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EXPRESSAS EDITORI.&L

Quem foi EMÍLIO CARLOS JOURDAN?
Belga a sua nacionalidade. Namür SUa sída

de natal: 19 de julho di! 1838 8Ua data de nasci-
. manto. Por terra de adoção o Brasil. Por'menina
dos olhos Jaraguá. Na'turalizado. foi um patriota
autêniico. Eogenheiro, seus conhecimentos foram
consagrados ao serviço do nosso País. Soldado,
foi herói na Guerra do Paraguai. Mortal, faleceu
no Rio de Janeire, em 08 de agosto de 1900. Fun
dador de Jaragllá, lua memória é sinônimo de
eons._gração oeste, primeiro CBNTEN.Ã.RlO da ci-
dade.
'-

Bastaria este bosqueje para se aquilatar a

verdadeira grandeza de um homem: EMíLIO
CARLOS JOURDAN. Entretanto, seus méritos
são tantos que, limitar se a isto representaria se

Dão grate injustiea, RO menos imperdoável omissão.
Daí por que o nos ocuparmos, daqui por diante,
"ui ressaltar-lhe ai \'irtudes ds cidadão e militar.

Presença eficiente e eorajesa na Guerra do
Paraguai, dela nos deixou uma História e um

Atlaa Htstõrico e Geográfico, cujo ,alor fOi eoi
denciado pela imprensa da êpoea, quando gover
neva o Brasil o Marechal Flor'iano Peixoto. Mas

. foi principalmente nos campos de batalha que 8e

notabilizou oomo Baldado e engenheiro, vinmo a

ser promovido, por bravura. ao posto de 2.° tenente,
em 1868. por Duque de Caxias a, em 18�9, a {.o
tenente, pelo Conde d':Ell, sua contribuição, no

campo da Engenharia, ficou patenteada em OU1'U
paiti, Humai.tá e no Ohaeo, mormente na eonstru
çã@ da histórica Ê,strada do Ohaeo, obra ordena-

.

.

da p�or Oaiías e um -eloqÜente a-testada à capací
dada da engenharia brasileira. Itororõ e Tuiti são
outras dUBS referinoias indispensáfeie sob o aspec
to de contribuiçã9 de Jourdan à vitória do Bra
sil sobre o Paraguai.

Finda a Guerra, por suas virtudes mi1itares,
foi inclusi'e agraoiado por condecorações oferec!�·

Na reunião da AMUNESC reblizada em Jara

goi do S�l, foi assinado convênio no valor de. 7_!)0
lDil cruZlmos entre a SUDESUL e a Assoctaçã«
dos m�Diclpios do Norte do Estado, para a implao
lagão de sua Seeretaria Técnica Molfelo, o que
p08sibi'litará 8 longo prazo a Implantaçãe do cha
mado Plano Piloto, ds grande aleaace para os 13
municípios que integram. a nossa rica micro região.

<,

das pelas Governos do Urllguai til Arg$otina. Do
Visconde do Rio Branco recebeu o títalo de sócio
efeti.o da Sociedade da Indústria Nacional, pelos
relefant8lll ser,içol prestados ao País. Foi direter
interino da Estrada de Ferro Noroeste. Demarcou
8 patrimônio da Princesa em Santa Gatarina.

Atingimos, neste ponto, na vida de Jourdan,
o ano de 1873. Jaraguá era sertão bravíc. índios
selugens. 08 rios Jaraguj e Hapocu. A beleza
do Vale. A fertilidade do 8010. E a presenQB da"

quels que seria o fundador de Jauguá; Na época,
-

Jourdan era engenheiro-aju.dante na conBtruqão
da EstUlta Dona Franoisea.

1876. A fim d. proceder II estudea sobre a

legitimação de posses e sesmarias na Reglãe,
Jourdan é nomeado [uíz-eomíseärfo. Tempos após,
'I'auaey, então Governador da Província de Santa
Oatarfna, em visita dft iospeç'o assim se expres
BOU: uÉ extraordinário e hercúleo o trabalho do
engenheiro Jourdan na colõnía do Jarsguä";

E assim surgíu Jaraguä, Por doze aaoe,
Jourdan dedicou-se de corpo e almà a esta Co
lônia, transtertndo-se depois para o Rio .de Ja
neiro, juntamente com seus seis filhos. Incontesta
velmente, Jaragué, após a Guerra do Paraguai,
foi a razão maior da vida de . Jourdan. Por.
Jaraguä nutriu alegrias e amargurou dissabores.
Contudo, seu esforço é, hoje engrandecido "

louvado por esta Terra que tanto. lhe deve.
Aprindo estradas, construindo casas, fertilizando ter
ras, o engenho representou para Jaraguá-o mar

co inicial de uma caminhada de 100 ANOS. que'
ora com,amoramos, com o espírito voltadO pará
aquele que, desbravando matas, Davegando rioB,
enfrentando obstáculos, é alvo central da home
nagem que, em uníssono, o povo jaraguaense
lhe presta.

Prefeito Eugênio Strebe nio 88 conteve na noite
de domingo quando do encerramento dos festejos do
ANO 100 e, emocionado pelo sucesso dos mesmos.
chegou 8 chorar, confidenciando a08' amígos
e imprensa de sua @atisfação porque tudo correu

b�m apesar de todos os pesares sempre. encontre
dos na organização da f@sta tão significativa. Por
falarmos no alcaide [aragueense ele continua reee

bendo eamprímentos de felicitações d� todas a8

partes Ô0 Estado. E não é paea menos.

Devido ao SUC8SS0 alcançado pela mostra Fo
tógráfica e de Objetos antígos, junto a Escola Par
ticular Jaraguá e organizada por membros d-a Sn
cÍedade de ·Cultura Artística, além de outras pessoas,
já está existínde a preocupação dos organtsvdores
lendo em vísts a Iutura implantação de um Museu

, Histórico em JarRguá do Sul. Afiaal. todas as 200 e

tantas Iotos e objetos não poderio ficar guardadoa
em qualquer lugar, e devido!l difusão de n0880

municl'pio lá Iora tranquilamente que deveremos ter
muitas pessoas a n08 visitar doravante.

----,-

Segundo informações i)olhidas junto 80 gover-
110 do Estado, acaba de ser liberada quantia supe
rior 8 300 mil cruzeiros para seqüência das obras
de implantação do Centro Interescolar de Primeiro
Grau, CIP, obra que se constrói anexá ao Palácio
de Esportes.

.

-"----

:Victor Bauer e Sigolf Sehünke candidatos· da
ARENA a suctl8sio de ·Eugênio _Strebe, àlém dos 14
candidatos ap,ontados pelo pàrtido para ooncorrerem
a \'ereança já estão em franca campanha eleitoral,
fazendo uma série d9 visitlils 8 amigos e cOl'r9ligio·
nários com vistas a cons.eguir�m os sufrágios ne I

c8@sários que garantam Bua eleição.

Presença em Jaraguá do . Sul do

Reverendo Karl Gottschald (Porto
Pastor

Alegre
Presidente
- RS)

ANO 100 - Sueesso Comprovado
. SegU�dO os prognó�ticos, aproximadamente 40

;11 pessoas visitaram a�ravés o . ingresso pago a

XPQ·IOO. a mostra dos produto,s iaraguaenses e

que tanto sucesso alcaoqou durante 01'1 fastejas do
ANO 100. ancar,rados no último domingo. Jâ as de
mais exposições tiveram uma .isitação que oscHou
DI marca de 1'5 a 20 mil pessoas. Mas devemos
acrescer este número a uns 100 mil visitantes, pois
Contados expositores, convidados especiais, imprensa
8 Outros, somos de opinião que 8 mostra industrial
realmente superou 'em muito 8 marca de 40 mil.

Evangélica de Confissão.
Luterana no Brasil con�

·

tou com a presença hODr
'rosa de S6U Pastor Pre
sidente Reyerendo Pai
tor Karl Gottschald. d.

· Porto Alegre -RS. e do
,Reverendo Pastor Heinz
Ehlert, Pastor Hegional
da 2 a Região Eclesiásti
ca (Joinville). PeJ,a oeor- .

rência de tão extraordi
nários fatos, enaltljlcentio
os festejos comemorati
vos do primeiro Cente-

nário de Jaraguá do 8u],
a Comunidade Evangéli
ca Luterana de Jaraguâ
do Sul, programou um

almoço de confraterniza
ção que .88 realizou no

dia 25 de julho de 1976,
às 11 horss no Salão
Comunal à Rua Prof.
Esthéria Lenzi Friedrich,
78, nêsta cidade, com 8

presença
.

muito honrosa
de Sua Excelência o go
vernador Dr. AntOnio Caro
los Konder Reis e dó Vi·

As festividades do Cellte
nário de Jaraguâ do Sul,
atrairam para nossa ci
dade RS mais' gradas
autoridade do

.

Estado d

do Paí.s, entre alas auto
ridades ecleaiásticas.

I

As.
sim é que após os des
files dos escolares pela
Marechal· Deoliloro .e qua
foram em grande nú.me�
ro para assinalar 8S fes
tividades comemorativas.
do Cent�nário de Jara
·guâ do Sul, a Igreja

ce-governador Dr. Mar
c,os Henrique Buchler.
Aliás, sua Excelência re
verendíssima, pàrticipou
do ,culto comemorativo
d08 100 anos de Jaraguâ
do Sul e S8 fez presente
no palanque para o du
file dosescolares. Jara
guá do Sul. sentiu-se su

mllmente honrada com as
ilustres visitas que deram
um novo realce nt)firma'
mento de Jaraguá do
Sul.

N08 festejos, a polícia local reforçada com míli
ttres de Join,ille tiveram um incessante tl'abalho
com inúmeras d,mtenções por embriaguez e desot

:888, ila maioria pess088 de outras eidedes, alguDliI'
tOrlOs 8 ar�ombamentos. O trabalho maior entr�'an
Zo da políCIa que merece nota de destaque, fOI no
elo quando dos festejos do Centenârio, orientando

:�I 'I�itantes e :fazenào com' que o trâ�sito n88 raus
ntrslS oão sofresse c!)Dgestionam6ntos.

Pl E�fim à polícia merece nossa palavra de apoio
me a eflOiência de seu ,rabalho. também no atendi

laenbt� aos acideQtes de trânsito qUG! foram muitos
m em. Nota 10. _

.

Ordenações Presbíleros
comúnidades se rejubi-Iam
com os novos sacerdotes
a difundir os conceilOS
crislöos na sua caminhada
apostolar. No dia 03 de
jUlho de t 976, o diácono
José Artulino Benzen
OpIoU pela condição sa

cerdotal rezando iii sua pri-
·
meira missa na Igreja do
luga,r de nascimeolo, An�
lonio Carlos. Também a

te na Igreja Malriz, .

per
tencente ii Diocese de Tu
barão, verificou-s� a Dr

denação do diácono Nilo
Buss, filho d�queléJ cidade,
cujê primeira missa teve

grande afluência de fami
).iares, pessoas amigo,as e

fiéis. Os estudos foram
realizddos no Inslilulo de

Teologia de Florianópolis.
O Serra Clube d.e Floria
nópö'lis e ESlreito, Que re

zam pelas vocações Iacer
dOlai.s, patliciparam com

representações nos atos de
ordeni!lção e de celebração'
da primeira missa, Oração
dos, Serra pelas vocações:
"6 Deus que Dão que·

Diáconos em perfeita \

consonância com sua'
Igreja hoje são .felizes re

dobradamente, porque me

receram de Deus a graça
do estado· sacerdotal. ii

graça cheia de venluras

d Elogios maiores cabem 8S comi8sões organiza-, enlremeadas de sacrifício,
.orae dos festejos ao governo do Estado pelo apoio li graça em que as pétalas
m

a toda' comunidade. que brilhantemente somberam .. de rosas se não allernam
loOstrar através de arrojo II! dedicação de quanto coni ,(,).51 ,IaceraoIes espi":mos capazes.'

.

nhos. Seus COftlçÕeS � seus
........ espíritos visfveis em nossa

éllual epoca, li mesma gê·
nerosidade. o mesmo amor ,

que man.linham acesso o

fogo di! caridáde rios co

rações dos apóstolos e dos,
SlI.nlos. O mês de julho foi
pródigo em manifestações
em prol d. lenja e as

res li morle do pecador, e
sim que se converja em

vida, nós te suplicámos
pela intercessão da Bem
Aventurada Virgem, sem

pra Vír2'em' Maria e São
José leu esposo e de to
dos os saDIOS, que nos

concéda um maior número
de operáriOS para a Tua
Igreja. que trabalhando
com Cristo se dediquem e

sacrifiquem pelas almas,
pelo mesmo Crislo, Npsso
Senhor.

.

Igreja 'Matriz de São José,
recebeu um de seus filhos
IiIO dia 17 de julho quando
foi ordenado a presbítero'
Jairo Aldo da Silva, e com
cooc'orrida presença de
fiéis: Finalmenle no dia 26
de julho em Braço do Nor-

Colabore COlD a
Leitor - Enviai Senhor

operáriol li Vossa mece
Todos - Porque li mece

é grande e poucos são os

operáriOS. Amém".
·A PA E
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Registro Civil
Aurea Müllell Grubba, O!lcial
'do Registro Civil, do I. Dis
trito da Comarca de Jaraguá
do .Sul, Estado de Santa

Catarina, Brasß.
Fas Saber que oomparece
ram no cartório exibindo os

docum�ntos eJQ,gldos pela lei
a!lm de se habilitarem para

oasar-se

Faculdade de Ciências

Pedagogia de Lages
ORAÇÃO AO ESPÍRITO

SANTO
"CORRflO DU POVU"
fundação: flrtur Muller - 1919

E�pirito Saoto. Você que me esclareces
tudo, que ílumína todos os eamlnhos para que
eu atinja o meu ideal. Você que me dá o dom
Divino de perdoar e esquecer o mal que me

fazem. e que todos es Instantes de minha vida
está comigo. eu quero oeste curto dialogo
agradecer-te por tudo e confirmar mahl uma

vez, que 6U nunca quero me separar de
,

você
por maior que seja a ilusão material, não será.
o minimo da vontade que sínto de um día estar
com você e todos es meus irmãos na glória.

Obrigado maiA uma vez.

,
A pessoa deverá. fazer esta oração 3 dia&

seguidos S8m fazar o pedido. Dentro de 3 dlas
lierá alcançada a graça, por mais difícil que

l"
.

IPublicar assim .que receber a grata (J.S.)
........................................

CGCMF 8U36.591/0001·3�
• 1976· No dta 31 de julho de 1976. em Lages, ii Facul.

dade de Ciências e Pedagogia, formou mets uma IUr.
ma de eluaes que reallzeram es cursos de CiênCias
e Letras..

Diretor
Eugênio Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
Anual . . . -. Cr$ 60,00
Semestre � " . Cr' 35,00
Avulso • • • • CrS 1,50
Número atrasado Cri %,00

Edital D. 9.447 de 29/6/16
Ademir Borehardt 8

Ruth Volkmann

Cópia recebida do Car
tório 98 Pomerede, aeste
Estado

Ele. brasileiro, solteiro,
lnnüetríätío, natural de
Pomerode, aeste EllItado,
domiciliado e residente
em Pemerods, nsste Es
tado, filho de Leopoldo
Borchsrât e Edith Bor
chardt.
Ela, brasileira, solteira,

balconista, natural de Ja
raguá do Sul, äomteílte
da e residente em Rio
Cerro, neste distrito, li
lha de Alberto Guilher
me Reínoldo Volkmann
e Edite Bereharât Volk-

Dentre es Itcenctedos, anotamos a Sra. Dirce
Maria Taíner Leoni e Sra. Cen(sia Mafra Pinto tspo.
sa do ôr, José de Castilho Pioto, colaborador incao.
eével deste semanário, as quets cumpriram interessan.
te programa de formatura com celebração ecumêoici
na Igreja Nossa Senhora do Rosário e entrega doa
certificados 110 salão nobre do Colégio Diocesllno.
Como já acentuamos em outra oportunidade, de res.
ealrsr- se ii formatUra destas proíeesores que, Irllba.
lhsndo em eecolas de Santa Carerlae, espeeilllmtnte
em JaraguiÍ do Sul, c811seguiulm arrevés de curso�
de verão e 'inverno, OI chamados cursos de f�riaa, II.
eançar. um laurel untversuérto, .com pliJssibilidades de
melhorar proíteslonslrnente, depois de enormes 8l1cri.
fícios pessoais e familiares, mas que, agora, foi COlD.
pensado pela persislência no ideal de algum dle veDo
eer, como de fato venceram.

ENDER�ÇO:
Caixa PQstal, 19

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

I SOCiaiS-I
ADiversariaates da

SemaDa

Paeem anos hoje.
-. A sra. Lsure, sspo.-

8a do Sr. Heorique Ha
Iamann;
,

- Marioa Moreira; _

..:;_ o Ir. Jculé Steilein
Nete, eDl Jaraguazinho;
- aarta. Mércia· Dö

ring;
- o. gsröto Uarcello

Socreppa.
Fazem anos amanhã:
- Maria Madale:l8 Va':

881;
- o sr. Walter Bar�el;
-, o Ir. Hermes Ku-

ch.Dbeeker; .

- Adriaoa Reell.k, fi
lha de Wald.mar • Mar
li R. Reaek.

Dia 10 ago.

Dl ALBERTO DALMARCO
ADVOGADO Parabéns aos licenciados cem augúrios de mui.

tas felicidades. são os votos do "CORREIO DO POVO",
Av. Mal. Deodoro, 1.086 - Fone: 72-0695

maDD .

Expediente: dai 14,00 às 17,00 h.Edital n. 9.4'8 de 2/8/76
Luiz Carlos dos Santos e

Marlene BschmaoD

Ele, braatleíro, solteiro,
operário, natural de Ja-
raguá do Sul. domicilia
uo • residente na Rua
Walter Marquardt, nesta
cidade, filho de Alfredo
dos Santos e de Tereza
Paeher.

Ela, brasileira, solteira,
industriária, aatural de
Jaraguá do Sul. domici
liada 6 resideDte na Rua
W�lt8r Marquardt. nesta
cidade, filha de Albsno
Roberto Bachlllson 8 de
Eruilia TeoHlà BaehmaoD.

Editál 0.° 9.449 d� 2/8/16
Aldolino OOllzaglf e
Iraef Mllrqu8rdt

Ele, brlliileiro, loireiro.
lindor. natural de Jlrl
guá do, Sul, domiciliado e

residente .1 Rua Leopoldo
, Janae� ,nesta cidade, filho

Extração da' Ação . �ntr� Amigos]araguá do Sul Santa Catarina
1.0 Premio - N.O 4.968 - uma vaca - Não
vendido
2.° Premio - 1"11.0 4.692 - Um. bicicleta - Padre
Ivo Ritter - Jaraguá do Sul
3.0 Premio - N,o é.411 - Um casal sulno -

Alida Eiert � ltoupava Assu
4.° Premio - N ° 6.864 - Um relório - Ivo Cid
- CuriJ1ba
b.o Premio - N.o 1.676 - Um Liquidificador -

Tania ßublitz - a/c Jarira

6.° Premio - N." 1.282 NUma' ôeldaahe - Uio
à'Oeste

.

7.° ,",rem,io - N.e i,621 Mirilm Jane Müller -

SaDta Luzia /

8.° Premio - N.o· 4.170 Mario Triebes ..:.. Joã.
Pello.

' �

9.° Premio - N.o 6 784 Luis S. Kr�is - Vila Lolau,
10.· Premie, '_ N.o 6.ã57 Wilson Dorn - Itoupavil
Assu

Vende-seCasa
Vénde�se uma casa de material em ótimo esta

do, áloa encanada (3.000 metros quadradolil) 3.000
m2. -de tsrra, sito nos fondos da Soo. Esp. Rsc Bä
umle [antigó XV dtil No,embro). Roa Franeiseo Meea
D.O 1587.

-

Tratar com D. LoUi

Rua Dr. Jorge Lacerda n.O 215
Corupá- SC

I
"

- O sr. Tenente Pe-
dro pery Ma8c!lrenhai,
eQl Sio Paulo;

- a sra. Josefa, e8po
sa do Sr. Inodncio Silva;
- o Ir. Artur Wilsón

.Stinghen.
Dia-II
- O sr. Adenor Pau

lo Wunderlich;
- Vva. Sra. Clara Ha

Demano;
- o Ir. WigaDdo Bsu

mann,' em Joinville;
,
- Merli, Gaedke;
.;_ Romeu Junge;
- Eehaly Edit B.nz;
- o jo...em Sávio Mu-

rillo, filho do Dr. Murillo
• Lila Barreto de Aze
vedo.

Dia12
- 'O ar. Getúlio LeDzi;
- a Ira. ErDcf Bau-

manDo em Tras Rios do

de Aqtsiíes Belarrnin.o Gon
sllIgG e Rosalina GanSllla.
Ela, brasileira� solleira.

qQ lar. natural de Jaraguá
do Sul. domiciliada e re

sidente em 'Jaraguá Esquer
do, neste diltrito, filha de
Avelioo Mlrquardt e Edit
HorslmanD Marquardt.

��OOOOOO�OO����OO���OO����OO���������OO���.��OOOOOO�m
11Floricultura Leopoldo Seidel I�. .

.
.

" .II Ajardinamentos - Paisagismo - Plantas Ornamentais e Frutíferas �I ,.

Rua Roberto Seidel. 353 - Ca.... Postai. 14 • 3

.

·1II .

CORupA - ( SANTA CATARINA I
00 .

"

ii
�����OO��OO��OO���OO���OO�OO��������OO���������.-

E para que chegue ao 00-

nheclmento de todos mandel
passar o p.esente edital que
ser' publicado pela imprens.
e em cartório onde aerá afixa
do durante 15 dias. Se alguém
souber de algum impedimento
&cu••"o para oa !ins legaia.
AUREA MüLLER GRUBBA

MBlilha - I.° III - HiI�.rlo Frilzke
Jiml2'uá do Sul, 27 de julho 1976

C8p�la São José - Bairro João Pessoa
(Itapocuzinh'o)

João .Lucio da Coat.. , presidente
O!lcial

do Norte;
- a ira. Eric8 Ruth,

esposa dn Sr. Hellmuth
Beyer, em Uniilo da Vi
tória-PR-;
- Alzira Zeeh.

Dia 13 ago.
- A sra. Gerda, espo

sa do sr. Mál'io Mafud;
,- a Ira. Edwirges

Heinzle.
"Aol natalieiantea OI

cumprimentol d .. lte a8'

manárIo".

É fácil Entender por que· o

,

. Começou a Promoção
CHEVROLET ao Alcance de To.dos

CARA'VAN é· O ·Carro . do· Ano

Venha Buscar o ,seu Modelo 76 DO seu' Concessionário CHEVROLET

Emmendörfer
72-0969 - Av. Mal. Deodoro. 557Fones: 72-0060 - 72-0769

.

Jaraguá do Sul Santa,Catarina

Financiamento na Hora.
Enlreqa IDle·diala.

,...

_, .�.;:..:,� .. - .,-

I
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FpoliS .- Ditlgentes de várias ceoperetíves agri-. ecolas do RIo Grande do Sul foram recebidos na se

maDa Que peasou pelo governsdor Konder Reis, 00'

Palácio doe Despeches. em audlêncíe especlel, quando
maoifestaram grende íeteresse pelo desenvolvtmento
dll' obras do terminal graneleiro de São Francisco do

Sul, especialmente no que se refere às .emplaa posai- Fpolls - O Instituto Nacional de Colonização
bilidödes que ad"ir�o para a exportação de sois. .e Reformá A'grária liberou 92 milhões de cruzeiros

Adiantaram que para os produtores gaúchos, as, do Imposto 'I'errltörlal Rural - ITR, arreoadados ISté

perspectiVas de .poderem utilizar o porro de São Fren- o mês de maio psra a.958 prefeituras brasi�eirB8
cistO do Sul sao bastante posttlvas, sem que isso re- segundo informações prestadas em Florianópolis
presenle qualquer preblems pöril o movimento do porto �ela Coordenadoria Regional do órgão. O p-azo

de Rio Grande que, ao contrário, terá melhores condi- fínal para o pagamento do ITR do exercíeíe de

ções de opereçêo, ,,1975 terminou no último día 30 de junho e as guias
Participaram do encontro o secretérto da Indústria estio IíHendo computadas no Serviço de Processsmente

e Comércio, Sebastião Netto Campos: diretores da Cia de Dádos - Ssrpro.
Catarioense do Comércio e Armezenemenro, Laércio O lançamento do ITR de 1975 foi de 360
Gomes de ôllva, Guilherme Fleischmann e Wilson Fi- milhões de cruzeíros. o que daria, S6 toda 8 arrecada

lomen'o, das Cooperativas de Erexím, Ernesto Amaral, cão fosse efetivada, 288 milhões de eruseíros para 8S

Marco Antonio Gerb � Paulo Antonio Fail; de Getúlo Prefeituras. A contribuição sindical da categoria·
Vargas" Otávio ôtevlnskt; de Tapelern. Nelsaa Scilla; empresarial arrecadada também com o ITR daria

de Passo Fundo, Armando R�sende e de Vacaria, AI- um total de Cr$ 142 milhões 8 a da categoria pro

drovando Guazzelh. Ilssional, Cr$ lö8 milhões. Também no exercício
, de 76 foi lançado todo o débito relativo a08 exerci
elos de 73 e 74. que representam um total de 712
milhões de eruzeíros.

.

Pagamento do Tributo

Segundo o diretor do Departamento de Cadas
tro � Tributação do INCRA, Gilson Ribeiro Vascon .

celos, de 3.700000 imóveis lançados em 75 deverão
ler arrecadados perto de 3 mílhões de guias, o que
dá uma média de 80% de arrecauação. Explicou
que, em t.rmos de valores. a psreentagera não é
a mesma, pois apenas o pequeno e o médio agri
cultor pagam regularmente o tributo, Aerescenteu
que o graúde prcprietárto rural é quem strase.
:·poi. sempre aguarda Ci prazo Ilnal para pagar o

Imposto que é atualmente bastanre insignificante".
.

Dentro da faixa dos grandes devedores, _de
acordo eum o cadastro do INCRA, estão cerca de
dois mil proprietaríos com maís de 20 mil hects
US. Segllndo o Diretor do Departamento de Cadas
tro e Tributação a politica de arrecadação do INCRA
pretende adotar um tratamento mais rigoroso em rela
ção a esses contribuintes. Eles terão direito a um pra
zo. mas na emissão de 1976 receberão notificações di
retas doINCHA. &9 até janeiro de 19,77 perststírem em

débito serão ajuizadas ae ações executivas competen
�e8. O imposto atrasado é pago commulta d. 20%, com
Juros dê 12%' e correção monetarts," segundo índíce
fornecido pela Secretaria de Planejamento da Pre
sidência da Bepübltea.

Produtores 'gaúchos interessados
no Porto de São Francisco

;fazen�a Oistri�ui pareslas da IHU
Fpclis - A Secretaria da Fazenda encaminhou

ao Banco do J:slgdo de Santa Catarina a relação
dal!l par eelas p8rtencAntes aos municíptos. referentes,
à Taxa Rodoviária Única, ecrrespoudence aos me-

ies de marQ9 iii 8bril.
I·

O mantaute é da O, $ 2.590.00, cabendo ss 10
IIlliores parcelas 80S municípios ae Florianópolis,
COrD Cr$ 306.927,87; Joinville, Cr$ 217.161.76; Blume
nau, Cr$ 213.179,91; Lag9�. Or$ 132.78886; I&ajaí.
Or$ 96.187,09; Crioiúma, Cr $ 92.816,24; 'I'ubarão, Cr$
60.287.56; Rio do Sill. Cr$ 55.896.96; Jaraguã do Sul
Or$ 47.781.89 e, Brusque, C, $ 47,285,(U.

AfJ está ministrando Cursa de Técnica, de
Jornalismo . por correspondência

A Alsooiaçã'J Fluminense de Jornalístaa está
Bcei,tando 'inscrições para o Ourso de Técnica de Jor
nalismo, por correspondência. com a duração ds seis
meles, que inclui desde a Introdução 80 Jornalis
mo e Os Meios de Comunicação da Masls, até o

Jornalismo da Era Eletrônioa.
O Curso foi elaberaoo por [ornaliatas de larga

experiência. do Riue da São Paulo. dentro da maís
naDQada técnica de ensino por ccruspendêncis,
com leste de a'aliação durante os estudol, podendo
inscrever-se candida108 ae ambos os sexoS, de todo
o t.errit6rio nacional.

Os pedidos deEinformação Gnem sef encami
nhados, .trués de carta. à Ai190ciacãó Fluminenl!8
.de Jornalistas (rua Maestro Felício Toledo, 551. l,.G
ind. - 24000 - Nlter6i - Estado do Rio de Ja
neiro).

Terren'o Vende-se
Localizado' a Es'rada Rio da Luz, com

'rn d@ 81.500 m2. edIficado com uma caIBa de
madeira. ,Ótimo para plantação de' arroz fit

pastagem para gado.
I

Ver e tratar pesliloalmente 9U atrnés do
telEofeo@ 72-0035 eom' o sr. Enio. no Posto Ru
bioi.

Estade de Santi Catarina

Prefeitura Municipal da
]BrIDDó ,�I. 811

DECRETO N. 397/76
Concede aposentadoria a EDY RAHN MILNITZ.

.
eUGeNIO STREBE. Prefeito Municipc11 de Jare

gU� do Sul, ESlado de SantI CiJtarinl. no uso e exer·
C(CIO de suas atribuições, e na forma do artigo' 109;

�ornblnado com o &rti,go 107. I e item II do iIlrligo 108,
odos da Lei N.Cil 344, de "0/3/7'1, DECRETA:

. ART. 1.0) - É concedidl .. apOSenli!Jdoriá à fun-
,cloDária pública municipal EDY RAHN MILNITZ. '

ART. 2.°) - Os proventos serão OI fstipuladoll
Pelo (lern II do artigo 108. da supra mencionada lei.

d
ART. 3.0) - Éste decreto entrará em vigor nil

c
ala �� sua publicação, revogadn as disposições em

GDtrarlo.

S I
Pal6Cio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do

U. lOS 19 dias do mês de julho de 1976 ..

EUOßNIO STREBE, Prefeito Mu·n·icipal

b
O presente decreto- fo'i regiSlrlldo: e publicado

�eal� Diretoria do Expediente, Bdu'cação e AssIstência
oClal, lOS 19 dias do mês de julho de t976.

ASTRIT K. SCHMAUCH, Diretora.

INCRA libera parcelas do ITR
adota medidas rigorosas

devedorescom

�*��**��
�i""-""""""-""--""""""--""""-""""li

II Atenção moçada!!! Iiiii !

I!
Todos 08 domingo8 a partir das 3 ho-

l ras, na SOCo Esp UNIÃO de Nova Brasília. ii
t Som Legal com ·'Mystéryus". Compareç!i, ii
ii contlamos com o seu prestigiam.ente. ii
i! _ "... li
€:i:3�€:83*'*�**��C83�

Do

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

somadoras e duplicadores.
Revendedor exclusivo para a região·

§OCo Gráfica AfeDida ltdlao
Fones: 720592 OU 720972

Planos especiais de financiamento
Garantia de 1 ano Assístêncís Permanente

Florestamento, Reflorestamento, Paisagismo,
Projetos e Administração Florestal

.

Inço Paulo, '.Rabi
. Eng. Florestal

'Av. Mal. Deodoro. 180 - Fundos 81U50-JARAGUA DO SUL

Fone: 72-0411 - Caixa. fostai;20D Santa Catarina

5.a _D.ele.gacia,. do Serviço Militar
89.250 - JARAGUA DO SUL - sc

Atenção Jovens da classe de 1958

Compar.\JI� você mesmo à .Jutna do Serviço
Militar, a fim de tomar conhecimento da data de
Inspeção de Saúde.

Dê Bcôrdo com ,0 Artigo 248 do Regulamento
da Lei do Serviço Militar, é terminantemente proi
bida 8 interferência de "Intermediários" no trato
d" a88unt08 do Serv'iço Militar, junto 8&8 diferentes
órgão. dess. Seniço.

OSORIO KLEIN - SECRT. JSM

meu arquivo
A difícil tarefa, de

para
ser líder

vQcê
I

Prol. Paulo MOl'etti
atividöde voltada para' os interesses do grupo, como
co&dição básiCéJ para melhorilr e evoluir.

Escudado Dum planejamento ricdistll e estribado
nil segurança das providências que adota. (') Hder
impõe-se nio só Pilo entusiasmo que irradia. mös

. também pelo exemplo que contagia, não só pelo que
cobra dos demais; mlls principolmente pelo.que exi
ge de si próprio, mercê da sua alia ,capacidade de
trabalho.

Na busca de autênticos objelivos, claramente'
ddinidos, ele empenha o rr.áximo de suas forças
para fazer da convivência uma razão a mais de su

cesso, Ipoillndt)��� na boa vootade dos que o cer

cam e o auxiliam para lorrar um alto conceito de
ideais sadios, estreitados em laços de solidariedade
concretizados com e escopo:auperior de .bem servir:
servindo lempre.

Voltado para os rnteresles qUe animam o .eu
trabalho, o, H�er executa uma tarefl diffcil,

.

cumpre
um programa estafante, calcando instintivamente o

cumprii11ento de sua uliS'são no alte c.-onceito das
palavres de São Paulo: "O que �e requer de um

dispenseiró é que. ao julgameoto de suas contai.
seja .dado como fiel".

Com tal citação, Dldl1l mais se precisa acres

centar,' sabendo �e que o Hder, rejeitando li cl'lduci
dada das idéias efêmeras e apegando.,.se à. consciên
cia do de,vir, reflete ti iml'lgem daquele obreiro de
Iodas as horas que, no cotejo de suas atribuições,
destaca li raspo�sllbilidade como· garantia de súces-
80 de tudo quanto realiza.

Terminam-se mandatos, iniciam-se gestões, avo
lumam�se prestações de contas, ressurgem planos
de mltas, tompl,illl·se a honrosa responsabilidade
de reger os destinos de delerminlda entidade, dá-se
começo lJG. oneroso encargo de governar IiIssociados
e, nesse rosário infindável de situações simílimas ou
de rotinas lInômillaa, o exercício dö liderança é uma

c:onsti:lOfc. ,

A difícil larefa ;de ser líder... A liderança niio,
é urne lição ,que se aprende num abrir e fechar de
olhos, Dão é uma página que se ensina [JO desdo-

,
bramento dos seus naturais segredos, ma� um exer
cicio qua l5e,evidencia muito menos pelos. belos
"Iönos postos em reléi1l6ri08 vistosos e muito mais
pela autenticidade de utn comando que requer per�
suasiio. esmero e auteconfiança. .

.

O líder, serenamente. colocll todo seu empenho
no cumprimento daquelas Itribuições sob cuja tutela
pretende desenvolver uma força poderosíiI e atullnte,
a fim de atingir, no prazo I que se propõe, II vitl
Iidade e a amplitude dos planos que tríilçon. por
força de um planejamento prévio e cauteloso.

Atuando com, 08 ·pés fincados no chão, o líder
nio vaticina dias gloriosos, apenas promete tfabalho
e dedicaçãO', não antevê. somente sucessos, ,mas

também indicios menos positivos. Integrado 80' .seu
meio ou em vias de int�grar-se, eht busca. na au

tenticidade dos objetivo••
'

na intelilslficação do inter
câmbio e na multiplicidade das 'metu a coesão co

mo alavanca do trabalho. avolumando sempre: maia
o número de auxiliares idealistas. dedicados e ope
rOlOS, capazes de, sob seu comando, exercerem uma

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Corpo d� Bombeiros; Voluntários de Jaraguá do Sul
Sede pr.ópria _ Rua Presidente Epit6clo Pessoa _ Telefones

.

.

Informações a Noite _ Alarmei _ 7%-0414.
.

JARAGUA DO SUL - KSTADO DK SANTA CATARINA _ BRASIL
Fundado em 22 de agôllto de 1966

.

- Ins.riçlLo no CGC lob N.o. 84.43U57
Recónheclmento de utilidade pública - Lei Muntcipal N.o. 161,

de 30-12-66 e Lei Estadual M.o. 3963 de li-5-67.

Edital de Convocação
O Presidente da

-

Ocuselhe Administrati90 do Oorpo de Bom
beiros Volontiri138 ds JaraguA do Sill, no UIO de, suu atnbuíeões e

na for.. do parAarafo üníeo do art. 20 dos estatutos sociais, CON
VOCA todos os ..embros do Conselho Administrati90 e Delíberatieo,
e OI senhores industriais, ecmereiantse e o püblíeo em geral, para a

reunião a realizar-SI no dia
.

25 de Arosto de 1976,
na lide social da Corporação, lUa na rua Prelllidente Epitãeio Pessoa,
Ie .. número; n,8t. cidade de Jaraglli do Sill, It:a\ado de Santa Cata
rina, cem início la 20 horas em primeira oonvoeação e às 20,30 horn
em lf>glJnda e última con90c8çio, com a Itlgllinte

Ordem dn dia: '

.) Exame, verificação. apronçio ou Dão iio balanço geral
anuII referen�e

.

ao período de agosto de 1�75 a agoBto, de 1976;
b) Eleição do noso Conselho administratieo; gestio 1976/1977;
e).Eleição do Conselho Filcal, "estão 1976/1977;
d) Alliluntoll aerail de interesse da Cor poração.

Jaraguá de Sul (SC), 07 de julho d. 1976
- EDMUNDO KLOSOW8KI. Presidente do Conselho Administrali,o.

----------------------------------------------------------

Advog.do

Dr.· Murillo' Barreto de Azevedo

QU�8tõe. de Terral - Acidental!! de Transito.

Telefones - '(%-03,00 • 7202-74. - DDU 04:73. '
,

Cobranças - Inventários - Desquites - Processes Criminais

Atuação nas Comareas de JARAGUÁ DO SUL 8 GUARAMIRIM.

Elcritório e relidn'oi.: Rua P.ator Fardinando SchlÜnz6n n." 25�

Atende- ...
·

diariamente, excepto ãl legundal feiras.

45000,00

15.000,00

5000,00

10.000,00

4:0.000,00

5000,00

60.000,00

30.000,00
Material de

10.000,00

20.00Õ,00

5.000,00

'10.000,00

30.000,00

15000.00

5,000,00
10.000,00
4:0.000.00
5.000.00

. 60.000,00

5.000,00

5.000,00
250000.00

\ data d. sua publtcação, revogadas a8 disposições
em coaträrío,

Prefeitura Municipal de Jaraguá do. Sul, a08

30 dias do mês de julho de 1976.

EUGENIO STREBE, 'Prefeito Municipal.
O prel.nte Decreto foi registrado e publicado

nesta Diretoria de Expediente, Educação e Al!lsistêo
cia Social, a08 30 díae do mês de jUlho de 1976.

Astrit .'.. Schmauch, Diretor.,

Escritório

A COMERCIAI,-
ADVOCACIA - COIIIBILIDADE - SEGUROS
Antonio .José Gonçalves

Bel. em Admiois.lração de Empresas
YvonneAlice Schmöckel Gonçalves
Técnicil em Conlabilidade'CRCCSC) 7638

CPF 093090.989-53
Bua I (Mal. DeOdoro) 12%/130
Fon. 7Z-001U - ex. Postal, 19

Jaragui do, Sul Santa CatariJta
.

Recurlo. lt.cal. a' administrativos -' Contab1l1da
'Serviço de marca. e patentes -:- fotocópias de '

Lagtalaçlo trabalhista e INPS _ Seguros em geral
Serviços a6reos Varig .

.

Desde 1944 • lerviço do progreaso de Jaragu6 do Sul

(ff-JI�II c:=@:::::J IE�Ic==@:::::=JIE�I�II�I�

�
.

•. �
�.

.

� Estado de Santa Catarina �TI Secretaria dos Transportes e Obras ITDepartamento de Estradas de Rodagem

� AVISO DE LICITAÇÃO �..

O Departamento de Hstradal de Rodagem, atravé. do Grupo
_Executivo de Licitações, coroa público que It' aeha aberta a Oon-

�
corrência-Edital n.o 67/76, p.ra • elaberaeão de ante projetos de im-

�.

plantação básiea dos seguintes trechos rOdoviário., com extlnçõ..

.

' aproximad,s: .

GRUP01
.

SC 453 - SC 462 (HerciIiópolil)-Salto Vel4)so-Arroio Trinta

�
sc 303 (Videira) 59km

�
, se 464. - (Agua Doce)-Treze TUils-SG 303 Ubica'ré) 36 .

"

- sc 454 (Treze Tilias)-453 (Arroio Trinta) 1.5 "

,

SC 30S � BR283 (CapinnI> Píratuba-Vclta Grande-Margem Rio
Urugua! .

56 "

�
GRUPOZ

�se 4:13 - Luiz Alves-SC 474 15k.
.

·

SC 4:16 - Pomerode-Timbó-Rodeio-BR 470 45 "
.

SC 417 - sc 4:t6-Rio dos Oedros-Tfmbé . ·12
..

�
SC 4:21

� ��!�aÉ�u:�p;�I���nte Getúlio S� ::.

�se 426 - Trombudo Oentral-Agrolândia 15
"

·

- SC 4�6(Agrolândia)-Atalanta-SC302 (Itupar.Dga, 25 'I

.

SC 427 - Ituporanga- Petrolândia. '. !O "

�".
GRUPO

3�1�"'�,�, �.sc 44:1 - Treze de Maio-BR 101 ..

SC 443;- Ortcíuma-Morro da Fumaça' .

- SC 48S (Jacinto Mach8do)�BR 101 (Sombrio)
SC 450..:.. SC 4:83 (Praia Grandej-ê.João do sei-ea 101 23"

�
O prazo de execueäo dOI servíçoe é de 6 (leis) meses.

�AI' proposta. deverão .ser apresentadas no Pjotoeõlo Geral \

·

na sede do DER/Se situado ne 7.0 andar do Bdificio dali Diretorias,
à Rua Tenente Silveira, em Florianópolis, até às 9 (nove) horas do

�
:::d�� de agolto do correot ... ano, por pessoa devldementa creden-

�'Cópia do Edital de Licitaçio e maiores' eselarecfmentos po '.
derio ser obttdos na sede do DERSC, junto ao GRUPO EXBCUTIVO
DE LICITAÇÚBS.

�lDER/SC" er.u Flortanõpolís, 19 d. julho de 1976
Inl

Eng.• Civil OSDy Berutt.
Presidente de GEL

o Diretor da D.E.P.

�1�"�I�I�'�I�II�Ir/!)
Estado de Santa' Catlrlda

DECRETO N. 398/76
Abre Crédilo Suplemenlar
Volor de 'Cr$ 260.000,00
eUGENIO STREBE, Prefeflo Municipal de Jara-

guá do Sul, Eslado de SonllJCalarioa. usando de :suas

atribuições legais, e face lia disp')sHivo no arrig-o fi o

fiem II da lei N.·' 696175 de 30 de dezembro de 1975,
, DECRETA:

ART. 1") - Fica aberlo no 0200. - GABINETE
DO PREfEITO - 0201. Glbinele do Prefeilo. um crédilo
na valor de Cr$ 30.000,00 (Trinta mil cruzeiros);

Fica aberto DO 0100 - DEPARTAMENTO DE
ADMISTRAÇÄO - 0301. Divislio de Pessoal, um

crédilo no valor de Cr$ 30.000,00 (Trinla· mil

.:ruzeiros); e no 0303. Divisão, de Serviços Gerais,
um crédilo no valor de Cr$ 46.000,00 (Quarenta e cio-
co mil cruzeiros);

.

.

.

Fica ab�rlo no 0400 - DEPARTAMENTO DE
EDUCAÇÃO. CULTU�A E A5SlSTeNCIA SOCIAL
- 0403. Divisão ::Ie Assistência SOCidl, um erédilo no

valor de Cr$ 1Õ.000.00 (Quinze mil cruzeiros);
Fica aberlo no 0500 - DEPA�TAMENTO DA

.

FAZENDA - 0601. Divisão de Conlllbi,lidade, um cré
dilo DO valor de Cr$ 6,000,00 (Cinco mU cruzeiro:s);

Fica aberto no 0600 - DEPARTAMeNTO OB
OBRAS e VIAÇÄO - 0601. Divisão dr Obras, um

crédilo no valor de Cr$ 5ó.000,OO (CinqUenla It doca,
mil cruzeiros); e DO 0603. Divisão de Serviços Urbanos,
um crédilo 0'0 valor de Cf$ 60.000,00" _(Sessenla mil

cruzeir9s); .

.'
.

Fica aberto no 0100- DePARTAMENMO AGRO
PBCUÁRIO - 0102. Divisäo de Pecuária, um crédilo
no valor liIe Cr$ 10.000,00 (Dez mil cruzeirosJ :suple
mentar lIO programa e verba aba·jxo discriminados,
coOSlllnles dos quadros anexos .. lei n.O 696/18 de 30
de dezembro de 1975, a. saber;

.ANEXO I QU&DBO:'&
ART. 2.°) - O Crédito aberto pelo presentE.0201.03070202.002 - Manulençiio d08

DEcrßto, será coberto com recursos do Excesso de
Sêrviços inerenles ii" Gabinete do PrefcHo 30.000,00 .rrecadaçã0 verificado até o mês anterior do coren-
0301 ;0301021 2.0Q4 - Manulençiio das ali

. te exercíeio, conforme demonstrativo anexo.
'

vidades da Divisão de Pessoal . 30.000,00
0303.030702b2.007 - MlIoulençäo dOI Ser- ART. 3 o) - Est.e decreto entrará em vigor Da

víçes relenvos II Divisão de ôervlçcs Ge
rais
0403.13754282.014 - Gaslos com Saúde e

Assistência Médica Sanitária
0501.03080322.016 - Manlltençio dOi
Serviços inerentes a Divil!ão de' Gonta
bilidade
8601.13764:482.022 - Manutenção dos
ServiçcHI

.

Inerentes ao Saneamento da
Div. "de Obras

.

0601.1ã7644fl1.005 - Calçamento e Sa-
neamento Bäsíco de Ruas

.

0601.16915752.023 '- Prev� os gastol na
Divisão de Obras nas árells urbanas
0603.10605752.026 - Manut@ncão d08
Serviços Urbanos de .Utilidade Púbica
0702.0415087�.OãO _- Manutençio dos
Serviços inerentes a Divisão de Pecuária 10000,00

,

SOMAS 250.000.00

&NEXO " --Q�&DRO A
0201.03070202002 S!30 Serviçol tje'
Terceiros
0301.03070212.004 3120
Consumo
0301.030702120043130 Serviços. de
Terceiros

.

.

0303.03070202.007 3111/3 �, OQtras GraU
.ficaçõss
0303.03070202.0073120 - Material de
Consumo .

0303.03'670202.0073130 - �erviçoB de
-T@rceiros

.

0403.13754282.0143140 --- Encargos Di
Vi;rsos

0501030803!2.0163120 - Material. de
Consumo

.

0601.13764482.022 311t/2 _ Salários
0601.13764481.005 4110 - Obras Públiclls
6601.169i57õ2 0233111 --- Salários
0603.10605752.0263111 - SaÍárioB
0702.04150872,030 3t20

.

Material de
Consumo

.

0702.04160872.030 3130 _ Serviç08 de
Terceiros

.

Câmara iniciou novo pariodo lauislativo
Voltou a reunir-se D3 noite de segunda feira

segundo informou José Alberto Klitzktl, 8 Câmara
de Vereadora's desta cidade oportunidade em qU.8
foram abo!'dados diversos assuntolil. Entre os qU�I�
a confirmação de que se encontram com 8S comlS'
sões técnicas da casa para apreciação, projetos de

lei de Butoria do Prefeito Strebe implantando o Con!'
lho de DesenvolvimentoMunicipal (CODEMU); doaç0811
de terras para melhoramt-'nto8 no sEItor de 8�ert,?·
ra e retificaçt\o de estradas, além de apr@clac;�o
do novo rêii'mento ilJterno da Câmara, tr@balbo do

Sr..Presidente do legislativo local.

Nova reuniäo está acentada para a próxim ....

segunda feira ..

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Retrospecto da visita da comitiva governamental a Jaraguá do Sul

DO POVO

, o governador Konder, Rels 8 comitiva visitou a cidade

de Jaraguá do Sul, onde, sábado, prestígtou as solenidades de

ertura das festividades alusivas ao centenário de fundaçlo
�: município e- presidiu as instalações de feiras de amostras,
slnaturas de convênios celebrados entre a Secretaria dos

�ansportes e Obras, através do J'EAR, e prefeituras da regiio
vale do Itapoeu, além de realizar viSitas à Prefeitura e à.

��ra8 de eonstruçio do gl�'sio de esportes. No setor polítíeo,
Presidiu os atoa de implantação do Movimento Arenista ãovem
da Aliança Trabalhista da Arena. Domingo pela manM Kon

der Reis participou dos atos litúrgicos em ação de graças ce

ebrados na Igreja Matriz e asslatiu, do palanque oficial, a um

�e8f11e escolar, do qual participaram ODze estabeleclmentol de
ensino do MUni�ípio.
Recepçao .

A comitiva governamental chegon a Jaraguá do SUl às,

8b SO mín, sendo recebida pelo prefeito municipal Eugênio
strebe; presidentes do diretório municipal da Arena, Zigolf
Scbünke, e da Câmara, José Alberto Klítzke; além de prefeitos
da Associação dos Municípios Norte-Bste de Santa Catarina
_ Amunese e autoridades municipais. .

Depois de uma breve visita à Prefeitura, Konder. Reis
dirigiu-se à Avenida Marechal Deodoro da Fonsêca, onde, do

pelanque oficial, presenciou o desfile eívíco-mílíter, que contou

com a partlclpaçio da guarnlçio do Corpo de Bombeiros Vo

luntários do Munlciplo, ex-pracinhas da FEB e um contlgente
do 62.0 BI de Joinville. J

Em seguida, o Chele do Poder Executivo catarlnense
relldiu a abertura da ExpO:100, que mostra o poder índus
&!aI da região, organizada pela Associação Comercial e Indus
trial de Jaraguá do Sul, com a colabol'a�ão da Secretaria da
Indústria e ocmêreío, qne cedeu os balões inn'veis pa:ra abri

gar os artigos expostos. Após o hasteamento dos pavilhões
Nacional, do Estado e do Município, o presidente da Asaocia

çAo Industrial, Rubens Nicoillzzi agradeceu, em nome dos In
dU8triérlos jaragnaenses, ao governo estadual "pelo muito que
já temos recebido em termos.de obras públicas, estando, em
primeiro lugar, o deeenvoivtmento do plano rodoviário, de vi
tal importânela para o incremento de nossa preduçio, dada à
facilidade de escoamento".

Falando em nome do Governador, o lecretârio Sebastllo
Netto Campos, da Indústria e Comércio, destacou a colocação
de Jaraguá do Sul no contexto da indústria catarlnense, afir
mando que "priyllegiada posição de 3.° lugar que ocupa este
muDicipio no parque fabril de Santa Cata::rina, diz bem de sua

potencialidade no setor". Convocou a todos para que se unis
sem em torno doa ideais revolucionários, "pois só desta forma,
onIdos, povo e governo, poderemos dar continuidade a esta
era de paz e ha"l'monta em que vivemos, cuja tendência será,
sem dúvida, alcançarmos definitivamente, a tranqllil1dade eco

nômica tAo desejada por nós e tão aspirada pelo presidente.
Ernesto Geisel e, em Santa .Catarina, pelo governador Konder
Reis, Uel seguidor dos princípiol democrátloos regidos pela
Revolução ae Março de 1974".

Apoio ao Colono
No parque agro-pecuário "Ministro Joio Cleilphas", Kon

der Reis presidiu a &bertu.ra da exposição agro-pecuária, eQm
50 expositores de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São
l1aulo. Após o hasteamento das bandeiras, o Prefeito saudou o
Governador agradecendo o apolo do governo para a reallza
çio da feira e congratulando-se com os colonos da região pe
,la passagem de seu dia, transcorrido ...dia 26., Disse que,,,
presença do homem do campo no desenvolvimento do' BrsiU
é, lem dúvida, das mais destacadas. A uniflcaçAo da terra·ho
mem e homem-capital é impresclndível,.porquanto desta união,
é que poderá se extrair a matéria prima necessária para a

Incrementação do progresso da Nação".
O secretário executivo da ACARESC, Newton Rogério de

Souza, em nome do Governador, destacou a atuação dos agri
cultores da região, dizendo dos propósitos do governo em dar

, ao colono catarinense todas as con{\ições possíveis para que
ele possa obter êxito na concretiz8t;)ão de seus Ideals, "para:o
qual ;trabalha de sol a sol, mesmo às vezes encontrando os
problemas que a vida apresenta; mas sem' nunca esmorecer,
ciente de que, mercê de sua pertináçia, um cUa haverá de con-

-egulr seus propósitos".
" ',"

"

Na seqüência, dI' programac;lio., Konder Reis visitou a

exposlçiio de artesanato, promoçio do posto cultural do Mo
bral do MuniCípIo, Prefeitura e Turesc. A mostra, com 18 stands,
trabalhos de artesões catarlnenses, contando ainda com moU
'os folclóricos. Em seguida o'Governador e autoridades ruma
ram para a exposição histórica-fotográfica, instalada numa
escola particular, mantida pela comunidade envangélica local,

Estão. expostas nesta mostra fotografias dos desbrava
dores da região, apetrechos usados pelos silvícolas no ,inicio

ddo século, primitivas 8rmas d'. fogo, e outras peças, destacan
o-.e uma balança milimétrica de 1890 que ler:vla para a pe
lagem de pedras preciosas, existindo' apenas duas no ,Brasß,
eatando. a outra em RecHe.

Mall tarde Konder Vilitou, na sede do Sindicato dos

l"'balhado'ies das Indústrias e do Imobiliário, uma exposição.
e arte, constando de sêlos primitiVOS, cédulas e moedas de
"rias épocas, além de trabalhos de pintura, elaborados por
artIatas catarinenses.
Convênios

Na sede 80cial do Clube Atlético Baependi o Governa
dor prellidlu os atos de celebração de cnnvênlos entre a Se
crltaria dOI Transpor,tel e Obras, através do FEAR, (Fundo

Chegou a

pr'omessa.

Irmãos

Estadual de Assistência Rodoviária) e aI preleituras de Jara
guá do Sul, Campo Alegre, Slio Francisco do Sul e Rio Negri
nho, num montante de CrS 660 mil, destinados à construçiio e

melhoramentos de estradas municipais, numa extenslo de 40
mil e 300 metros, além da construção de uma ponte, com 25
metros de vão. '.

Konder Reis afirmou que com estes convênios, "acres
cidos a outros 159 celebrados anteriormente, estio. lendo car

reados .aos cofres públicos municipais, recursos num total de
Cri 27.231.897,60, os quaís estio permitindO a execução dos
serviços de melhoramentos em 2.188 Km. de estradas mantcí
país, oonstruçãc de 879 metros de pontes, diversas obras de
desenvolvimento urbano e auxilio para aquisições de equipa
mentos rodoviários".

Acrescentpu que o FBAR, come õrgão da Secretaria dos
Transportes e Obras destinado a atender aos sistemas rodo
viários municipais, melhorando sua., condições no ínteresse do
bom desempenho: do sistema. rodoviário estadual, bem como
estabelecer estratégia de açlo no lIeto� de desenvolvimento
urbano, no curto període de 16 meses do governo Konder Reis,
já está atuando em mais de 70% dos municípios do Estado,
atestando com obras o firme propósito de cumprir integral
mente o Plano Rodoviário eieito como prioritário nas diretri
zes de governo";
Potência. Industrial

Falando em nome da lamilia Jourdan, o neto de Emllio
Carlos Jourdan, tundadoe do município, aisse da S)l& satisla
çio em ver concretizado o sonho_acalentado por muitos anoa

por seu avô, "que desejava incluído entre os destaques eco

nõmícos do Estado o município pelo qual tanto lutou, desbra
vando matas, enfrentando GS piores problemas, numa luta
constante, mas travada com destemor e esperança".

.

Konder Reis historiou a existência de Jaraguá, desde a
sua fundação, tecendo elogios à bravura de EmiUo Jourdan
"que subindo as águas mansas do- Rio Itapoeu, aqui aportou,
para transformar Jaraguá do Sul - depois de um trabalho
ininterrupto de longos anos, e que não sofreu soíução de con
tinuidade com seu desaparecimento, em virtude da perseve
rança de seus seguidores numa das maiores potências indus
triais não só de Santa Catarina, como do Brasil". Ao final de
seu díscurse, presenteou o município com um eeeuao de San
ta Catarina, entregue ao prefeito Eugênio Strebe.

- No período da tarde, no Parque Agro Pecuário "Ministro
Joio Cleophas", o Chefe do Governo preseneíou a entrega de
prêmios aos 11 melhores classificados no concurso sobre pro
dútivldade do arroz'iniciado em julho de 1975, pela Prefeitura
Municipal, com a participação da Secretaria da Agrlcutura e

Abastecimento como objetivo de Incentivar os agricultores da
região no plantio de produto.

O primeiro prêmio foi concedido ao agricultor Antonio
Pianezi, que somou 728 pontos, pois sua colheita apresentou
um índice de 7.898 quilos por hectare. Como resultado desta
sua produçio, recebeu um micro·trator de Secretaria da Agri
cultura.

O secretário Victor Fontana, depois de elogiar a t040s
os participantes do concurso e endereçar sua saudaeão ao

colono pela passagem do Beo dia, disse da sua "fé e esperan
ça neste povo humilde que, tenho certeza, continuará servindo
Santa Catadn., tendo, como sempre teve, participação mar

cante no dese!J.folvlmento de nosso Estado e do Brasil".
Ainda sábado, Konder Reis participou da sessão solene,

r,�aliz�!1ª nela CâlD,lira_�,J!J,l!cipal no sal40 nobre, do Sesi,
sendo saudado pelo presidente da Câmara. José Alberto
Klltzke que agradeceu as realizações do governo DOMunicípio.
O Senador Otair Beclter, que representou 'o presidente do
Senado Federal, Magalhães Pinto, destacou a presença de
Jaraguá do Sui no contexto econômico do Brasil, e, por últi
mo o secretário da Educ&çlo, Salomão Ribas Júnior falou em
nome do Governador, sobre as 'vantagens concedidas pela
natureza à região e o aproveitamento destas vantagens pelo'
seu povo.
Posse das Di_retorias

Em seguida Konder Reia empossou 08 mell)bros da dire
toria do Movimento Arenista Jovem e da Aliança Trabalhista
da Arena do Município, sendo saudado pelol presidentes, San
dro LeBsmann e Celso Salustiano Medeiros, e pelo candidato
a prefeito pela Aliança Renovadora Nacl�mal Victor Bauer.

O Presidente do MAJ disse dos propósitos dos jovenl
jarag!laenses em cerrar fileiras com a Arena. "pols sabemos
que é este o desejo do presidente Ernesto 'Geisel, Incansável
em sua luta baseada na convicçllo de que a' juventude brasi
leira tem muito para dar em pról da Maçlo". Jã o Presidente
da Altanea Trabalhista disse que estava se filiando da forma
mais efetiva à Arena por saber que "este partido tem dado
mostras cabais de sua preoeupaçlo em torno 40 bem estar
de povo brasileiro, como o bem atesta a criação do lundo de
garantia por tempo de serviço, o programa de integraçio
social e apoio ao homem d'o campo, através do F1unrural. Em
Santa Catarina, a Arenà tem dado provas cabais de sua par
tlcipaçio constante no apoio ao povo, através do proficuo go
verno de AntOnio Carlos Konder Reis�"

Representando o Governador, o sécret'rio do Trabalho
e Promoção Social, Fernando Baltos, traçou um paralelo en- Ao final� o Governador recebeu dURS placas de prata
tre o Brast! até 1963 e o dos tempos atuais. Afirmou que "a alusivas aos atos, olertadas pelas direções das duas entidades
Nação vivia sob em regime eminentemente totalitário, com arenistas. Domingo pela manhã, após participar de atos litúr
seu povo subjugado pela ganância de governantes ineecrupu- glcos celebrados em açio de ,graças pelos 100 anos de' exis
losos e desprovidas do minimo sentimento de brasiUdade. têilcla do Município, Konder Reis assistiu ao desfile '. elcolar,
Houve, então, o movimento salvador de Março de 1964, Ude- 'retornando para Florianópolis no periodo.vespertino.
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Prossegue "Torneio da Integração"
Com mais três jogos prosseguirá ne 'arde de

'amanhã, o "Torneío da lntegreção". Outrosslm, ..

pre8idiocia da Liga Jaraguaense de, Desportos comu

nica que a rodada não efelivada no úhimo domingo
em virtude dos feslejos do ANO 100, será realízede
dia 22 vindouro.

x x x

Aceleradas as obras no

Palácio de Esportes
Prosseguem em ritmo bastante ecentuado aa

obras de tmplsnteeão do Palácio de Esporles de Ja
raguá do Sul, eonstruídc Da rua Preso Epilácio Pessoa
pelo governo do Estedo, erravês do Departamente
Aurônomo di Edificações com apoio da munlclpelída
de, atrevés li dOélção do terreno Sua inauguração de
verá ocorrer no mês de outubro vindouro. Konder
Reis quando de sua estada Im JaraguiÍ 'do Sul por
ocsslêo das festividades do Centenário, vtsueu a!

obras de implantação, acompanhado de vários de seus

secretérícs. O secretário da Educação Salomão Ribas
Junior, grande ínteressade ne conclusão dos rrebelhos,
afirmou que deseja promover em conjunto com aa

autoridades locais uma grende noir.da esportivo qUlJO-
do dos aros inlllugurais.

.

x x x

Estädío Estadual para
Santa Catarina

Na manhã de segunda feinJ. segundo' DOSSOS co

legas d.a impr"s� f1orié!DOpolilana, aconleceu reunião
entre os secretários, Salomão Ribas,. da Educação It

ferDl!!Dàos Bastos do Trabalho com a imprensa, opor
lunidade em que foi anunciada ii futura cODstru�ão de
um estádio estadual com capaCidade piilra 50 mil pes
soas e com obras orçadas em 100 milhões de cniiei
ras. O término das obras estão previstas a cóntar dé
seu início até o final do äDO, para 'deolro de 2 anos.

x x x

"Semana 100" esportiva
Jaraguá do Sul cenlenári.a, viveu momenlo de

grande movimentação, lambém OB parre esportivl!� sal
vo o cGncelamento di prova cicHslica ANO 100, não
efetivada devido an mau lernpo It da penUda final da
fase c1assificatória do Campeonato Sul Brasileiro �e
Inlegração Sesiana, que estava m�rclJdiJ para O· E81á�
dio Max Wilhelm. Esta partida não pode ser realizada
porque faltavam a!l'uns jOilos para ii compleme.nlação
do campeonato. Em subsriJuição alguns abnegados
veteranos do Baependi �an não decepciooar'rolalmeD
te o público, fizeram bom amistoso com o quadro
juvenil também do Baependi. No mais, roda ii pro
gramação foi seguida iii risca com bom público pres
tigiando os aconlecimentos.

rado por autên�icos de!enlores da Justiça social .. E o resultado
deste gesto heróico está nesta caminhada inoessante rumo
a() progresso que empreende o País, merce dA providência
do Criador que inspirou o movimento de 64 e graças ao es

pírito de lolidariedade que norteia os DOSSOl dirigentes".

.

Emmendorfer S/A

·hora
Dêum

de V. pagar· sua

Opala (I V. 'mesmo

"
.

Fones:, 72-0060 72-0769 72-0969

Aproveite a promoção dos Concessionários CHEVROLET e venha busear o seu modelo 76

CHEVROLE,T ao alcance de todos \

Av. Mal. Deodoro, 557 Jaraguá do Sul - Santa ,Catarina
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Correio do Povo
ANO LVIII .JARAGuA DO sUL (SANTA CATARINA) N.O 2.896Sábado 7 de Agosto de 1976

Méritos sem conta ao Telho .estre Bmílío
Silve. e ao seu insigne colaborador, AmadeGI
Mahfud, pela organização e originalidade da Ex
posíçãe Histórica e Fotográfica. Um Toto de
louvor à Sociedade Cultura Artística pela opor
tuna idéia de proporcionar aos jaraguaeDses àe
hoje uma amostra do que foi nosso Jaraguá de
ontem, .

Para o [aeaguaense que villitass8 a suprael
tada ExpOSi,Ao lhe era dado retornar ao paflslJdo,
penetrando nos meandros históricos que traflliam
uma trajetória de 100 ANOS. Censs euríoses.
aspeetos interessantes, personagaas ilustres,
episódios marcantes estio regtstrado« na marca,
do tempo que passa mas que não deetrói a íntan
Ilibilidade dos círeunstantes que,

.

vivendo uma

época, fizeram 8U8 história, qua 8 nossa histó ,

ria de Jaraguá Centenária ..
Ante n08S08 olhos ávidos de remlníscênetas

desfilam eapítulos de uma htatõna vin. e vívína,
de um passado pontilhado de cruzes fincadas
e de Dandeiral levantadas. na perpetuação de
fatos e de nomes que se aliam na sucessão de
pägíuas escrita. com suor e sangue, ilustradas
pelas mãoa ealosas daqueles que foram partici
pes de uma. cruzada de sacrtííctos para a recom

pensa maior da celebração da data magna que
marca nOS80 Centenário.

Exposição Histórica e Fotográfica.

Jaraguá do Sul prasante. nos
•

Jogos
Com uma delegação

composta entre dirigentes
e lItletas de 68 pessoas.
ael"undo informou nll últi
ma quartil feira o secretá
rio executivo da CME San
.tino RHta, Jaraguá do Sul,
estlÍ partici.pando desde
quinta feira dos JOGOS
REGIONAIS/NORTE 'pro-

movidos pelo DEDE-SC
e que qualificarão por ín
dices es melhores classi
ficados para atuarem nos

JOG05 ABERTOS DE
SANTA CATAI2INA no

mês de Outubro próximo,
em Tubarão.
Xadrez, NlJl.çiío. Atle

tismo. Saltos OrnameDlllis,

uma volta ao passado
Prol. Paulo Mor...tl

Tal amostra deTeria ter o mérito de desper
tar na juventude de hoje, na mocidade que a

visitou, um devotamento às coisas e às cauaaa
do passado, não apenaa por uma tradição que se
pretende resguarder. mas principalmente por ra
zões .afetiva. e histórica. &n'Yoltal num senttdo
de preserva9ào do que é nosso' e dirigidas para
uma forma de. dívulgação que deve ser de todos.

Graças a tal Exposição, quantos fat08 foram
evocados, quantos personagens relembrados, quan
tOI visitantes se situaram no tempo, vivendo e

revivendo, na imagem do passado cenas que o

presente não consegue destruir. Houve IUrpreS8I,
explodiram exclamações, correram lágrimas.
Em tudo e por tudo o reconhecimento, o testemu
nho, a participação, o passado feito presente.

Bestaase ísao e os premetores da amostr»
poder, se-iam dar por raalízades. Entretanto,
aquilo que parecia ser apenas uma promoção
a mais do Centenário converteu-se .em agradável
surpresa superando a qualquer expsctatíva.

Eis por que temos uma razão a mais para
nos congratular com os organizadores de tal Ex
posição, traduzimào, num agradeeimento público,
nosso reconhecimento à abnegação 8 esforço
des amigos Bmilio Silva e Ama.1eulll Mahfud, a
quem renäemos nossas homenagens, '

regionais cidade de Joinvillena
Tênia de Campo, BélS ClI- Ildades já estão classifica:"
regorles masculina e Iemi- das pera os JASC, deste
aíne, e mets na pi!lrte mas- ano. e stlas parJicipações
culina o Tira ao Alvo Ca- DOS Jogos Regionais que
rabinél e Bolão, são as . prosseguirão até amanhii.
modalidades em que nosso são válidas pela experiên
municípiO está rppresen- cia a ser adquirida e pos,
tado. sibilidade da conquista de

troféus p.or equipe e me

dalhas.Algumas destas moda-

JAPÃOcu�primenla Mato Grosso completa
JARAGUA DO SUL

Uma das ·mail curiosa8 e inesperadas meBsa

gens, • "CORREIO DO POVO", reoebeu do Japão.
cumprimentando Jaraguá do Sul 8 Beu laborioso
pove pela p8.8S8�em do seu primeiro centenário. A.
Doutora Zilá Rodrigues Leite. competente advoga
da militando n08 for08 do Eltado do Rio de Janei
ro é uma mulher imprevisível. Quando a lente me

.DOS elpera. ela lurpreende 08 seul amigos oODl car
til. e cartões. Ainda recentemente CillsteTe no Ori
ente Médio escrevendo de Jerusal.m. Agora ela
8serev•.de n.ioto Japão e Bua earta está datada
de 25 de julho de 1976, postada no Kioto·Hotel
embora 6stajs "compl.tamente baratinada". mesmo
aMsim nio poderia deixar de enviar através de TO

cês, minha mensagem de feliCitações 80 povo de
Jaraguá do Sul, pelo transcurso do Centenário deli
ta dinâmica e pr(lgressÍsta cidade". À Doutora ZUá
deverá rerressar ao Brasil, depois de Tisitar Sin
gapura, Taflândia, Hong Jeong e Méxice. À Douto
ra ZUá em nO"8 de Jarag�á do Sul, estamos mui·
to agradecidos pela lembraoça ela data centenária
de D08S0 municlpi•.

Moretti Jordan & Cia. Ltda.

Revendedor Autorizado FORD
Av. Mal. D.o�oro da Fonseca, 158

OPERTÃO DE CARROS USADOS

CORCEL 4 Portas
'

CORCEL 4 portas
Corcel Cupe
Corcel 4 portas
Corcel Cupe
P·75 4x4
P 75 4x4
P,75 4x2
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Jeep
Jeep
Rural 4x4
Opala 4 portas

PinaQciamento PrópriO, consulte-nos .

75
74
73
72
71
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70
68
67
59
58
60
70

censo do Funcionalismo
A Secretaria de Administração do Mato 6r08-

lO está terminando o primeiro censo do funeiona
lismo estadual. que conta hoje com 24 mil elemen
tos Da administraçio direta e 6 mil na admiaist!'a
"io indU'eta. O eenso, cuja execução foi determi
nada pelo próprio gO'YernlUlor Garcia Neto. é o

passo inicial para que seja implantado um plano
geral de olallsificaçäo .de cargol que, .riando uma
carreira para o servidor, permitirá o acesso a pos
t08 mais eJeyadol. result&ndo na maior profilllio
naliza,io dos funcionário•.

O secretário de Admioistraçlo de Mato Gros80,
José Ferreira de Freital, explica que o ceDSO per
mitirá tanto a reduçio do número d .. denominaçõe8
para as funçõel públieas - mais de 200 nomes di
ferentes já foram levantado. -, como também 8

eliminaçil.e das grandel disparidades salariais exil,
tente8. O trabalho 8stá permitindo comprovar ainda
que a grande massa do funeionalismo se conoentra
na Secretaria d. Educaçio. onde estio lotados 60%
do total de funcionários público8 do Estado.

(diltribuiçio a.l1. comunicações)

Vende-se
Excelente residência

BstHo moderno. CODlltruoio nova. Magnifi
ca localização central e tranquila. Lindo gra
mado e jardim. Terreno compt murado 17x42
mtr. Contém: Salinha d� entrada, living com

lacada, copa, cozinha com área de 8erviço. 2 ba
nheiros, 3 dormitório., quarto de empregada
coOl banheiro.

.

grande lavande..-ia' e garage
para 2 carros. Informa,ões: Ernesto Mayer
Rua F@lipe Schmidt 221. só pela parte da tar ..
de depois das S horas.

Catarinenses passam Fogo
Simbólico aos Gaúçhos

(Fpolis 02/08/16) A 39.· Corrida do Fogo Simbóli.
co da Pátria, que este ano homenageou o tricentenário
da fundação da cidade de Lag-una e o almirante Ál_
varo Alberto da Molla e Silva, partiu daquela cidlde
no dia 29 de julho percorrendo todo o terrilório eiliI.
rinense em direçiío ao Rio Grande do Sul. O Fogo
foi conduzido por atletas cererlnenses chegando na di.
vise SC/RS ne dia 31, quando foi entregue ao pre.
feito dH cidade de Torres peles secretários do Interior
e Justiça dos dois estados.

Em Torres, na Praça Gerulío Vargas. forlllll
hasteadas as' bandeira Naclonel, do Rio Grallde
do Sul e do Município pelo Comendenre da 6,& Divi.
são do Exército e pelos dois ôecretértos, Durante I
solenídede, o coronel f'rencreco Ienoae Neto, Presiden,
te da Liga de Defesa Nacional de SC disse "que 10
passarmos o Fogo Simbólico da Pátria às mãos dos
n08SOS irmãos gaúchos desejamos saudá-los com todo

I
(l ardor cívico. que não vê dívíaes estaduais. física.
ou políticas, porque está integrado aos ideiais palrió
rtcos dos braves riograndenses da LDN que o intro_
duziram há 39 enos, com o objetivo de unir todos 08
cidadãos pela grandeza e pelo bem do Brasil".

O coronel lanone Netto fez Cl entrega de três di.
plomas da 2,· Corrida Barriga Verde do fogo Simbó'
lico, ao prefeito de Torres. Clovis Weber RodriguCl,
ao presidente da Comissão Executiva da LDN/RS,
Poti Medeiros e ao jornalista Túlio de Rose. um dos
mais aDtigos Integrenres da Liga do RS.

O almlrerne Álvaro Alberto da Molla e Silva, ho.
menageado deste ano. foi o fundador e o primtiro
presidente do Conselho Nacional de Pesquisêls. ex·
Presidente da Comssêo de Energia Atômica das Na.
ções Unidas e da Comissão Executiva da Liga de
Defesa Nacional. O Fogo percorerá o RS em 43 mu

nteíptos durante 31 díes, chegando em Porto Alegre
DO die 31 de agosto, às 23h 6ãmin, JUDIO ao mÓDU·
mento do Expedícíonérlo, onde será ecessa a Pira da
Pátria à zero hora do dia 1.° de setembro. com uma

salva de tiros e outras festividades.
Presentes também às solenidades de entrega

do Fogo ôtmbölrco o Chefe do Estado Maior do II
Exército, o Presidente da Liga de Defesa Nacional,
repr�sentaptes das Secretarias do Governo e Educaçäo
do Rio Grande do Sul, e membros executivos cla Lilll
de Defesa Nacional do RS.

lEm rolos de 250 e 500 m·1

Educação destina verbas· para
o interior do Estado

Fpolis (03.0876) - A Secr�laria da Bducaçã�assinou convênios, no valor lotar de' Cr$ 1.14I.QO�,O
com várias prefeituras municipais para consrruçoe"
reformas e ampliações de prédios' e.colares e qUlldr�:de esportes. O repasse das verbas será feiro l'trll;e,do DAE - Departamento Autônomo de Edificaç e.�
para os municípios beneficiados. que são os de Rtl
Negrinho. com ãQO mil cruzeiros; Campo Belo�? 5�i�240 mil; Ipumirim, 160 mit; Porlo Belo. 120 mIl! Inheiro Preto, 87 mil; porto União, 10 mil; CIOO'Dhão10 mil; Bom Refiro, 60 mil e Guaramirim, com
mil cruzeiros
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