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I Jaraguá do Sul· ANO IDO !,1
II [Comissão de Divulgação e Imprensa .

I I
I Boletim N.o 24 !
! Com a participação de jovens desta cidade, a !
i TURESC e o SENAC vem desenvolvendo ínteres- "

I sante curso, destinado a atendentes que durante os fes- t
1 tejos do ANO 100, prestarão informações aos turis- 1
I tas que, virão prestigiar as festividades do Centena- 1
I río Estas moças atenderão nos ,3 quiosques que se- t
!
räo implantados nos próximos días junto as entradas I

, da cidade para quem chega de [oínvílle, Blumenau ,

I e São Bento do' Sul. Além de atenderem nos quios- I
1 ques funcionarão como recepcionistas, junto' as expo- i
1 siçõ.es e outros locais e bem com<:, em cerimônias 1
lfu��. !x x x

I, OS convites especiais que a Comissão .Ceneral t
I Organizadora dos festejos do ANO 100 mandou 1
I confeccionar já estão sendo distribuídos as autorída- I
! des de todo o país. O convite é p,a�a participar do 1,
1 almoço de confraternização dia 24, às 12,30 horas no 1
, C A. ßaependi., I
, X x x ,

r Já foram mantidos os contatos necessários com !
1 o comando da Polícia Militar de Joinville, no sen- 1,
I tido do destacamento de guardas de trânsito que I
I deverão prestar auxílio aos nos�os policiais. Esta preo- I
t capação é válida pois somos sabedores de que gran- !
,

, di, arluxo �d.�
.

veícu�os
.

par,ª cá virá e ;s�m uma �e.g�- ,

1 ia· b1ientação 'ii.ô' 'trânslcêtás ''''coisat'p''öâ�rão' sé-�corri<;; !
i plicar. Mas com a vinda de um reforço .para o apara- I
t to Jilol�cial local, o trânsito deixará de ser maior preo- i
! cupaçao. I

1
x x x ,

1 Reina grande expectativa em torno das festivi- !
Idades do, Centenário de Jaraguá do Sul, e todas as {;

pessoas diretamente ligadas' ao evento estão trilba- 1
Ilhando incansavelmente nos preparativos finais O t
1 Prefeito Eugenio Strebe afirmou que tem acoml2_a- I
! nhado de perto e com interesse à estes traba,lhos e !
1 mostra-se b.asta�te sa·éisfeito com esta afirmação de I', amor as COIsas Jaraguaenses., I, x X x ,
! lunto ªos 3 balões infláveis também sä,o uI- I
! tiínados preparativos para início de montagem dos i
1 stands que abrigarão os' produtos de Jaragua do Sul, 1
1 c,?nhecidos nacionalment�· Assim a EXPO-I00 uma

I
I dils maiores

. átracõ�s das festividades, caminha, para
.

um final feliz, e podem est-ar certos os organizado-, I

II res, que, os esforços dispendidos sera? recompensa- I
dos com a, visiUa 'de éénteniils: de_ pessoas na mostra. !

1 "

x x x
'

.

! A Comissão de Divalgàção e, Imprensa, através !

I
a ,mala direta difundiu os festejos janto as emissoras !

!
de rádio de 'grimde .alcance no país, estações de I

, TV, jornais, revistas, etc.. Cada um. destes órgãos II recebeu na chamada"mala dire.ta, ;.camiseta�, roteiros, 1I Convites e ,€lutro!;! , brindes" �) I.p:p.a ,solicitação qae 1t inserisse nota a respeito dos festejos. Por falarmos ,

1 em difusão o senador Otair Becker no S��ado, os ,

t deputados Roland Harold Dornbusch, Octacdlo Pedro 1
I
Ramos, Miraci Deretti e Nels€ln Pedrini. estes, últi- 1
Illós na Assembléia Legislativa, se reportaram aos II festejos do, Centenário a serem iniciados oficialmente I! no, próximo' dia 24 ,

, x x,x ,
, ,

. ,

1 MISS CENTENÁRIO, Terminam neste final de '

1 semana as inscrições às candidatas de clubes de I,
I serviço, associações, grêmios recreativos, clu,bis e !
SO�iedades, ao concurso de MISS, CENTENARIO, It cUJa escolha dar-se·á na noite do próximo dia J 7 II nos salões do G E. Juventus Alertamos aos interes- !

I sados em' inscreverem suas candidatas para que pro' �
t curem a rua Reinoldo Rau, 167 ao lado do novo ,

I Posto de Saúde, onde poderão ser feitas as reser' 1
i 'las. de mesas a razão de 150 oruzeiros, Muitas são 'I

�s lQscritas reinando grande entusiasm� p�la escolha 1! ii representante da beleza deste mUDlCIplO exata-· iI �ente, quando da· festa de 106 anos. O corpo de
,

I hurados contará com, 11 integrantes, e 'a eleiti,l des- ,I
I

lará em carro aberto quand€l da abertura das fes' i
, �\7id�des, alusivas aos 100 anos de Jaraguá do Sul; !
, alllbém o comércio, a indústria, Prefeitu,:-a Muni- it Cipal se encontram colaborando com o aconteci· !t lIlento social dp ano. Dia 17 de julho no Juventus, ,
I COncurso de escolha de Miss Centenário." �
....... ' ,

I
�-�----------------

Sábado 10 de Julho de 1976

EXPRES,SAS
o Sr. Norberto Hatermann, caso não baja im

pedimento Isgal EI que o mesmo possa eeudídatar-se
à Prefeito Municipal nas próxi,mas eleições, deverá
vir II oeupar o cargo de Presidente da ASlociação
Jaraguaense de Amparo ao Menor, AJA�fE, confor
me reunião na segunda feira com a presença des
te [ornal, Na próxima terça feira, em novo encon
tro Ie saberá a respeito, 8 assim a associação de
amparo ao menor desta cidade poderá continuar
.desenvolvendo seus trabalhos ein prol dos menos
favorecidos psls sorte.

'

O SAMAR poderá conseguir com apoio da Fun
dação SESP EI Prefeitura desta cidade, um- emprêe
tímo de 1 milhão e 670 mil cruzeiros do Ministério,
da Saúde, para aplicação na implantação de IEIU
novo reservatório d'água. Este terá capacidade d,
armazenamento de 1 milhão de metros cúbicos e

virá dar condições d6 atendimento por mais aliluns
aDOS ao seter,

Com o patroeínío da TURESC e SENAC está
S8 desenvolvendo nesta cidade, teado por local o

auditório da ACIJS, um curso para recepcionistas.
As Jovens desta 'cidade passarão 8 atenaer dora
vante a08 turistas e

-

visitantes, principalmente
quando dos festejos do ANO 100. Algums8 �estas
moças atenderão' os visitantes n08 quiosques que
serão implantados .nas éntradn da cidade.

A A6ENA de Guaramírlm, aegunno otíeío de
1Ij,�U presit1e\l.'it8:.,.c.gl'ed�eJ!.iaotG:ünthe.r.'.di'á�erá"/\:rea1'izar
r1eunião hoje no vizinha muuícípío. A pauta dos
trabalhos é ne 'sentido de S8 traçar diretrizes que
possam a curto prazo levar o partido da situação a

marcar sua eonvenção, P.gderá, inclusive 'acontecer
Da reunião de hoje, a marcação ela data e bem como
Berem fortalecidas as sugestões em torno de nomes à
Prefeitura.

Deputado OctactIio Pedro Ramos, confirmando
noticia de que dia 24, às 18 horas quando da ses

são solene da Gâmara de Vereadores, o governa
dor do Estado, assinará o Bdital de Concorrência
Públioa para coostruçãó do prédio que abrigar.á o

Forum da Comarca, nas proximidades. do açougue'
Vailatti. Uma noticia deveras 6uspiciosa, Dl,esmo
porque conhecendo a maquete do prédio do futu
ro Forum, temos certeza de que será ., mais mo

derno de Santa Catarina. O deputado salientou que
'continua a,antendo entendimento junto 8S autorida
des ligadas ao setor dtJS Transportei para a COD8-

trução da poote do JGoeipel em Schroeder, uma
antiga e justa reivindioação, dos mor�dorel daquele

Capital lul americaaa do motor

pró'pero municfph�.
-_-

, A, Aliança Renovadora Naelonal de Jaraguá do
Sul, fará 8ua eoavenção no próximo dia 18, ài 10
horas da manhã; na sede social 'do C.A. Baependi.
Naquele dia setio homologadas ai 3 candidaturas
a Prefeitura Municipal, além de seus víees e can

didatoll a' vereança. Para e cargo de Prefeito, "

nomes surgem em potencial. Victor Bauer, Nerberto
Bafermann, Vitório Lázzaris e JQsé Carlos Neves.

/ '

Senador Otair Beckee no seo�do da Repú-
blica. destaeou a efeméride dos,/100 anos de exís
têncía de Jaraguá do Sul, enfatizando números da
vida desta progressísta cidade, dando ênfase para
seu parque índuatrlal, fit atlrmando que será cum
prida uma vasta programação alusiva a data. O .se
nador indubitavelmente foi 'um dos que na esfera
federal mais se preocupou com a, eletiVação d08
festejos. ". -

,

, Istão sendo ultlmadoa preparativos para a es

colha da '"MISS CENTENÁRIO de J.ar8guá do Sul".
Ainda boje poderão ser feitas íaseríções na rua

Rsínolco Rau, 167.' Poderão participar moças' que
representem, grêmios, estebelecímentos de ensino,
clubes de serviço, entidades, socíedaâes e congêne
res cuja íoseríçäo é gratuita. A escolha como é do
conheeímento público dar se á dia'!7, acompanhado
de grande' baile nos s'slões do G.E. Juventus.

Uma oas& de tolerância 3,0 lado de Bebidas
Max Wilhelm, vem provocando uma série de comen

tários por parte dos vizinhos. gente ordeira e ho
nesta que vê Inolusíve vez por oq,trs tristes espetá,
c�Ulo8,. ,.'A. �r�daçâo äS,8te, �,ornalfoi\llroC[Hlraq9.por,;l1m�
senhora idônea, que "relétou certos fatos äe total
obsoenidade de indiYíduos que Irequeatam aquele an

tro, que .alêm de sítuar-se no centro ua cidade, ainda

fer�m eom <),s bons prfncipio� da educação.
-----

O Movimento Arenista Jovem (MAJ) de Jara,
guâ do Sul, realizou na noite da ,ú.ltima sexta feira,
importante encontro na .ede do CA" Ba� pendi 'em
ató prestigiado por bom número de joveoll, além
do Presidente da Câmara de Vereadores José Al.·
berto " litzke, um dos idealizadorel do movimento
Sigolf Sehünke Preside"tlt da Exeeútivà arabista, de
putado Octadlio Pedro Rtsm08, ex-Prefeito Victor
Bauer, 'vereadores José Oarlos Neves e Heinz Bar
tel além da· imp,reoaa da cidadê. Resolveu-se pela
for0189Ao de uma eOllli8são executiva composta de
.5 jov:ens que terão a incumbência de at.é a dat.. da
e�nvenção' do partido, dia 18 próximo, apontar OI no
ms. dos componentes da primei'ra diretoria do Mo.
vimento Arenista Jóvem de Jaraguá do' Sul. A pos-
88 delta diretoria aeontecerá dia 25 'próximo, quan
do da estada em Ja-raguá de Sua Excelênei'a o Dr.
Antonio Carloll Konder Rehl, governador do Estado.

Esclarecimenl-o
Secretaria ,da
Fazenda

-

�distribuirá
carnês dó' ICM

,
'

THOMAZ CÉSAR FRUEt, engenheiro devidamente inscrito no CREA-.

10.· Região �ob 0'0 3791, faz saber aI) público em geral que não procedem

as notícias veiculadas a respe,ilo de su'a re8PoDsabiHClad� técnica pelo prédiO
que ,veio à ruir na vizinha Cidade de Guarami'rim, no dia ãO de junho pissado.

Nenhuma partic'ipação teve na obra, n�m mesmo em relllção à plant";
jamais vistoriou ou orientou os I�rviço., leja a que Ululo for, pois que não

, I ........ '.� .'

lhe cabia a mínina J'arceia da JespoDsabilidade.
O presenle esclarecimento Ie faz necessário ii bem da verdilde e pilrG

resguardo da· repQlilção prófj�sional e moral ,do iBformanle, stmpre zeloso ao

máximo no d�se:npe.nho de suas' atividades.

Jaralluá do Sul, 07 de julho de 1.�76. '

, /

Thomaz César rrue�.

Fpolis - A Secretaria
da Fazenda, na segunda
etapa' da oomp1,1tação
estadual, estará distri
buindo BOI contribuintes
do Imposto dé eCircula�
ção de Mercadoria
ICM - através das exa

torias do Estado, os caro

nês pira pagamento ·do
. imposto devidO pelos
contribuintes sujeitos ao

recolhimento quinzenal
e mensal enquadrados
sob regime de estimati
va fixa. ,A Seoretaria da
Fazenda está pedindo
�os contribuintes do ICM
que compareçam nas

exatorias de seu domí
nio fiscal a partir do dia
IS' de julho para receber
os carnês, que serão en·
tregues sem qualquer
ônus.

'

VISITE, )

_Jataguá do' Sul - neste

ANO 100
24.07.76 a 01.08.76

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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"CORRfIO oo·� ,PDUß" ,�:Iieg.i;t���:�Civil
, , Aurea MUlla).! Grubba, Oficial'===========� do Registro Civil do I. Dis-
Fundação: flrtur Muller - 1919 ,trito da Qomarca: de Jaraguá

......
-

do Sul" Estado de . Santa
,

, Catarina, Br.asß. .

Faz Saber que oomparece
ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

. oasar-se

COCMF ,8U36.591/0001-34

Edital o. 9.424 de 30/06/,16
Antonio Arfu,r Corria e

Maria Ida Schmilz

• 1976-
Diretor

Eugênio Vitor Sehmöckel
,

ASSINATURA:
Anual .. . . CrS 60,00
Semestre . . I Cri 35,00,
Avulso • • • • CrS 1,50
Número atr.sado Cri 1,00

Cópia recebida do car

tório de , Mssaerendube,
aeate Est�do.!. '" ...

Ele, brasileiro, solteiro,
operärío, 'netueal de Gua-
ramlrlm, oeste Estado,

I'
domiciliado e residente
nesta cidade, filho de A�
tur , José Corrêa e Davlne

___________....; 'de Souza Corrêa.
ela, brasileira, ,solteira,

do lar, natural dlit Luiz AI
ves, Deite Estado. domici
liada e residente em Mas
saräiuiuba, nesre Estado,
filha de Leoaardo Wilibal
do Schmilz e Escolasnca
Schmitz..

Edital n. 9.426 de 30/06/76

ENDERtÇO:
Caixa, J>Q.�!lI, 1�. .

Rua 2, n.· 130 - Fone: 72-0091
Jaraguã do Sul • S. Catariaa

Sociais
Fazem anos hoje:

Sr. Sarnir Mattar, em S. Paulo
Sr. Tobias Warhoftig, em Cu
ritiba
S". Zeno TOfO'llÍ!, em São Paulo
Olga Krutzsch
Fazem anos amanhã

Sr Pedro Klein Filho
Sr HaJr'oMo Hanemami
Ivone Reck

Sr. Aristides GonçaJves (Co'or
denador Local de Educraçãol)
Wilson Gerent, em Astorga -

Paraná
Dia 12 de julho

Vva. Eliza Bertoli
z

Sr, Benedito Joaqulln MasCiBJ
'renhas, residente em Portugal
Sr. Henrique Schmelzer, em 1-

tapocuzinho
Sr. João Pedro Gascho
Sr. Ingr�d Schultz Hafemann
: ma 13 de julho
Sr. Erolf Funke

Eugênio Soares, em Coru-

Sr,

Rev. Pastor Egberto ScfuwaßI5
Rev, Pastor ·Hennamm"�Waid-

, ,

ner, na Alemanha
Sr. Delfino" Radlll!ens, em

JoinvNle
Sr. Ismar Ant<m:io Schiwartz
Sr. Edson puarte

=

10-07-78- '"
P ''li t." ..

=;:;:..;;;;;;=- �= ,---== -=� -:";"':':::::.:a.1:;\l' • =. -eee--'

Edital n. 9;428 de 1/7/76 do lar, natural de ltaíôpo,
"4

'Li rlo Toni e'
"

lis nesre Esttado, dôinici
,

Hilda Klug ltada e restdeute em Vila
Lelau, neste distrito, filha

Ele, brasileiro, solteiro, de Ioão Xavier Paes e de
operário, natural de Já- Cecilia Pernendes Cordel
raguá do Sul, domícítíauo ro.
e' residente em Gartbaldí,
neste distrito, filho de
'Leopoldo Toni e Alvira
Carlini Toni.

, �

E18� brasileira, solteira,
do lar, natural,de Pouso
Redondo, neste Estado,
domiciliada e 'residente
em Garfbaldí, neste dis
trito, filha de Michael
Klug e Cecilia Klug.
Etmal D. 9,,(29 de 6/7/76

C@ieste P�ireirâ"e
Norma Lopes

Ele. brastlelro. viuvÕ. r e U D i dos
lavrador, natural de Sãu
Francisco do Sul, neste
Estado, domieUiado e ra-

e m m
í

sitiante em Nereu Ramos, m I D ,3 S
neste dlstrlto, filho de
Bento Pereira e Matild�
Catarina. Fpolis -,Retornou ,hoj� de

São Paulo o secretário IvamEla, brasileira; solteíra,
do lar, natural de TijucllliI. Oreste Bonato, da Fazenda,
'Deste Estado, domiciliada 'que participou de- reu��ão in�
e residente em Nereu formal com os secretários da

Ramos
.

neste distritõ 11- ," Fazenda de_ Minas Gerais, Riu

lha de' Presalino LOP�8 à de Janeir�, São �aulo, paraná
Maria SOUZ8. e R. G. do SuL O encontro ser

Edital n. 9.480 de 5/7/76
Ervino Riegel e

Paula Kickhöfel

Ele, brasileiro, solteiro, '

lavrador, natural de Gua
ramirim, neste Estado,
domiciliado � residente
@ID Santa Luzia, neste
distrito. filho de 'ElisR-
beth Riegel. ,

Ela, brasileira, solteira,
do lar, 8atural de' Ma.
s8.randuba, neste Estado,
domiciliada e' resi'dente'
eq:l Santa Luzis; nesh�
distrito" filha de Frede
t:.ico KiQ'khöfel e Ao n�<i':
lherme Kickhöfel.

Edital n.9.431 de 6/1/76
'ópia recebida do· cmr

tório de Malsaraodubill,
neste E,srado

Urio josé Dere"i e

Dinis' Stringari'

._

B para que chegue ao 00-
nheetmeaee -de todos mandeí
passar o presente edital que
serA publíeado pela lmprensll
e em cartório onde será afixa-,
do durante ,15 dias. Se alguém
souber de algum impedimento

'

acuse-o para os fips legais.
AUREA MÜLLBR �GRUBB,Al

Oficial

...,.; .. -"":!"? t+: - -' vÓe - '... zs::::""

,

Nova Pensã,o pata:' Ex·Pracinhas
FP?Iis - A Secretaria do Interior e JustiJça e a CQn.

sultoria GeTaJI do Estado elaboraram documentos que refor•
mulam a legislação dos ex-pli1l1icinha� e estabelecem ltloV'os
níveis salaríais para Os serventuários da Justiça. Os doeu.

, mentes fOlI'am· enzíados a, 'Secretaria ,dia Fazenda para com.
patibílízação com os recursos d)'isponíveis a essa fiinailddad,e e
{l·pos .serãrr entregues na: AsS'embléia Le'gislail1iva, paria apr�.
ciação.

" .

O ínstrumento legal que se reifere aos ex-combaten.
tes, além de atualízae a sua .pensão, prevê outros critériQS
para li concessão do benefício vísando a atender aos recla.
mos da classe, . " ,

.Secretártes [) e sí e eho '

,

'�e'liz
..

'

viu para fajZer uma análise da

situação financeira dos �es

pectivos estados com troca de
. informações. Foram examina�
dos tamhem as, relllições da

Iqueles estados cçm o governo
fede1'al ,e feitos e,s.tudos sobre
as perspectivas financeiras e e:'

conômlkas para o segundo se

mestre deste ano,. I
.

Os secretários da Faz,enda
dos seis estados que represen
tavam 87% da arrecadação do
IeM .:_' I!mposto soba:e Circu

lação· di.e Me,rcJa,dorias -;- no

País, vollj;�ão a se reullir dia
16 de agosto em; Befo Hor:fzonte,
'Ü seéretári<0 Bon,áJtd�declaroü

ainda estar confirmada a' pré:·
$ençá do Ministro Mário Hen-

• rique S/;monsen ,em Saillta ea

tarin� nos dias 6, e 7' de agost?

Fazenda' da

Volkswagen' lerá
c1oze' mil bois'

prevê ,até 198i7 a formação de
um rebanho 'da �rdem de 110 a

12«( ínil bOViilnos ne1ores. Até,
1982, de act>rdo com Bi sillte:má-
tica de insentivos fi:scais" o

d,esenvolvimento do projeto e

xigirá inve,stimento,S
- 'superio

res a Cr$ 200 miihões.
Até agora e desde o filnal de

.1973, quando a Cempanhia
V;ale do RiQ Cristalino adqm
riu a gleba no Pará, foram des
matados 9.500 hectares (média
,de 4.700 haiano), área cmTes-'
pondienJte <lli um retângulo de
10 por 9 q;�ilõmetros.

;, Np!' últimos..días. 8 mundo ac,ompallh.ou ater.
rOf,izado,. 88 não p maior, mas um dO&m8i9r�tl IIqq".,
tro5 já havidos.

'

,

Outrora :08 p�rata8' atbrment&l'aw 8' hum.aids.
de, A pirataria naval deíxeu de .existir por fatores
transítôrles, que resultaraJl) em. mêjodes moderno.
de repressâo . .Na atualídade inveataram a pirataria
.'reá, como pode ser denominada" esta onda de .,�
ques,tro..

' ,/
'

., " J,.'

• Embora sieja o ;querid,o .Brasíl, um dos pailel
mais tranquilos, devo confessar que às' VeZ8f1 ao fal
zer minha ��fezi(lha" na loteria esportiva" tenho fi
ceio' em apostar em"diversa8rzebrss, pois: se eu a·

b.i�coitasse sozinho o bplão, ,talvez estaria 8ujeho I
ver" um, ente" querido meu,' 'ser sequestrado a troco
d'e resgat••. · c ;

Desta feita, o,bravo- pövo 'israeiits" deu' umâ
tição a estes cruéis terroristas. Comandados por uma
general estrategista, sold'ados valentes, e de fibra
desfeebaram um ataque de surpresa ao aeroports de
Ugaoda.- Como n,um filme: 1,e Hollywoo'd, dtlstruiraDl
os inimigos e os aviões de gUerra ugantlleoi;9s que
protegiam"os; s,equesfradores que foram mortos im·
placav�lmente. Morreram trêl!l'infelizes sequestrados.
Mas o sangue que 'eles perderam há d6 salvar mui;
tas vidas no luturo. qeus 'que os gU8!'de" e que fi,
quem lembrados eternamente 'na Tel'ra; Considero
estas tres vitimas \(iue desconh@'ço grandes heróis,

.' .'. �

O SecreJario Ge,ral da ONU, condenou 8,atitu·
de judaica, mas devo-me,.declarar favorável à me8�
ma. Esta façanhô deverá tirar i\ coragem de muito.
terrorIstas.

.

-'.
/

Hélio ZOAta e

" Clörll Olczyk
Ele. brasileiro, solleiró;

.. garção, natural de'Lonlras,
Deste Estado, domiciliado
e residente na RUll Mi!lre
chal Deodoro, nesfa cida-,
de, filho de Gilberto Zon
ta e Yolanda n�desco.

Ela, brasileira, soliei ra,
industriária, nalUral de
Massaraoduba,- miste Es
tado, domiciliada e resi ..
dente em Ilha da figueira,
neste distrito, filha· de Hu�
go Olczyk e Blvira Be"o�'

_ ni Ol,c:zyk,GuntheT Raeder, em Co-'
rupá -;...,.,... - Edital n. 9.426 de 1/7/76
Leonora Bosshammer Olibio Cerreia e
Luzia Demarchi, em Itll[locuzf- Ma.ria Inês MaiAto
nho Ele. brasileiro, solteiro,
A jovewn Marjza ,�,e :yol,I.I:!f�s : ..ope.râdo, 'nàtut:al- de Co_'
Morbfs rupá, neste Estado, domi ..
Sira, Silvia Klein ciliado e residente em
Sr, AFfredo Oestereich Vila Lenzi, neste distrito',;
Sra. Na'táJia K. ,MOl"bis filho de Joio, Correia
Dia 14 de julhó Neto (li Lucinda Garcia

Sr, Brun@ Paulo Oscar Mahn- Correia. Ele. brasileiro, solteiro,
Ire do comércio. natural de
Sr. Roberto Grandberg Ela, brasileira, solteira,. Luiz Alves, neste ESfado,

, Sr. Victor V-i:ergutz indu.striária, natural de domiciliado e residente

Srta. Norma Suecy Hrieft Luiz Alves, neste'Estado, Im Massaranduba, neste
domiciliada e residente, BstlJdo, filho de Alberro I' ".. b,�rta, Leni Pres1jini, em Vila Leuzi. neste dis Der�fli e Emilia Derelli. a e .uezem' ro

, Dila( 15 de j!Jlho t 't' f'lh d' J i M -,

QII, bras"I'I""I'rll, .011";I'r-,Sra. Amália, esPosa 'do Sir'. fIO,) a 8 o o ai· L. � <li ..... ,.Até o final'do ano a f�nda
Bert@ldo Gurnrz

seo e Evelin� lIaisen.
'

operária, BetunJJ de Luiz ,d� Companhia Vale do Rio
Sr An R C<'>.II. 9,d'l'ta,l n. I.J27· de 1/7/76 Alves, oeste eSlado, domi. Cristali'no, d@Grup'o,Volkswa-� a. ,a . �euer EI. ciliada e resideote v oest.'Vva. Helena Wolski Äotonio Vaz 8 cidcde, filha de GuillJermc Igen - Monteir@ l\l'apha, terá
A garotifnhBi Daitiele Janicé, ilaria d� 'Lourdel Padri; Sfrillgflri e Strafio. 5frio� um rebanho de aproxlmaldia-
filha de Hilário e Guiomar' F. "Irt. mente 12 mil ca'beç'a5 de gado.
Kreis Ele,. br&8ilflii'o, l!Iolteir., • Conforme o sr. W()1fgang
D· 17 di

.

'Ih operário. natural d'. Pre- Edital n. 9.432 de 6/7/16 sauer,. plFes,idente da emn.re,saI la e JU @ ,lidente Getulio, nelte Es- "'" -

sr. Pedr'oRengel.
, tado; dODii�iliado ,8 r.si. Reinoldo Pansteio e agropecuária, o rebanho atual,

Sra. Lo),i SpHter Mundstoc:k deo,te ,elg Santa Luzia, �i!lrleDe de 50UZi, Mai. ocup'ando os primeiros 3.600

frta. Ellen Sílvia Prodobl!, neste distrito, filhG de Cópia recebida do Cartó- ,héctares' d� pästageIis "já Jor':'
O jov(!m Ja[me Antônio BOIrto'" Antonio Vaz ti Maria Vaz.t, ri'o de Joinvill�, neste Bs- macias, é de 1.800 animai.s. Es-
tini ,_:' " , "t'ado' se número, porém, aumentará
;1' Dia 18 de julho •

'

Ela, brasileira,lolteira,' B' b '1' 11
. nos próximos meses de mais '1

�r, Eugênio Gll8cho, ém Ita.. comerciária, natutal .de , _.� rasl el�o! �o elrO, mil matrizes 'e reprodutores
:pocuzi�ho Jaragu6 do Sul. domici· .uxJluJr de esCr!torlO, oa'u· que serão llidquiIidos de cri'a-
D' 19 d 'ulh

' Uaeia e r.BideDt.�em San- � rar�L ���I.Jda':ca,�ua" "��'d:<�UtJ� �f'Jd()res-·fia'Cioriaísr� ,.

,i la e J o

L
.

.

d" . . "Omiti Ia o e resl en e ",
"

'

_ .Sr. Osnir Meyer ta UZI&, neste lstrllo, Delt. cidade, filho de Fram-,
'

o� pro�eto agr�pee�ano ��i.i D<Ía 26 de julho filha de Alberto Pedri e
cisco PlInstein e Mildà. Companhi� yale do Ria eTrS�

Sra .. Diva Sabino Tavares da de Matilde Pedr'. �.cht PaDsteiD. ',' t'!u'no em implantação n«mu:
ÇUllha Meno

' ,

nicípio de Santana do ATa':'
Sra. Terezinha Reck :i>umiker O jov,em Gilmar Edson Vetz Ela, brasileira. soltdrá,' 'guaià, no Sudoeste 'do EsWdo

t\rno Junge, em Joi'nville ',Chico) auxiliar de escrifórj'o� DI- do Pará, foi aprovado peta SU'::
, Sr. Ru:dolfo Keis- D' 23 d 'ulh lurll do Rio 'de janeiro, DAM em dezembro de 1974 e
t:

vL la e J o
domiciliada ,Q reaidenfe ell1U garoto JúI;() César Morrbis Sra. Yolanda Wilheim' Dries-
Jejnville, neSle ESlado, fi,I' Pi'a 21 de julho sen Ih. dê Erico Maia e _ EI-

�. CláU!dJio Alípio Stulzer ,Sra, .MaJr'ly Mattar Silva meralda' Rocha dê SOUZI
Sr,' ,Mário MülleIl' � Sra. Mard1it Mev Odiebrecht, M

.... ' ,
,

6i.., aiai' I ....
, � Sra. Wdia, esposa do sr. Hans em Rio do Sul '-

Beyer .

Tânia MarCli dos. Reis. em .Ç@-
. , :;;
rupa
Sra. Gerta Wielke Lawin, em

Nereu Ramos ,
�

,

Sr. Osmar B<i!J:ito,lini

�r, Reinoldo Bartel
, Dia 22 de ju.lho
Sr. José Erschín:g-' ,
SI'. José J. Braga

.

Sr, José Müller, em Corupá

Edital n. 9.4ã3, cle 6/7/76
Victor Janlsch e

Maria M�rle.ne IPle�
Ele: brasileiro, viÍívo,

gua�da ipdus'trial. na"tur,al
de Corupá, Desle Estado,
domiCiliado e residente em

Sra. Angelina, esiP'0sa do sr. Vila Baepeodi, neste dis.
Pedro Schm1tz ' frito, filho de Waldemar
"Aos anitVersariantes, os JaD'tsch e Ely )antsch'

nossos cumprimentos"
, : ' :EJ,lá, brasileira,

'

soHeir,a,
.. ,I ",.'_. "

Linda me-smõ, 8 ação de, comando de Israel,
que após ctmsumada levou a silvos a Israel, em seut

próprios aviões de guerra, os 102 sobrevivilnttls do

sequestro.
'-

. "I' '.. \ 'I
",

Corpo brasileiro em nO�($. dos 4 reféns taJllb'ém
brasileiros, que empora libertados 8nte�:�,;.O��esfecho
do sequestro, parabeni�o-me ,çom esta ação semítica,

,
PSl'a ·,ter-mioar- e-�terD'o� os meus votos de lou·

vor' e' 'incentivo, a leste's'valoroleos he,róis ju�eus: que
souberam .levar a bom, termo, ',uma; das 'mais, delica·
dss situaçôés"da"'atufiiidade;- E -de homens de ·fi'br.,

cora�e�.� � ·��.�_á�.ib_'��� '_'� ,�,IUllp�p(d�ç!�_. ºece,Bsifa,
Desfecho feliZ! "

, , .

Harro MaUer

" • , t

Â�';;'!';�Ör:;::,�:':Sbiúbra." �!:l.'.r� \r . , •. 1. oe ;;:'f\' t�:·H�.• J �H '!Q�t1� .� H�a �h ·� .. t�i,;r!
,

,

' '''.º I gra}l«!e�p�tdeatF..y.lh,be�rr,_çps»iIP�V� !ldlz,�r:, ,qlled
I

ma'li negr!L q�.s_�oDlbJ;a" ,q�,. p�de ca,� sobre, a, tumba 0'
pailir'é· a"lomlira, de �m"rimó;}qué crelí'ceo lem InstruçAo r�vI'glosa e qué1ifBgi-êssa ô.'Yfdà sem éàbér paTa· o que e.tá .

velldo. A instruçlo catequ�tlea, é'<1I�, f.Jilportâ'ncla, lvit.l pari
a prática religIosa, pois segundo o prevérblo "Nlo se aml

..�
que não ,se conhece." Por iISO.O, própdo_São Paulo Inlll"!'
que "sem a fé não é posslvel agradar a Deus (Hebr.n,8) I fé
nos vem através da pregação (Rom·tO,17)
, Quando 'ft�iiécölt\ XVI' 9 �rotest&ntlsmo ameä�va eoll"

qul.tar toda alemanha, S. Pedro Canlsio .alvou .. Igreja ale�:do naufrágio, iDstruindo o povo na religião. Para tanto camp
Io primaDO catecismo da história, o quàl em edições suceN..;vas, somente conquistou a Alemanha mas o mundo todo. o�

dias de confusAo em que vivemos, a instruçlo religiosa r
mais 'inportante do que nUnca. Q homem moderno vive Inu�dado' de ,verdadeiro dßúvio de erros, falsaa doutrinas, e ��IItradições, que o levam aos poucos à convicçlo que não elU" ,

'

verdade única e permanente. E, pior ainda, ,esta torrente d�
Idéias contraditórias constantemente di.tUadas pelOS meiO. djcomuntcaçAo, acabam por desgastar qualquer reslstêncil, t0rntrie homem sempre mais superficial e ,incapaz d. refletir 80 ,

o sentido de tals doutrinas, com' o fim de selecionar o melhot.
Falta lhe para tanto a necels6ria tranquilidade e recolhim.n�de espirito. �

AIé� da prElgaçlo e in'strução catequética, temos alO;outrol meios valiosos para crescermos na fé e alimentar ndalIa alml� Em primeiro lugar a leitura e a meditação dI'ria dfSagradas Escrituras oa do Evangelho que é' a fonte de to
dedoutrina cri8tã. S. Agollönho chama o Evangelho de "bOf8.:r6'Cristo que fala sem cessar aos homens em suas paginas' . l' e.

temos necessidade de atualfrlial' constantemente n08808 Con:decimentos religios08� pessoas muito _ine�ruidas em determiD1•té.conhecimentos humanos tem domo bagagem religiosa o Cl J,
cismo da primeira:\comunhão. É in,'Iuficiente. ÍlÓs preOiSIJII,de uma renovação contínua. ..,' .

,

,
Precisamos ��tar prep�rado� oo��ra' a subtil inflltrlqA�

comunista. Quanto lobo vestido com pele, de ovelha nlo par't'

�e por ail·.' ,
'

,

'rodas' as 'clência huDiànas' cessarão um dia, a clêJ11
qUI nos vem de Deus, durarA eternamente. J

":C,' ',' IrmloLeão MI
,

• < -, • _. ,

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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N E V E S S.A.
BALANQO GERAL DA NEVES S.A. INDÚSTRIA CATAIUNENSE DE

ARTEFATOS DE MADEIRA. astabeleeide 8 Kua Preso EP.H'cio Pe.8sô8, 2.522,

nesta cidade de Juagai do Sul, Estado de Santa Oatarina, rel(lIitradll no

QGCMF Bob 0.° 84133440/0001-22, e na Junta Comercial do Estado de Slinta

Catarina sob D.O 41.314. em 15 de fe,greiro da 1968. ��cerrado em 31 de.d.
zembro de 1975,. transcrito no lino "DIÁRIO N.o 10 ,fls. �44,445 e 446. Iíero
,.te regi6ltr�do Da JUDta Comercial do I:stado de Santa Catarina Bob D.O 256/74.
eil 14 fevereiro 1974

314255.e>6

135.816.27

'.

.'

1.S.42.680.14:
1.027 661,01
2 970.341,15
(904.547.75) 2065.793.40

d e

2191.968,41
(620.131,07)
(65.759,05) 1.506.078.29 3.6!ao.201,!o

ATIVO CIRCULANTE 3.984.456,26
A LONGO PRAZO ,

Depósitos e Obrigaçõu - .ELETROBRÁS
Oatrd8 Crédltoa

Imo�lIizado
Terrenolil
Construções
Mó,eis e Utensílíoa
Vei.olos
MAquinu e Motorel
Ferramentas
Correção MOl18t'ria
Valor Corrigido
MeBo&-DE:lprecie.cões ACllmuladas

Imobilizações Flnalceifls
In'Astiment08 pl Incentivos Fiseai�
Pertieipações em outras Emprelal
Marcas, 'Patentes .. Cauçõel
Resullado PendeRte

'

Segoros 8 Vencer
De.pesu Difaridas

Contas de compensaçio
Ações Oaucícnadae
Bancos c/ Caução
SerQ�OS Contra raues

ATIVO
IlsPolílel

Caixa
Banco!!
Relliziwel

A CURTO PRAZO,

30.243.43
364.011.63

Estoques
Orédito.
Duplica tal II Reoeber
Menos-Vai. Descontado,
Pro', Dee. David

2 084.122,91

71.616.17
64.201.10

27.460,00
387.660.48
120.940.51
99620.78

1078.087.98
233.905.39

PA.SSIVO
Elllrlli

A CURTO PRAZO
Conta Corrente
Fornecedorea
Tholos a Pagar ,

Comislõel a Pagar
Conta,1 a P.alar
Contt;ibuiçõl!!II a Recolher
Impostos a Pagar

266.561,61
30875.00

391.1)0 297.327,61

Indústria
Artefatos

Catarinense
de Madeira

10.430.84
3e6733.60 317.164.44

-...;__;;__�;;__�--

-

30.00
1.067.364,72
3.387.00ó.oo 4:454, 394.72

,

11.254952,70

8515.87
121.410,51
132.500.00
194.408;68
14.095,63
165.913.14
634435.40

Obrigações Garantidas
Provisão pl Imposto de Renda

A LONGO PRAZO
ObrigsQões Garantidas
liill Eliaf.. 1

Capital
RaIana Legal
Ruerta de COrrs9Õlll MonelArias
Lucros Suspenso.

Calitas de COII.enseçio
Caução da Diretoria

. EndOSSai pl Caução
Conlratos di Segurol

822.036,11
13.682,80 2.006.997,3"

2.952 ..787.63

1.100.000,00
62.991,22

426.530,06
,251.251.73 1.840.773,01

30,DO
1.067.364,72
3 387.000,00. 4.45•.394,72

11.254.952,70

,

Jangu' do Sul (SC). 31 de dezembro de -1975

Alfaro Nev•• - Diretor Presidente
JOlé CarIo. Netes - Diretor EX90uti,o

DemoDl!ltração da Oonta de "LUCROS E PERDAS"· compreendendo o

período de 01.01.76. a 31.12.75, d. NEVES S.A. INDÚSTRIA CATARINENSB
DE ARTEFATOS DE MADEIRA, el!l�8b81ecidll a Roa Pras. EpitAoio Pus6a,
2.522. nest. oidade d. Jaragu' do Sul, Estàdo de Santa Catarina, re«istrada no
CGCMF sob n.O 84433440/0001-22, Ei na Junta Co.ereial do Estado d. Santa
Catarina lob n.O 41.314, elll 16 de fater.iro de 1968. e transcrita AI fh. 438 a 444do
livro "DIÁRIO M.o 10", lívro este regÍlJtrado na Janta Comereisl do Estado d.
Santa Oatarine I.b n.O 256/74, em 14. d. fevereiro de 1974

RENDA OPERACrONAL BRUTA
Vendas Nacionais
Vendas pl e Exterior
Incentitcu FiSGais d. Exporta9ão
Imposto Faturado
RENDA OPERAOIONAL' LíQUIDA
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
LUCRO BRUTO

DESPESAS COM VENDAS
Comissões
Promeçõea e Propaganda
10m
Protisão pl Devedorel D09idoBOI
Fretes e Carretoll
Dellpesl8 de Exportação
Outru Daapesss

GASTOS GERAIS
Honorãríos da Direterla
Del!l,es8I Adminilltrati'aa
Impostos 8 TaXIS Di98rl81
DespesRs F!naDCeiras

DEPRECIAQÕES E AMORTIZAQÕES
LUCRO OPXRAOIONAL

'

RENDAS NÃO OPERACIONAIS
LUCRO LIQUIDO ANTBS DO IMPOSTO OB RENDÁ'
RESERVA LEGAL
LUOROS SUSPENSOS

8.709.849.84
149.790.83
46.606.86 8.906.247,03

(704.653,81)
8.201.593.22
4.777572,33
3.424.020.89

510.499.71

L 6-952,84
767623,85
4.242,57

149.622,02
11.188,63
72351.70 ·1524 "81,32

211.500.oo
579.204,71
63.020,3.9
840.494.18 1 694.219.28

223.965,48
(-18.645.19) .

54520,34
35.875,15
1.743.15

34.131.40

\

JarRgd do Sill (SO) 31 de dezembro de 1975
AI'aro Neves - Diretor Presidente

JOlé CarlQs Neves - Diretor Exeoutito

lWilll�ier
.

RotaJlctianOI da Capital tamam posse
.

Bodas de Pràla
A socledade jllraguaense engalane-se neste fim

de �eman8, para assistir BO enlace matrimonial de
dois de seus diletos fHhos. É que a Srta. Edae, filha,
bellquista de Egon (Hilda Drewlil) Sali.lS8 dirá 80 IIBU

eleito Mauro,·filho d�'Adalb9rto Roland (.Edls Verch)
MÜller o "slm'', para tornarem 8� marido e mulher
per'lote a eomuntdads desta cidade.

A cerímönía religiosa terá In�ar às 19 horas
de hoje na Igreja KvangéHca Luterana de Jaräguá
do Sul, em presença dos pais, testemunhalil, amigos
parentes e conyjdados.

Os convidados serão recepcionados na séde
Ilocial do Clube Atlético Baependi.

"Correio do Povo", distinguido com gentil con
vite, apresenta a08 nubentes e seU8 r"miliares, .a8
congratulações com os votos de- muitss fel�cid8delil.

Fabricava seu

próprio dinheiro
BUENOS AIRES - Um Tribunal Federal aplicou

Umo pena de s{'is aBOS de prisão a um funcionário da
Cala da moeda que fabricava seu ptÓpio dinheir('.

O condenado, Alfredo Narvaiz. de 48 ano-. duran
tt 14 anos, desde 1957 alé 1971. quando foi qescober- .

�o e .preso fabricavi!l seu própio dinheiro ulilizando as

Impressoras e papel _com o qual Ie fabrica a moeda
Correnre Argentina.

.

.

.

Narvaiz descobriu como duplicar li numer6ção das
c�dulas e guardava uma para seu própío uso. com ii
IJUda de um cúmplice.

À manobra foi descoberlà quando II direção da Ca·
Ia da l'Roeda leve que apresenlar um balanço de rolin.
GO banco central �obre malerial exislente. Comprovou
�e �ue faltava uma d.elelminadl1 quantidade de pape�
�S!IDlJdo • impressão das cédulas. DepOis de uma
rapide invesligação, Narvaiz foi detido.
v ..

Seu =,rocesso Iramitou durante cinco ano. em
orlOs Iribunais.

Por ocasião de posse do novo Conselho Diretor
do R. C. Florlanópelts Leste, no dia 29 de Junho p.p., I
DI Llndacep, alf o repreeenrante do Rolaract Clube
Alexandre EvaDgelisl� Júnior, proferiu a segulnte ora-

ção:
.

Companhetro Presrdenre que encerra mandato. -

Arnoldo �ilveira. Companheiro Prestdente que assume.
- Peulíno Vandresen. Excelentíssimas damas, campa
nheirós visilanles. companheiros rOlarianos, compa
nheiros Rotaracliaoos e convidados e�peciais.

Na oportunidade em que, represenlo OS jovens
que eompoem o ROTARACT CLUBE, em fase de
organização, a,presenlo saudações aos que aqui s�
enconlram.

Primeiramenle, ao Conselho Diretor que ora condui
seu ano rOlário. dtslacande o nobre companheiro Pre
sidenle ARNOLDO ,sILVEIRA, pelo ex�mplar Irabalho
desenvolvido ii frenre deste Ião querido ROlaly Clube
Florianópolis tesle. n08S08 llgradecimenlos�· por SUil

abnegação na causa· aDraçada e. lambém. por possi
btlilar jovens. lSedenlos de elevação culrural. ávidos por

.

mos rarem ao mundo que a mOCidade não eSlá aplÍli-
Cli!. mas, pronla IJ empenhar-se na lUla que vislJ o bem
comum, pudessem adentrar a esfe Clube de Serviço.
para em conjunto elludarem os meios e os fins de ou-
xiliar ao próximo.

.

Nossos parabéns por SUIi! extraordinárid
.

geslão.
Ao Conselho Direlor que ora assume., fendo ã'

frente o companheiro Presidenle PAULINO VANDRE
SBM expre::ssamos nossa eSlima e confiança, desejan
do que eSla fesliv·lI. Iraga inspirações forças e ilumi
nação,divir;Ja. para que leve avanle o que prega a Car
la do ROTARY INTERNACIONAL e, temol cerlel,. o
fará com maestria.

Coloco. nesta oporlunidade, à disposição do Com
pli!nheiro Presidente' e ao 00880 cll:lbe padrinho. Ioda li
von lade que lemos. nós, 08 "que compõem o ROTA
RACT, de lutar, IUlar. IUlar ... , para conseguir a Paz e
ii jU81içll Social e uma melhor compreinsão enlre os
hornen ....

Ui11 aconteclmenro muito simpático transcorreu no
curso desta semana, nesta cidade, quando um dísnnro
casal celebrou os eeus 25 anos de feliz consórcio.

Referimo-no. 10 bom berlinense CARL OTTO
BNDERl�, filho de Franz e Lulse Warbeck Enderle
e sua esposa. dedicada GERTRUD GBf"fERT ENDE!?
LE, filha dos .ludolOI Heinrich Andreal!l (ßertha Msh
nke) Geffert, que na última 4.&-feira, dia 7 de julho
Ide 1976, transpuzeram 6S umbrais de mais um esriígio
do malrimônio, chegaodo às bodas de praIa DO' mais
perfeiro enlendimenlo conjugal, verdadeiro modelo de
vivêlJ�ill para a insliluição do casamenlO.

Para i.lssinilIiH Ião deslacada efeméride, o 'dislinlo
casal, ligado há longos anos ao Az de Ouro Boliche
Clube, recebeu os seus amigos em laure' janlar, nal
dependênCias do Clube Atlético Baependi. onde o casal
de praIa foi .muito cumprimenlado.

ESle semanário que lern no simpatico casal seus
constanles leitores. formula desll' caófinho da redação.
08 seus valos de que conlinuem por muitos anos afo
ra ii desfrular as delícias de um bom. perfeilo e mode
lar mall imÔoio.

r;;:-;e�::1
J �.TOGAD!J_ i
J Etlcrit6r!o ao' iado da Prefeitura i .

L-,.,,:::���,__j
'Documentos Extraviados

Maraarida Paterna; residen'te à Rua Barão do
Rio Branco, nesta cidade. extraviou todos os
documentos de leu Che,role' Opala. Modelo
ooupA 2 portas, chassi 5287lBB118746. cor ama

rela, ano 1972. capacidade para 5 pessoas, 04
cilindrolJ, 80 HP. PIacRa JS.3778. Tendo reque
rido 2.& ,ia, tornan'le os originaie sem efeito.

Jaragui do Sul, 05 de julho de 1976

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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A Viking I, �stá tirando novas fotos esteree,
cõpícas da região para sua análise em terceira di
mensão, de forma a estabelecer as alturas reais dai
orateras e montanhas marcianas.

A nave '"Viking-2", que denrá chegar em Mar.
te film agosto próximo. encontra-se ainda a seia mi.
Ihões de quilômetros de Marte.

.

SABADO 10-07-78 PÁGINA ..
0501.030803220163111/1 - Vencimentos
0501.030803?2.0163150 - Despesas· de
Exercício Ant.
0501.03080321.004 4311 -

. Equipamentos
e Inatalações.,
0501.0ã080332.0H� '311 - Amortizaçao
da Dívida Públ.
0�0í' 03080302.0213111/3 - Outras Gratí
ficações.
0601.13764482.02! 3120 - Material de
Consumo
0601.137644820223130 - Serviços de
Terceiros.
060t.1376448!.OC5 4:!.tO - Material Per
manente.
0601.16915752.023 3120
Consumo.
e60t'1691575L0064110 obras Pú-
blicas .

0601.169157510064130 - Equipamentos
e Instalações;
0601.16916751.0064140 - Material Per
msaente.

Material de

Anexo - I Quadro A

0101.01010012.001 - Manutenção das
Alividödea da Câmara de Vereadores
0301.03070212.004 - Manutenção das
Alividade, da Dlvtsão de Pessoal
8303.03070202.007 - Manutenção dos
Sltrvlços relativos li Divido dos Serviços
Gerais
0501.03080323 01(> - Manutenção dos
Serviços inerentes a Dlvsão de Conta
btltdade
0501.03080321.004 - Aquisição de mate
riais e Equíp. pl Divisão de Contabilidade
0001.030803õ2.018 - Pagamento de Ju
ras e f'tnanctamentoe
0003.03080302.021 - Pi'llvê os gastos Da

Divisão de Tesourararia
0601.13764482022 - Manutenção dos
Serviços inerentes 110 Saneamo da Divisão
de "Obras

' - ' �. ... , . - -

0601.13764481.005 - Calçtlmenfo I! Sa.,.
neamento básico de Ruas
0601.16910752.023 - Prevê os (lBstOI n�

Divnão de Obras nls �reas urbanãs
0601.16916751.006 - Abertura de Rual,
construções e restaurações de pontes e

80eiros..

Anexo II - Quadro A

0101.01010012.00131iO - Serviços de
Terceiros
0101.01010012.001 3140' - EncHrgos. Di
versos

0201.030702020023130 - Serviços de
'Terceiros .

0!01.0301020�.00S! 5140 - Encargos Di
verso.
0302.030102120063:20 Maferial dI!
Consumo

.

0402.084824720133130 Serviços de
Terceiros
0403.168148720153130 Serviçol de
Terceiros
0403.1é814872.01õ 3210 - Subvenções
Sociais
0502.03080302.0203120 - Material de
Consumo
o601,1ã764481.0o5 4110 - ObrlJS Públicas
0603'106067520263120 - Material de
Consumo
0603.10605761.0084110 - Obras Públicas
0603.16915762.0273120 - Material de
Consumo
0603.16915751.0094110 - Obras Públicas

I

,
I

I
, I <I. .

lfI
• !It

...

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal .de
Jaraguä do Sul

Lei N. 619/76
Eleva a escala-padrão de vanolmentos do Fun

cíonalísmo Público Munieipal e dá outras providên
cias.

Eugenio Strebe, Prefeito Municipal de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa Oatarína, no uso e exer

cício de 8U8S atrfbuíções:
Faço saber a todos 08 hebítantee destá Muni

eípíe que a Câmara Municipal aprovou e eu asneio-
no a seguinte Ieí: ;

Art. l'.0) - Sobre a atual eseala-padrãc de ven

cimentos dos funcionários públicos e municipais ur
vídores eoutrsteacs, é concedido um aumento de
20% (vinte por eento] a vigorar a partir de 1.11 de

agosto de 1976.
.

Art. 2.11) - Igual porcentagem de aumento é con

cedido a08 funcionários pâblícos inativos, a partir da
mesma data de que trata o artigo anterior.

Art. 3.°) - As delpttitas decorrentes dos aumen
tos concedidos pela presente leí correrão, por conta
doa reCUrBOS prõpríes orçamentários.

Art. 4 D) - Esta lei entrará em· vigor na datl:l'
de sua publicação, revogadas as dispoliçõel em
contrário.

Palácio da Preteíturs Municipal de Jaraguá do
Sul, aOI �9 diu do mês de junho cl. 1876.

EUGENIO STREBE, Prefeito Mmlicipal
A presente Lei foi registrada ti publlcada nes

ta Diretoria de Expediente, Educaçlõ EI Assistêneia
Social. aos 29 dias do mês de junho de 1976.

Astrit K. Schmauch" Diretora.

Lei N. 620/76
Abra Orédito Suplementar.
V&lor de o. $ 500.000.00
I':ug@nio Strebe, Prefeito Munioipel de Jaragoi

do Sol, Estado ds Santa Oatarlna, no uso 8 exercí
cio de 80as atribuições.

Faço saber a. todolos habitantes desse Muni
eípio que' a Câmara Municipal 8pro,00 8 eo I8ncio�
no a seguinte lei:

Art. 1.0) -' Fica aberto no 0100 - Câmara d.
Vel.adores - .0101. dâmllra de Vereadores, um er ê

dite no Valor de Cr$ 25000,00 (Vints s cinoo mil
cruzeiro.);

Fioa aberto no 0200 - Gabinete do Prefeito -

0201. Gabineie do Prefeito, o_m crédito no valor de
Cr$ 2'5000,00 (Vinte e Cinoo mil oruzeirQs);

Floa aberio no 0300 - Departamento de Ad·
ministração - 0302. Di,isão de Material, um crédito
no valor de Cr$ 10.000,00 (Dez mil oruzeiros);

Fica aberto no 0400 - DepaJ.'tamento de Edu
cação e Assistência Social - 0402. Di'isão de Oul
tora. um orédito no talor de Cr$ 5.000,00 (Cinco
mil oruzeiros), e no 0403. Di,isão de Assistência So
cial. um crédito DO valor de, Or' 36000,00 (Trinta
mil crOzetroR);

Fioa aberto no 0500 - Departamento da Fa
zenda - 0502, Divisão de Tributa9ão, Olll orédito
nQ valor de Ort 5.000,00 (Oinoo mil cruzeiros);

Fica _bario no 0600 - Depar,amento de Obru
• Viação 0601. Divisão de Obrai, om crédi'o no ta

lor de Or$ 50.000,00 (cinquenta mil oruzeiros); e no

0603. Divisão d. Serviços Urbanes, om cr6dito no

valor de ot$ 350000,00 (Trezento. 8 oinquenta mil
oruzeiros), 8uplldmentar ao Programa e ,erba abaixo
disoriminados, (lonstantes �OB quadros anexai a lei
N.o i95/75, d. 30 de dezembro da 1975, a saber:

Anexo I Quadro
. A

0101.01010012.001 - Manutenção das
atividades da Câmara de Vereadores.
6�01.03070t02 002 - Manutenção dOI
Serviços inerentes ao Gabinete do Pre
feito.
030203070212.006 - Manuteoçiio das
Ativida(Íei da DivisA0 de Material.
0402.08482472.013 - Gastos com a DUu
slio Cultural no Município
040�.1 5814872.015 - G.�st08 com a Assis
ttncia e Subvençófs Sociais
0502:03080302.020 - Prnê os gastos cgm

a Divisão de Tributaçíio
060L1�764481.005 - Calçllmento e Sa.
neamento Msico de Rual .

0603.10606762.026 - Manutenção dos Ser-
.

viços Urbanos de utilidaae Pública
0603.10606751.008 - Implantação de Jar
dins e Aumento de iluminação .pública
0603.16916752.027. _! Manutenção dOI

.

Se'rviços relativos as Vias Urbanas
0603.1691575t.00� - Obras de base
setor urbano e aquisição de Imóveis

25.000,00

25.000,00

10.000,00

5.000,00

30000,00

ö.OOO,OO

60.000,00·

160.000,00

50.000,00

50.000,00
no

Cr$ 100.000,00
Cr$ DOO 000.00

Anexó II - Quadre A
0101.01010012.001 3111/2 - Salárioll8
0101.0!010012 0013120 - Material de
Consumo
0101.01010012.001 3210 - Subvenções
Sociais

.

0301.03070212.0043140 - Encargos
.

Di
versos

0303.03070202.007 311 1/2 - Salário

15.000,00

20,000,00

5.000,00

8.880,00
60.000,00

28120,00 Marle: sinais de vida50000.00

38000,00

8880,00

50.000.00

78.120,00

16.000,00
,

15.000,00

10000.00

25;000,00

10.000,'00

10.000,00

240000,00
600000.00

20.000,00

6.000.00

10.000,00

15.000,00

10.000,00

5.000,00

20.000,00

10.000,00

5.080,00
50.000,00

150.000,00
50.000,00

50.000,00
100.000,00
ooo.o�o.oo

ART. 4°) - E8ta Lei entrará' em vigor Da da
ta de 8ua publicaçio, re.vogada. as disposições em

contrário. .

Palácio da Prefeitura Municipal de Jl'lraguá do
Sul, aos 29 dias do mês de junho de 1976.

ENGENIO STREBE, P:efeUo Municipal
A presente Lei foi registrada e publicada e

nesta Diretoria de Expediente, Eduollção e Assis�
tência Social, aos 29 dias do Inês d.· junho de
1.976.

PASÁDENA, OALIFÓRNIA - O planeta marte
15000,00 poderia ter tido graudes rio-s, uma densa atmosfera

.

semelhante à terrestre EI, até mesmo, vida ainda qUa
15.000,00 em tamanho míeroscópíco.

E&ts8 são as hipóteses levantadas pelo cientista
iO.OOO.OO Hai Masurky, chefe da equíps de pouso do "Viking.

I" após a análise ínieíal das primeiras fotografias
15.000,00 enviadas pela nave espacial, que se lncontrava

em sua quarta graúde órbita em torno de Marte
10.000,00 Seu pouso estaT/) programado para o dia 4: de ju.'

lho data do bicentenário da independência dos Esta.
10.000,00 dos Unidos. .

As Ietos, tiradas sobre a região baixa do dei.
10.000,00 ta que recebeu o nome de "Chryse", no hemisfério

norte marciano, indicam que aparentemente gran.
200.000,08 des quantidades de ägua eerreram pela superficie

do planeta, agora fr.io desolado 8 extremamente se-
20 000,00 co.

I Oontudo, se esta hipótese for confirmada, "88
20.000.00 pesefbllluades de vida serão ainda maís reforçadas"
500.000,00 afirmou o cientista.

"Sabemos, que, sem água, é-multo diftcil a exil.
ART. 2.°) - O crédito aberto Jpera presente Lei tência de vida. pelo menos nes formas que imagiBeriÍ coberto com recursos de real economia, contigu- Damos mas, com graudes quantidades de água, a8

rados ne artigo seguinte; possibilidades de vida são proporeíonalménte maio.
ART. 3.°) - Ficam anulados, ne lmpertâncla de res" acrescentou.

Cr$ DOO.OOO,oo (QUinhentos mil cruzelroa) o PrOgrft
ma e verba abaixo dlscrlmlnedca, constantes dea qua
dtos lJDeXaS ii lel N.II 595/75, de 30 de dezenbre de
'1975:

Astrit K. Schmauch,' Diretora.

! Negócio
I

Vende se ou aluga-se uma Lanchonete e Res�
.

taurante, localizado na parte superior do Posto Ru
bini. Tratar no local com os proprietários. Preço a

combinar.

de Ocasião

Paulinelli IprllOU IS rlcomen�açõ81
Ao encerrar ó Bncontro Uegional de ôecrerériea

da Agricultura dd Região Sul, que reuniu cerca de ãOO
autoridades e técnicos dos quatro Estados - SP, PR,
SC e RS - o Ministro dí!l Agriculturc, Engenheiro
Agrônomo Alysson Paulinelli afirmou que o Governo
connnua .ernpenhado em combater ii il]f1açào, mas que
apesar disso não promoveu

.

qualquer limitação que
estrangulasse. o setor de crédito agrícola.

Djss� Cl Ministro' que a produção e xige grandel
esforços do Governo, o qUill, está realizando grandes
inversões para dar prioridade à produção e sua racio
nalização. acrescentando que o Ministério da Agrielillu
ra se propôs, desde o primeiro momento do Governo
Geisel, ao fortalecimento d(> Iodas as entidades estaduais
dé assistência fécnica e extensão rural, à� enfidades de
pesquiso, nas qUl.lis os Governos EstHduais estão igual·
mente aplicando grandes recursos. Depois de ter ouvido
• leitura dos re.latórios contendo recomendações e su-

,gestões de vários organismos ligados à agropecuária
"os quarro Eslildos da Regiio Sul, considerou-os aproo
vados em princípio, para que posteriormente seja dil'
cutidlJ sua operllcionalidode.

Capitania inspeciona
iluminação da "Blue' Water"

It8jaf - A Oapitania dos Portos de Itsjaí realizou
vistorias no listema de sin'lllização luminoria da pla
taforma Blne Water III a fim de verificar 198 está
enquadrada dentre do código iIitf'rnacional de sio�1i8,
As luzes coloridss tem por finalidbde indicar 8 8U'

localização e posição acs navios e aTiões que p08111uem
rota estabeleoida próxima à plataforma que 88 en·

.,ontra localizada a 27 graus de latitude suJ. entre
Itsjaí e Florianópolis.

A agência marítima OSDY, representante da p�.
trobrá!!l em It8jaí, informou que os trabalhos na pla
taforma continuaI» sendo realizados normalmente •

que os técnicps da Campsnhia Petrolffera que Ie

encontram no lo«!al, não podem pré determinar quao"
do será atingido. os 4.500 metros do atual poço qUI!
EIstá sendo perfurado. Diss" que a rapidez nos tra

balhos de perfurações dependem �xclusivamente, dali
condições do solo til do tempo eDcontrat1üs durante �8
prospeeçõe(!. As visitas à plataforma IilÓ serão perml-
tidal!! com a autorização da administração da PetrobráS
que deverá enviar dentro d08 próximos diss, tim bo
letim imformativo sobre a situação em que IRe en·

cootra a plataforma & o andamento dos trabalhoS.
,�======================================4

Florestamento, Reflorestamento, Paisagismo,
Projetos e Administração Florestal

Ingo Paulo 'Robl
Eng. Florestal

Av. M!i1. Deodoro, 180 - Fundos 98.�50-JARAGUA DO sUL
Santa C8tariD�

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Iniciados es serviços na Estrada Blumenau-Pomerode{ C.P.}
'E S P O 'R T I V,A S Os trabalhoi de _pavimentação da estrada

Blumenau-Pomerode, já foram iniciados ,pelo DER
de Santa Catarina e a empresa encarregada dOI
lerviç,os.

Os trabalhes preliminares de obras de arte
ou seja .. eonstrueão de bueiros. retificação de
valas, etc ...• já alcançaram 4km. e o serviço ds
terraplanagem, que conforme. contrato assinado
deTeria ser iniciado dentro de 60 dias a sentar da
assinatura, será feito em menor prazo. segundo cál
culo dos engenhelrcs de DER, este pOderá ser
feito dentro de, no máximo 30 dias.

Todos OI aparelhos, e mâquínas, já ooqieçaram
ehegar no local, e espera-se somente o adianta
mento de serviços de obra de arte para que as

pesadas máquinas iniciam 08 serviços.
O prS7>O para conclusão des serviços' é de

�4 meses, mas segundo os empreiteiros. esta
poderá, ser concluída antes do prazo estabeleeído,
dependem das condições do tempo. Por outro
lado. o DER, está recebendo criticas por parte dos

O Grêmio Bsportivo Iuvenrus. encerrou ne tarde

de domingo 8UI:I, porque não dízer, vitoriosa campa

lha dentro da hlse classificatórid do Certame Eateduel

de 1976, quando recebeu ii vi.itlS do Mareflio Dias, de

Hajaf.
Fo'i um jogo dlepuredísstmo, pois o quadro da

cidade portuária jogava a SUI:I cleasíüeeção. às finais,
'

enquanto que o Juve�t�� queria �lJtific.ar .. suas �oo!ls
atullções com urna vuona. 13, íot assim neste rumo

que os 90 mi·nutos trenscerreram.eem. o Iuvenrus abrin
do o marcador aos 5 minutos finais, atravé, Cio arti-

lheiro Nela, Dum lance de muita categoria.' ,

O luventue inclusive foi levemente 'superior ao

leu lIdversário, pois com o gol ainda que no finalzi
eho do primeiro lempo, tentou a consignação de mets

lentoS. Veio ii segunde ftJse da partida et com ela um

Itaque rápido logo aos ãO segundos. Dlrmael eQ1pata
ria II parlida. após receber no vazio e no costado dos
homens da defesa luveatlna. Livre de 'marcação, o

Iticlinte marctltsta progrediu e na aafda de Zeca em

pitou o jogo. Daí não deu outra coisa, o Marcílio 11
,

procura do gol da vitória e o luventue defendendo-se
a Iodo o custo. Ao "apagar das luzes", lpolucan

/ ,

veio dar cifras detralrtves ao marcador num lance em
-

que iii defesa cochilou. 2xl pera o Marcílio Dias, um

reaull.do lusro, pois na etapa complementar mostrou

maior vontade' de desempatar. Há de se ressaltar que
o [uventua jogou sem aliuns de seus tltulares, caso

de [uquínha, Gerson e Pimentel o que enfraqueceu um

pouco o sistema defensivo.
Renda de Cr$ 16.2�5,OO com ótima arbitragem

de José Carlos Bezerra, que i!liás, apitou a prtmetra
partida em Jllraguá, ele que é considerado pela crô
nica esportiva como o melhor árbitro do Bstado.

x x x

Orientado tecnlcemenre pelo preparador José
Lanseesrer, o selecionado de Iurebol de 'Jaraguã do
Sul, formado pela Liga Jarllguaenst de Desportos, ja·
gllrá Da farde d� amanhã em Gaapar contra, a Gaspl
rense local, campão da "Copa Centenário", torneio
em homenagem aos 1 00 anos desta, cidade. Foram
convoca.dos jogadores do Baependi, Juveotus, Acaraf e
Estrella, que estão convidados II �stélrem amanhã às
11 horas e 30 minutos na sede da LjD. para o 'embar.;
que-para Gaspar. -- ... --� -- - - - " • �,

x x x

Com três partidas, terá prosseguimento neste fi
nal de. Semllnl2, o "Torneio da Integração", reunindo
clubes de' Jêuaguá e Schroeder. Hoje II noite jogarão
no "Max Wilhelm", 'Baependi x Tomazelli e amanhã
mais dois jogos complementlrão • rodada. 13m Rio da
Luz, Cruz de Malta x BOlafogo e em Schreoder, Goei-
pe! x Bstre'lIa. ." ..,

x x x �

O juventlJs, iipós 'part'icipaç'ão n'o Bstadual, atra
vés de seu Oep!o. Bsportivo tenla acerlar amistoso para
a sema�a �o�, fest�jos ��s ANQ 1�O, ,.e pOlJsfvel na

quinla .feita. A,adversário visado é o Pinheiros de Cu.
rilibl1 e que di'sP,uta, a fiJse finlll do certame 'para�_aeõ
se, Os entendimel!ios"irão' prosseguir até chegar li -bom
lermo.

'

"

A justiça venceu em Corupá
Oertamente alguns -dOI leitora! deste [ornal 111-

tarão. lembrat!los do ridículo Processo que algunl
índivíduea a serviço do MOB de Oorupä estnam
movendo contra Altim Seidel, lua esposa Hella Fuck
Seidel e leus filhos Dolores e Donato atrnés do
Presidente do MOB de Jaraguá do Sul.

O motivo alegado era. que estes teriam dessa
'Olvido propagande política, por altofalantes, a favor
dos então candidatos Ootaeilio Pedro Ramos, Pedro
Oelin e Adernar Garcia Filho, quando na realidade
os informados perdedores da eleição confundiram

x x x

em�' t'reze -j-or-os'-I'ealiz'ados' em lar'aguá, o DOSSO

"Moleque Ttavesao", lJrrecadou, Cr$ 183.122,00, colo�
cando-se, na l1.a� pasição en,.r.e"oa ..14,coDccureötes.
QUlLoto, a J�:ltfillíäri'a, N-el,o marcou'- to gols:; sendo, o 4 o

arlilbeiro da f.se' classificlJ!órift, ao lado -de Vo.lmir da
Chlpecoeo's'e. "úlassiUeou-Ese r em 6.0"I-ugar 'no Grupo A.
com 18 pontos. Valeu ii expetitnciil'. e _p�r_a ,o"próXimo
aoo, podem estar certos os leifQres, �a disputa vai ser
para v,aler. P'arabélls. jUVEN:rU,5,-" .' ri .<.,e,'

Juízo de Direita da Comarca de Jaraguä do Sul

E�ital de· Pri,meira 8 Seuun�a, Praça
13m resumo (art, 687 do CPC), faz siber o se

guinte: Processo: AÇÃO eXBCUTIVA N. 4.815. Bxe�
qüente: COMBRCIAL IARAGUÁ LTDA. Bxecutado:
RAULINO WBLK� Imóvel a ser praceddo: 1.0) - UM
TERRENO. com a área de 8.390 ms2. de forma rriaJ;J
guiar, sem benfeilorills, siluado neste munic.fpio, à Es
Irada jaraguá-Alto, Ribeirão Cacilda, filzendo frente
com ii Balrada Ribeirão Cacilda, com 86· ms; aproxi
madamente, de um lado com a Estrada Wendelin e

'

de oUlro lado com lerras de Antoóio Kialkowski e

Francisco Pangrölz, devidamente registrado nesta Co
marca. sob n.O 40.668. às fls. 189, do Livro n. 3-U,
avaliado em dr$ 2.000,OD, DBPÓSITO: Com o pró
prio Executado. PRIMBIRA PRAÇA: Dia 9 de agôsto
d� 1976, àa 14,00 horas,. SBGUNDA PRAÇA: No dia
23 de: IJgôsto de 1976, às 14,00 horas, caso o bem
penhorado Dão for arremiitado na primeira pra�a pelo
valor da avaliação ou preço sUl'erior. LOCAL. No
ediffeio do forum. Nos autos não consla haver contra
referido bem qualquer ônus e nem recurso pendente
de julgamento. Faz saber ainda que ficam inUmadoa
os Executados Raulino Welk e sua esposa da data
'acima mencionada para os devidos fins. Dado e péilS�
sado nesta cidade de JararuéÍ do Sul. aos vinte e

quatro dias do mes de Maio do ano de mil novecen
tos e setenta e seis. Bu, (a) - Adolpho Mahfud, es-

crivão o subserevi.
'

Alvaro Wandelli Filho, Juiz �e Direito
Certificado que ii presente cópia confere com o

original dou fé,
laraguá do Sul, 24 de Maio de 1976

Adolpho Mahfud - escrivão
(' r,.,.'

I� (�J .r.r.:.� !f::i ;Je _ �.�t ( l l .:? n U'

Gaahe
.
O desconto do. -aQ�, comprando o

1,
:,'" .';�.F� I ..

ul!luári08 da rodovia SC-_411, Brusque Gaspar,
local onde estão lendo eoncíuídos 08 trabalhos
de pavimentação. , ,

A reelemação parte daqueles que, nos dia.
de chuvas, teimam em usar a rodovia em eonstru
ção e, geralmente ficam atolaâos, devido aal servi
ÇOI.

No entaoto o DER, afirma que DOI dias, que'
não houver chuvas, ela 8e compromete a regularizar,
embora precariamente, e dar condições de trilego,
mal para isto, pede aos motoristas que compreen
dam a lituação e nOI dia. em que o tráfego pela
rodovia não for possível, qu.. usem o desvíe exis
tente na cidade de Ilhota, o que aumentará a dis
tância em apenas 12 kms.

Os serviooB de eonelusão da rod6via Brusque
Galpat, levarão ainda algum tempo para serem

coneluíses, Iit a 'Yariante deverá ser modifieada.
possivelmente diminuindo o trajeto, dependendo é
elaro, doa aC8SIO& à& p�rt88 já eoneluídaa da rodovia.

propaganda política com MúsicBl e Oantos Infantis,
com que, durante todas as 8emanas da Oriano", OI

aousad,ol costumavam brindar a eríançada de Oeru
pA.

Feliz.ente a 'justiça não falhou ti absoheu 88

pe8,sQ81 acima meneiónedas, II aos que não eonse

guirsmflr a SU8 injustiça triunfar, resta agora o eon

Bolo de continuar mentindo, dizendo por aí que ga'
nharam o Proc9810.

É o qúe eles estão fazendo: é um direito que
lhes assiste.

COl e IS horárias dI Semull do Centenário
o Clube dos Diret�res Lojistas d� j�r.run

do Sul, através circular, comunica que em reunião
reAlizada recentemente com representantes de su

petmercados- e outros órgãos comerciais, bdixou
.
normas' estipulando os horários de funcionamento
destas, orga�izações na semana dos festejos do
cenl'tmári-o, cujos horários seguem:

Supermercados
Dia 23 de julho, sexta feira, até IS 21 horas
Dia 24, de julho, sábado, das lã às 21 horas
Dias 26, 27, !8 e 29 horário normal -

Dia 30, sexta feire, até as 21 horas
Dia 31, sábado, das 13 horas às 19 horas
Dia lOde agosto horário normal
Não haverá expedientes plJra os supermer

cados QOS dias 24 no perfodo da manhã. 25 e

dia iodo e 31 no perfodo da tarde.
,

Outras organizaçõ�s· comerciais
Dia 23 de julho, sexta feira, até as 21 horlls
Dias �6, 27, 28, 29, expediente -normll
Dill 30, aexta feira, até I:IS 21 horas
Não haverei expediente nos dias 24,25,31 e

1.°, uma vez que nos sábildos, dias 24 e ã1, ha
verá desf.i1e. a partir das 9 horas, nos dias 25 e

1.0 além dos destiles é domingo. Segundo o re

gulamento, ii inobservância dos heráriOs, os in
fratores .erão punidos conforme' estipula II lei.
Notem os senhores leitores para os. horários e

que os cumpram fazendo sua. compras com an

tecedêncll, obedecendo as determinações de CDL
de jarâguá do Sul.

CARRO DO ANO, no seu Concessionário Chevrolet de Jaraguá do Sul
... .,
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Fones 72'-0060 - 72-0769 e 72-0969
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Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 557-
,

Jaraguá do Sul ,- Santa Catarina

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



\

Correio do Povo
ANO LVIII lARAGuA DO SUL (SANTA CATARINA) N. 2.893Sábado 10 de Julho. de 1976

Do meu arquivo pare nccê
Aos Industriais Jaraguaenses, neste ANO IOD

Prol. Paul. Moretti
Ao ensejo das comemorações do Centenário gresso e da BOBsa economia. Fiéi. aos prtneípíos

da Cidade, nada mais justo do que uma 88udaçAo que regem a dinâmica do \

desenvolvímento inte
especial àqueles que Ião o baluarte de sua estru- grado, n08S08 industriais pertencem à. nOV8 escola
tura econõmíca, através dos eomptexos. indui- da eívtlízação Industrtal e tecnológica e se man

triais que administram.
.

-

têm fiéis à lua voeaçãe de grandeza gerada pelo
Esta saudaeãe abrange íuduetríaís e é exten- trabalho.

,aiva, por justiça, aos seus devotados eoleborado-
. .

A 'escala do setor indu.trial DO proceuo do
res, eles que co,nstroem a grandeza do quanto desenvolvimento do Munícíplo constitui, neste
aquí se produz. Num clima de paz, num regime Centenário, Ulna página viva da historia [areguade segurança, todos desenvolvem, num entendi- ense e de sua economia. Nestes !OQ ANOS esfor
mento uníssone, um trabalhe fecundo 8 eenstru- Ç08 para a eonstução da sua grandeza, Jaraguátívo. Fuadaiaentaude o principio da ordem no 'reconhecida e esse pugilo de . indu.strais' querespeito ao preceito da híerarquía emprelaria.l, desenvolvem um trabalho de titãs, afirmando-se
patrões e empregados, conscientes do momento

. definitivamente, como réspon6!áveÍs pela fiseeDsão
bistórico que atravessamos, lançam, na colabora- • prestigio àos produtos aqui fabricados.
çio reciproca, .as base. do extraordinário desen
volvimento de auas �mpr.8a8, num ritmo acels- - Oamínhande a passos largoa para a meta de
rado e numa vitoriosa antevilão de progresso. competitividade nacional til íuteeuacíoaal, 8 índüs-

Desenvolvimento, de um lado, a harmonia tría [aregueense ateste seucrescímeato alentador
entre as classes e, Ele -outro, e espírito de bar- pela expressão e pelo'. volume sempre maior de

monízaeão entre o capital e o trebalho, o indus- sues exportações, Q que vem conferir a nossos
trlal [areguaenee, 80b a égide da inciativa priva;;, homeas de empresa um atestado eloqüente de re

d.a, representa a força propulsora da, QJ:"ia9ão da euaheeímento tiO seu hercúleo trabalbo;·

riqueza e li integração do Município no contexto Na comemeraeão do Osntenãr íe da . Cidade,
econômico do Estado, mercê de suá ação dinä é das mais justas 8 euforia que 08rC.8 a classe
mica e incessante que estabelece', dia a día, con empresarial e seus d\gnos' dirigentee. eles que de-
díções iadíspensávets riO qesenvúlvimento e cria, ram um exemplo maior de confiança nos postula
paulatinamente, a mística de um� realidade íncon- dos da Revolução de 1964•.proclamando o prima

.

teste que testemunhe do quanto é oS'paz a ação do da que, no proeesso de desenvolvimento e na

dirigida pars o trabalho. criação da riqueZa residem a confiança e, a parti- .

Justa, portanto, a homenagem que aqui Bt!! oipação de todos para a obtenção dos resultaaos
presta a esse puahado. de lideres empresariais de um esforço nacional integrado. dirrgido pare
que, pelo seu trabalho (ii pela sua viaio, se constí- o bem aeoíal, para a Ordem e o Progresso do
tuem autêntíeos ímpulsíonadorea da mola do pro- Brasil e pare a felicidade do seu povo.

Pelo presenle edilal de ciração, pedimos lIOS St

nhores abaixo relacioDados, qUI compareçam em 80S

so cartório para rrararem de assuntos de seus inreresses:

Argos Alia'tal' Mendes TzeJiks - R. WaltJr Mar
quardr. 280 - Deata. Aulo Mecânica RlIwal Ltda -'

�. Esp... Carlos I"'erreira, 1 H;, - nesra ,Elias Machado
- poço·-Orande - Gumramirim. José BorineIJ.i - R.
'João .soler Cortf�a -' Guaramirim. �OD6Id() A. Walter
- R. Roberto Seidel ......:... Corupá. Sedonia .sieverr -
R. Germano Manke, 68· - nesta.

Va.léria Tavares'da Maua Rezende, Oficial Maior

Â Direção

A circulação do "Correio do -POYO"
- \

Este semanário deixará de apareoer no dia -

F de julho de 1976, para cire.dar com uma fes
tiva ediQão centenária- de 24 de julbo a t.o de
a,gosto de 1976

Â todos 08 nossos leitores, favorecédorel ...
colaboradore.s, o' n08SO carinho pela compreen

. são por' esta medida que serã largamente re

compensada pela edl9ão dos 100 anos de Jal'a-
guá do Sul.

'

'QedeIQ(
Com. e Representações Ltda.

.
Comunicado

Comunicamos noslos préZBdos çlienles, for·
necedo�es e amigos que IJ par'ir do did 19jiulho/76
deixaremos de operar no ramo de comércio de
eletro·domésficos Ie móveis. passando a DOS de
dicar somente a RBPRESENTAÇÕE.s. Por esse

motivo. fecharemos Dossa loia na Rua Dr. Wal-
demiro Mazurechen, 55.

.

Visilnde a facilidade dos clientes que l.liada
rem mensalidades ii pligar, fizemos um convênio
com o Bscritório do Dr. Max Borohold. situado
em pODtO central da cidade _ Rua Mal. Deodo
ro, 98 - onde nossa fUDcioDária ficará a dispo
siçãó dos pres,ramislas' .,é o encerrameDlo das
conlas.

Queremos agradecer li preferência com qUI
e público de Jaraguá e de cidades vizinhas DOS

prestigiou nesres 6 Bn08 que labutamos no co
. mércio desla terra e dizer que eonlibuaremos
aqui, com outro ramo de' negócios, à disposição
de DOSSOS amigos.

Qualq,uer assunlo relativo a Redelar poderá
ur .ralado na residência do ar. Evaldo Schiewe
- RUli João J�Duário Ayroso. 341 ou pelo fune
720998. .

"" REDELAR COM. B REPRE.sENTAÇÕE� LTDA,

Mário Tavares da Cunha Mello
Tabelião de Notas e Prote�tos em Geral

EDITAL

,I

Programação Social Semana do
Centenárío ,de 24/07 a 01/08 Grêmio
Esportivo Juventus e Soco -

DanQ,
Doering.

Sábado'dia 24/07
BaUe de Abertura do Centenário
Sede Social do G.E. Juventu.
22 horas
Conjunto: Band Show

*

Domlngo dia 25/07
Soirée em eomemoraeão aOIl 100 anoll
Sede Social do G.E. Juventul
19 hor.as
Show e Soirée eom Eduardo Araujo, SUvinha e conjunto, UIII
dos maiores Show Naclonall.

*

Terça Feira 27/07
Beuntäo Dançante
Soe. DançantEi Doering
21 hs
cen], JO. S/A de Jolnvlll.

-
*
-

.

Quarta Feira 28/07
Encontro de casais
Sede Social do G.E. Juveatul
2t h.

-

Con]. JO. S/A de JOfnville
-

.
-

-

Quinta Faira 29107
Noite de Inverno
�oc. Dançante Dóerfng
21 hs

.

Con]. JO. S/A de Joinville
,

-
* __:

Sexta Feira 30/07 .

Carnaval de Inverno
Sede Social do G.E. Juventul
21 hs
Con]. JO. S/A

._
*

Sábado 31;07 .

Balle de ConfraternfzaçAo
Soe. Dançante Doerlng
2Z hs
oon], Os BrasUeldnhos e Show com a cantora "CLAUDIA
BARROSO'�

- ,* __;

Domingo 01/08
Soirée '

Soe. Dançante Doerlng
18 hs \

Conj. "Som Bacana" de Curitiba
- * -

.

BETO PROMOÇÖES
.

,

Quando você pensar em fe8tejar� qualquer que seja o tipo de
comemoração. lembre-se do Beto Promoções. Os .melhol'U
conjuntos, artistas nacionais e'internacionals.
Além disso & melhor opçAo para publíeídade volante.

COMUNIQUE-SE
.

BETO PROMOÇÖES
.

R: J.()sé Theodoro Ribeiro, 657
-Cx. Postal,. 158

'

. Fone 72·0297
89.250 - Jaraguã do Sul SC

"

Aliança Renovldofa Nacional-,AHEHI
DIRETORIO MUNIICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

JARAGUÁ DO SUL....:.. SANTA CATARINA
'

\ .

Edital de Convocação de Convenção Muníoipal
o presidente da ComiSsão Executiva diO Diretp..

rio Municipal! d:a AL1!ANÇA RENOVADORA NACIO-
, NAL - ARENA - do MUlIlimpio de Jaragu,á do Sul.
iEstádo de Santa Catarina. na forma da legisiiaJÇãd elel
tora! vigente convoca os.. senhores memblr!as dOi Diir:&-

torio Municipal. Vereadores, Deputados e SOOad()res
do Partido com domicilio Ele1toral 'no Munfcipi'r •
os delegados 8 COnvenç,ão Regional,' para a coNWN
çÃO MUNICIPAL, a realThar-ie no dia 18 de julho do

corrente a.no de 1976, tendo por local a sede dO. úI!ube
.

Atlético BAEPENDI, as 10 horas, nesta cidade. para
as deiliberâções <la segui!rite

.

ORDEM DO DIA
Escolha de candidatos do Parti!do Si PrefeitO, Vi

,ce-Pe1:fei!to e Vereadores a CâmaM Municipal para aS

eleições do d1�aJ 15 de novembro de 1976.

Jaraguá do SuJl, 06 de- jl®.� de -1976.
SigoM Sch.'iinke
Prêsidente

-

Chevette Pais
.... �,..--...----------..----------------------I....------..--------------.........

T r o,p i c, a I
. ._�

j.

o carro exclusivo,' jovem, perso�alizado

C H E V Y-4

I •

o P,ICI{-UP 4 cilindros da CH.EVROLE·T

Conheça os dois recentes lançaméntos GM em IRMÃOS EMMENDORFER S.A.
\

Deodoro da ·.Fonsêca, 557

.Jarag�á do Sul
..------------..-------------------I------�--------------�--I--..--------._----------------------....---

Av� Mal, - Fones. 72-0060 - 72-,0769 e ,72-0969

Santa Catatina
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