrôptco. erre
vés do Sr. Cozzartn, gerente do Hotel e ,Restaurante
ltelata � de representames da cilada classe, foi feitll
i!I doaçêo do aparelho em questão à APAE Ieragueen
se. De pé e com prolongados aplausos ficou evldea
ciado Cl) gesto de reconhecimento dos presentes II um

outro gesto: o dO .Itruf�uno dos I1bnegedos garçons ..

Agradecidos à deferência do convite que nos foi

formuledç, cumprímeutemos os srs. Ruben. Nicoluzzi
It Ademar Furtado pelo Trabalho realizede ne gestão

, encerrada e formulamos votos de que os srs, Mousse
Neclt e José Pereira [r. realizem, junto ii seus clubes.
um programa que connnue a caracterizar e marcar a

relevância do SERViÇO DESINTERBSSADO desen
volvido por LEVES ,E DOMADORES em prol de
nossa querida Jaragllá Centenária.

Campanliá
'

em' défeza
OI órgiios de informa�ã.o 'Tem leTantando

a hipótese da instituiçAo de umà Campanha em

Defeza do Consumidor, de âmbito n8oioDal, com o

Um de melhor resguardar a bolsa do pOTO.
.

Para nós um'!. Camp�nha desse 'fejUo, Ilio pode
ficar somente em bipó'te8e, pelo contrário de've ,I€lf
instituid_a, imeiUat'amente; ,pois a maioria 'dos gêDe
ros alimentícios f1o�e de preço e.oDstante.mente, e

com o novo aumen!o dos. combustíveis, previsto
para breve, é certÇ>- que Dilo só esses gêneros, mas
outras utilidades domes,tiese terão seus preços au-

,
mentados. Hallt: visto o caso do· Bçuear, que de
Or$-9,OO o pacote de cinco' quilos, passou para
doze EI

.

qUinze cru,zeiros, logo apói as dqas últims8
altas da ga8ol�na.' ,

.

-

.
,_ ,

.
.

Mas essa Oamp,anha, uma vez iniciada, deve
orientar seus trQbalhos visando nio tanto (jl produ
tores; mas principalmente os' intermediários, pois
geralmente é eS88 transação do produtor para o

inte'rmediário' e o varejista que eleva de m'uito o

preço dos gêneros. Temos um exemplo no leite,
que é pago ao produto'r a razão ,de CrI 1,30 o

litro e chega 60 eon8umidor por Or$ 2,20, portanto
oom um acréscimo de 70%. Aliás, 4!) baixo preço
pago pelo leite .ao produtor, é uJlla das coisas
abl1urds8 que conhecemos, poiB não há termo de

oomparaçã.o entre, o valor alimentício de um litro
de leite e uma garrafa de cerveja, mas no entanto,

do consumidor
Por José Castilho Pinto

8sta custa 01'$-6,00 em qúalquer botequim. Desse
absurdo 8 comparaç!o já tivemos oC8sião de nos

ocupar 111m conferência que pronunci�m08 ,no Con
gres8� Anual de Laticínios, ·levado a efeito em
1969 rio Instituto de Laticínios fândiQo, Tostes (e8
tabelec.imento que cursamos) da cidadé de Juiz de
Fora, Minu Gerais, cODferência institulada "Partieu
laridades da· Indústria Laticinfeta', na Regilio de
Jaraguá de Sul - SC". "

. Oom� di.8��ino8 a�ima, a tal
.. Oampanba. se

vier, chega num momento propl�do já que tudo
tende a aumentar de p�eço. e já bíista o Qafé que
hoje. está custando Cr$-44.00 o quilo, aumail,to que
n8S bases em que foi feito veio sacrificar a 'maioria
dOB brasileiros, pois bem Isbem08 que Dum Psfs
�ropical como o oosso, sO por cent'o da população
subl!ltitui. o jantar pelo café-com-pio.

Vamol3 torcer para que 8 Campanha em Defe
za do Consumidor, 138 posta em. prática, não tenba
o mesmo efeito pou"o positivo de ouiras iDiciathas
procurando favorecer o consumidor. Aliá@, 08 meios
de informação já. têm aventado que o· consum!dor,
por ignorar a fôrça que pos8sui, também é culpado
pela sua situação de joguête nas mãos de comer

ciantes ineserupulosos, pois se tivesse
.
consciência

dessa fÔrça, boicotaria esse tipo de come:ciante e

com isso o levari,a à falência inspelavelmente.

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

EDITAL
Pelo presente edital de citação, pedimos aos �e

nhores abaixo relacionados. qUi compareçam em 'IOS�
80 car!ório para trafarem de assuntos de s.eus inferesses:

Paulo Kuskowski - RUll Benjamim Consumf ••n.O
Massaral)duba. Mário Lowlitzki - ,RuIlI Carlos Fer-

reira s.n.tI - Nesta.
.

15. [araguá do Sul, 1.° de julho de 1916
Ligia Maria' ßichi'llger �iewerdt, Escrevente juramentada

Chevette

Tomou posse
.

no dia 1.0 de julho
o brasileiro João Fernando Sobral, tomou

posse dia 1. o de julho, em Honolulu, na Presi�
dência da Associação Internacional de Lionsl
Clubes. Esta é a primeira vez, desde que foi
criada esta entidade, que um brasileiro é eleito
para tão elevadas funções, oausando alegria aos

1.300 Clubes Lions do País. Vai ampliar o nome

do Pais no exterior, pois esta assooiação é res-

ponsável por 169 paises.. "

.

Pa í s
o carro exclusivo. jovem. personalizado

'C H E V Y-4
\

O PICK-UP 4 cilin·dros da CHEV,RO'LET

Conheça os dois receDt�s I.ançamentos GM em .IRMÃOS EMMENDORfER S.A·
Av. Mal. Deodoro da Fons'êca, 557 - Fones 72-0060 _/ 72-0769 e 72-0969

,

.Jaraguá do Sul Santa Catarina

Centro de Ensino
Juiz de Fora, realiza

Superior de
Formatura

,
o Oentro de .BDsino. Supérter de JuiZ. de' For.

e8t� exp'edjnd0 çonvites, par� 8& solenidades qUe
se realizam hoj." às '20 horas, quando o m@nciona.

, do \(j)entro desenvulverä festivo programa de fOr.
/ mátura dos eoncluentes, pela celebração Eoumênica
e solene Colação de

. GraU, na sede do Centro
Cultural Pró-Músicb.· .

Dentre 08' formandos em Pedagogia, COlDo
habllítação à Admínístraeão Escolar, anotamos OOID
muita simpatia o nome da

.'
Senhora Mayerli de

Oliuira e Silva Pßixão.· esposa de nosso muito
admirada �nio Frosssrd Paixão, que deverá OUIIl.
prir o solene cerimonial, para '(Izar de 8ma mere.
eida promoção aC) seu mérito de muitos anos dedi:

) cadoa ao m8gistér'io, onde colheu um Rem número
de reconhecldcs seniQos prestados à causa da
iD8i'rl!JçãOr a ponte ds ofuBcar certas autoridade.
invejos8S que se ,iram projetad8111 na sombra qU�
se agigantou pelos nós inegáveis méritol!l, tOhl.
mente .altada !l causa da educaçãe e cultura' do
altaneiro povo mineiro e, em especiel, ao ,saber da
sociedade [uisforana.

A Sen�or8 Mayerli d, Oliseira e Silva: Paixão,
que poderíamos classificar no atual estágio da 'ida
bralileira .omo uma autêntica "self made Lady",
deverá no dia de hoje realçar ainda mais a lua
peraonalidade marcante, quando como oradora da
tarma que tem eemo Patrono a Prof. Nícia 'Paschosl,
dirá à seleta assistência o' porque da existência
das pessoas ligadas à instrução e a importância da
presença dos homens I das mulheres aa 'Adminis
tração Escolar:

.

Lá estarão as pessoas da seu maior benquerer, OB

filhos. ti} esposo e os amigos, eenheeidca e admira·
dores da formanda, a bater as palm88'p�la c0nquiih
de mais um laurel, 3 cuja alegria 08 atOlges de Sauta
Oatarioe e, em especial. os seUB dedicados Amigo!
com "A'" maiúsculo que hoja dividem 8B Boas alivi·
dade! entre Jacaguá do Sul e Florianópolis, se jun-

.' tam com. muito carinho, com os fotos de que seja
muito bem sucedida DOS empreendimentos da 'rea
do '

ensino, verdadeiro apóslolado em prol da gran·
d�za da Nação Brasileira.

Daqui das terras qusa geladaá do sul brasi·
le,jro, ooruQóelll ardentes de amizadê tem avens!! um

desejo: ProfelllsQrs Msyerli, Deus ,"os rfil8QmpsDt!e!

Tropica.l

.....................................................................................I �
--
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