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Ano LVIII - J�RAGUÁ DO SUL C8anta Catarina:)

Jaraguá
BstamDs no mês .de agosto e os festejos do een

leoário já passarem, deixando atrás de si uma esteira
indelével de admiração e respelto junto daqueles que
.qui 006 vlsltarern. É uma comunidade pequena. diga- ,

II de passagem. com aproximadamente 45 mil habl
IIote8, locallzendo li metade de sua populmção na sede
do municfpio. Assim mesmo ela soube ser digna de
seu nome e de seu lema, que só admire a grandeza I

pelo trabalho. B trabalho li brava população de lere
guá demonstrou nos dias que antecederam lIOS testelos.
quaodo rodas as forças vivas foram convocadas pari!
um vrour de torce" capaz de modificar o semblante da
cidade. B DO die des festejos li cidluie Ie apresentou
di ruas largas e limpas. calçadas consertades, muros

e casas pintedes. eetemendo uma tmpresstenante cate

goria de cidade evoluída. Cortinas novas enfeitavam
115 janelas e os jardins das casas estavam mats sofis
ticados. À(!o Ilöres eram mats tlores, O verde mats ver

de. O anunciar das 6 horas era acompanhado de rojões
c as fanfarras acordavam docemente li população. O
rufar dos tambores eeoeva DOS quatro eanros da urbe,
Uma movimentação nervosa de populares denunciava
o que haveria da acontecer como conseqüência da
programação ii ser cumprida. Uniformes coloridos des
filavam pelas ruas, em busca do grupo que haveria
de parrlelper Ida marcha pela Mal. Deodoro. Unifor
mes mlllreres, de ex-combatentes, de escolares. de clu
bes de serviço, de espcruetes. CarrOi alegóricos coa

lavam 80 vivo a conquista da rerra pelo Cél, Emíllo
Carlos lourdan, os prtmetros tempos da cidade o pro
feíSor preocupado com seus alunos. li serra a cortar
iii loral pare iii construção das primeiras' edificações.
Dufil_ram. também. o dr� çarlo8 .Auguslo ,Leal Jourdan
e SUl consorte Maria Isabêl Fernandcl'l. rôr,a improvi-

Sábado 14 de Agosto de 1976,

est'á de
sado o desftle dos netos de Jourdan. Improvtseção
impregnada de forte emoção do casal que durante 7
dias mentlnham Oll seus corações suspensos por im
pressões profundas que colhlam a cada PJ.sso que da
vam. Bra ii pessoa do próprto fundador que se home
nageava. Bram as empresas que, educadamente, pre
senteevem o casal, como lembrança de sua pasaaiem
pela terr� fertil � progressista da Metrópole do Dina
mismo. Dona Maria Isabel não resistiu ao desejo de
também desfilar, que teria um significado especial:
agradecer 110 povo generoso pela simpatia, carinho e

dedicação e render emocionada homenagem às eutorl.
dades do _trJunicípio a lembrança ao nome de seu fun
dador e a estada oficial de seus descendentes, Por
quase um quilômetro o distinto casal desfilou. de mãos
dadas, acenando ao povo e às aurortdedes, em sinal
de um comovido agradecimento. Muitas pessoas ver

leram emotivas lágrimas ao contemplar o quadro de
rara beleza que assistiam. De parabéns está Cidade e

o munlcíple Que soube compreender a importância do
centenário. Frei Aurélio ôtulzer, filho de JolJraguá. eurer
do livro sobre os primórdios do município, doente, não
ponde comparecer. Ma. escreveu es seus amigos c ao

"padrinho", pare dizer da sua profunda impressão qUI
linha do povo Iareguaense, como fonte programadora
de ações. motivo de apreensão desse bondoso sacer

dote. Parabenizava-se com seu laborioso povo e Ie

entuslesmava com a estafante programação festiva.

O povo e os visitantes fesrelsram a' valer. O 120-
tary Club de Iolnvllle, o mais antigo de Sanla Cata
rina, cartnhosernente homenageou a dere da fundação
e os netos do fundador, em reuniiio especial. Bra a

h�menagem do município do qual se desmembrava em

EaITORIAL

P a r ab é n s,
Parabéns, expositores. ara a exclamação que

brotava natural e espontânea no subcoilsciente. lão
'logo o tisitante acabua de visitaI' 08 diversos es

'tandes dos produtos jarsguaens9s, dispostos com

muito bOID gosto nos três balões infláveis, gentil
mente cedidas pela Secretaria da Ind,ústria 8 Co
mércio do Governo do Estado.

A quem percorresse os eliJ�ande8 e eXlminas
se os produtos neles expostos. era dado aquilatar.:
I pujança da eoonomia j,araguaense. mormente Il
testemunhado atravéi da diversidade de Boas in
dústriu. Méritos lIem cfmta a todos 08 expositore.
q,de 8e esmeraram em refletir. nos seus estantes.
,D88 lUas recepcionistas, n09 liIeoS prodototil. II ima
gem real e simpática de nosBll Jaraguá Centenäria.

•
Ao fora,steiro e por qua nio dizer ao próprio

)araguaens9 caosava agradável surpresa deparar·se
com prOduto. que ohamavam • atenção, ora pela
.�a própria spar'ncia. ora pela SUIl sofistioação.
ora pela originalidàdl8 do seu funcionamento. A.
completar tudo ilSO, uma linha variada de produ-

Capital sul americozsa do motor

parabéns
março de 19M. Bendas de música doe municípios vi
zinhos apresentavam-se diariamente DO coreto da Praçll
Expedtelonérlo. O povo comparecia em 'peso. Certa
noite, uma maxixe bem caprichado pela Banda Rio
Negrinho, remou de entusiasmo o nosso diretor e es

pose e o dr. Carlinhos e Maria Isabel. e os dois ca

.ais dançaram em plena praça pública. sob o apleuso
do povo e o espoucer doa flashes que gUllrdllvc1m no

celulóide a temi alegre e descentreíde,

O encerramento foi outro episódio que comoveu

ai niUoridades e li grllnde messe popular. 5eriam 22
horas do dia 1.0 de í!lgosto e o 1I1r0 Ialanre anunciava
o eneerramento da BXPO-l00. As autoridades munici
pais, empresários, visitantes e populares se aglomera
vam para a parte final des festejos. A alegria do dever
cumprido era li tônica do momento. Arriadas as ban
deiras que punham fim aos festejos. coube ao burgo
mestre :Prof. Eugênio Strebe. um gesto de cavalheiro,
de homem públlco esclarecido e de pessoa humana.
Depots de enxugar as lágrimas pela emoção do suces

so do centenérlo, teve um geslo Dobre: enlragou lIO

casal dr. Carlos Leal Jourdan li bandeira do município
que presidilll os íestelos, eímbelo que Dona Marill ISII
bel, Iez colocar no gabinele do dr. Cerltnhos, DO Rio
de Janeiro, pira cenremplsção da iraode clã dos Iourdsn.

Povo e autoridades, entuetasmedos, entregarem-se
a um verdadeiro carnaval que só chegarla .ao seu epí
logo pelas duas horas da ma,drugada do dia 2 de agos
to de 1916.

Jaraguá do Sul, pode-se dizer .sem mêdo de errar,
eslá 'de parabéns. B haverá de ceutinuar assim, pelol
tempos afora. Pelo grandeza de leu trabalho.

O Diretor

rica 8 Fotográfica, d. Pintoras e Moed8ll, todas.
por igual. merecederas dos nOS868 aplausos . pelo
alto significado que enC6rravam. qual seja, o de
transmitir ao visitante a I:Igradáfel unsação do
quanto Jaraguá valoriza o qae é n0880 e o que
aqui produzimol e tendemos.

Por tudo iuo, aore�Ht8mos qua o Ixit!) pro·
mocional Be tenha revestido de resultados compen
saderes. carreando méritos àqueles 'que. de forUla ,

difersa. mas identificados pelo mesmo anseio de

projetar Jaràguá. idealizaram 8 letaram a cabo a

tarefa d. mos'trar o qae aqui se produz. como
fruto do trabalho de um povo voltado para a

construção do seu amanhã.
Por tudo o que foi mostrado Cl por tgdo o

que foi visto etidencia-se, uma vez mais. a iden-
.

tidade de um povo com o dístico do seu brasão
GRANDEZA PELO TRABALHO - falendo com

qlle, reconhecidos àqueles que o tivem e o' ,ro
movem. repitamos aqui:

PARABÉNS. EXPOSITORES.

E X pOS ii O r e S
tos qUI, embora simílimos em certol C8S08, dife
rem na sua eonc\Jpção. DO seu formato 8 inclusite
na sua utilização.

CompletandO o qoadro de oertas criações ori
ginais, louve S8 o esmero e bom gosto com que
foram expostos as amo8t�as, dispostos e decorados
os diVersos estandes. Um ambiente realmente
'sgradiivel e até requintado, em certos casos. Tudo,

,

naturalmente. evidenciando não um descabido exi
bicionismo, mas 11m primoroso cuidado visando a

tornar a amoUra um mOli'o II mais de admiração
EI aplauso.

Analisada ,pelo lado Iconômico. a exposiQão
também se constituiu em sucesso. QIJ80tOS neg6-
cios foram. oportunizados, quantos contatos man

tidos, quantas consultas feitas, quantss compras
realizadss, quantas razões creditadas parll justifi
car Iilef JaraguA o terceiro parque fabril do Estado.

E, por extensão, nOSS08 cumprimentos, per
um dever de jUStiQ8. se e,stendem igualmente às
demais amostras: AgroindúBtrial,\ Arlesanal, Hi8t6�

Em 1977

Jaraguá do Sul

sediará o II

EMAJONESC
Auxiliar de Contabilidade: com prática e boa da�

(Encontro doMo-

vimento Arenis-

ta Jovem do Nor-
- Salários atraentes e completa 8ssistência social.
- Condução de diversos pontos da cidade.

Apresentar.se com documentos no Setor de Pessoal ele MARI-
SOL S.A. - Rua Joinville, s/n.o•

.

te do Estado de
"

Santa Catarina)

�T��
. MARISOL S.A.
está admitindo pessoas para 8S seguintes funções:

tilografia
- Auxiliar ,de Escritório: com experiência em serviços

gtlrais de IIIseritório e boa datilografia
- Cronometrista: com prática em malharia
.,.... Mecânico Manutenção Geral: com conhecimento

de lolda elétrica e oxigênio.
A E_PRESA ,'OFERECE:

EXPRESSAS
A, Assessoria de Relações Públicas do Grupo Es

coteiro Jacoritaba. em nota distribúída a imprensa, comu

nicando ter sido realizada na noite da última sexta feira
em Jaraguá do Sul, reunião qu�ndo em plano superior
se tratou da construção· de sua sede própria; O encontro

que contou com o prestigiamento da diretoria do movi
mento escoteiro desta cidade. foi dirigido pelo presiden
te Ralf Hermann, que após falar a respeito do trabalho
que vem seodo executado para a difusão do escotismo
na cidad·e. sölicitou apoio ao Grupo que promoverá dia
7 de �etembro, após o desfile escolar. churrascada no

pátio de festas da Matriz São Sebastião. com o fito de
arrecadar fundos para a implantação de sua sede própria,
em terreno já do grupo (doado pelo Prefeito Strebe) e

que se localiza nas prOXimidades do Posto Marcolla To·
dos estão sendo convidqdos para dia 7 de setembro
comparecerem a esta promoção do movimento escotista
desta cidade, pois os recursos a serem arrecadados se';'
rão empregados nas obras de construção de sua sede.

(conclUi na 11ltlma pAgina)

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Ponte sobre o canal Itoupava Governo
no trecho Ermo - BR 101 '
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Diretor
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"CORRflO 00 POUO"
fundação: firtur Mulle,. - 1919

ASSINATURA:
Anual . . . . Cr$ 60,00

, Semestre . . . CrS 35,00
Avulso • • • • CrS 1,60
Número atrasado Cri 2,00

ENDERtÇO:
Caixa Postal, 19

Rua 2, n" 130 - Fone: 12-0091
Jaraguã do Sul - S. Catariaa

I Sociais I
Aniversariantes da

Semana
Fazem anos hoje:
- o sr. Esteteao Meier,

em Estrade ltepocu,
- Waltraud Hermano,

em Corupá.
Fazem anos amanhã:

..:.... A sre. AssumptiJ
Zapella Pavanello; ne Ilha

. da figueira;
- ii sre. Maria, espõse

do ·Sr. Alfredo Vesel;
- e ar. Geraldo Meier,

em Jarllg-uiÍ 84;
- o sr. Tharcício de

Ouveíre Mona;
-

- o ar. Erwino Lemke,
..m Rio da Luz Virórid;
- II sre.: Elens Borges,

em Córupé,
- ii sra, Maria Zapella,

nil Ilha da F.igueira;
- Mari" Luy;
- o garoto Emerson

Roberto Rassweiler.

Dia 16 ago.
- A Iro. Iracema Petera,

em Curitiba;
- o sr. Flávio Lenzi;
- Meiles, filha do sr.

Helmuth Beyef, em União
da Vitória;
- Os gêmeos logo e

Guido Kqpp, em RióC êrro
II;
- o sr. Wendelill Joa

quim Schmidt, em Jiraruili
'zinho;
- a sra. Elfrida Hof

.

mano. em Rio da Luz;
- o Ir. Osnildo BarteI'

em Guaramirim.

Dia 17
_
- A sra. Tecla, esposa_

110 Sr. Gerônimo Trintini;
- o sr. Enio dos 5an-

101, em joinvillr;
- Margarete Vierheller,

em Curiliba-PIl-.

Dia �8
_, A Ira. Oleei Ribe,iro

Reinke, eitt Massaranduba;
- Maria Catariõa� filha

de Gustavo Alperslaedt;
- AmBorina Scheuer;
- II 'IrIa. Carlota ßenz;
- li sra. lanete Sehulz

6ertoli, na Guanabara;
- ,11 Ira. Gerta/espôsa

do Sr. Má.rió Vilório
Rassweiler;

.

_.:. 11 sra. Laura Cardoso.
J

Dia 19'

Civil
Aurea Mülle., Grubba, Oficial
do Registro Civil do I. Dis
trito da Comarca de Jaraguá
do 8ul, Estado . de Santa

Catarina, BraIß.'
Faz Saber que oomparece
liam no caftót1.o exibindo os
documentos exigidos pela leí
afim de se habilitarem para

casar-se

Edital P. 9.451 de 04/08/76
Emtllo Scheppe e

Adelínda Muller

Cópia recebida do cer

lório de Maeserendube,
neste Estado
Ele, brasileiro, solteiro,'

lavrador, natural de lera
guá do Sul, domiciliado e

residente nesta cidade, Ií
lho de José Leopoldo
Scheppe e Maria Petry
ôcheppo. '.

Ela, brasileira, solteira.
natural de Barra Velha,
neste ESlado, de profissão
doméstica, filha de Anto
nio Muller e Tereza Schmirt
Muller, domiciliada e rest
dente em Masserendube,
neste Estado.

Edital n, 9 462 de 4{8/76
Vilor Paulo Pelleos e

Madalena Feder

Ele, brasileiro, solteiro,
induatrlérto, natural de
Gueramírlm, neste Estado,
domiciliado e residente em

Rua João Pliinißscheck,
nesta cidade; filho de Ver
gilio Pellens e ßronisoava
Gulinski.
Bla, brasileira, solteira,

industriérle, natural de Ja
taguá do Sul, domiciliada
e reetdeute na Rua João
Carlos Ferretre, nesta ci

'

dede, filha de Herlque Feder
e Verônica Schramowsky
Feder.

Edital n. 9.453 de 6{8/76
Nelson Becker e'
Fridalina Zick

Ble, brasileiro, solieiro,
opcmirio, natural dt Jara.
guá do Sul, domiciliado e

residente nA Rua José
Emmendo�rfer, nesta cida
de, fi lho de Eurico Becker
e Brnll Hornburg Becker.
Bla, brasileira,· solleira.

doméstica, natural de la
raguá do Sul, domiciliada
e re.ldellte em laraguazl·
nho, neste distrito, filha de
Albrecht Zick e Paula
Schmidt Zick .

Bdital D. 9.454 de 6/S/76
Adilo Krueger e

Rosemary Voigt
Ele. brasileiro, solteiro,

motorisla, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e

residente em Barra de Rio
Cerro. neste distriio, filho
de Arno .Krilefer e Bdla
5ieweri Krueger.
Ela, brasileira, lolteira,

auxiliar de escritório, na·

lural de larlllguí do Sul,
domicilillda e re5idente na

Rua José Stulzer, nes�lI ci
dade, filha de Rudi Voigt
e de Elwira ßuerger Voigr.

I
.

Edital n. 9.405 de. 6/8{76
Orlando d'os Santos e

Estelândia Rodrigues dos
SIiDtos

O jovem Pedro', filho
I do' Dr. r'eróando e Vara

Spr!ngmann.- O jovem Luiz Paulo
Marschall;

.
.

Dia 20
- o sr. Bngelberlo Frei·

berger; ,
- O �r. 'Erwino Or�'�-

,- BráuliO Junge, em kow; .

Joinville; - li sr•. Benta Ma.ca-
I
- a sra. Maria C�ciJ'dl renhas de Oliveira, em

Wunderlich Dutra, em �lu:.. Curitiba;
.

menou;,
.

- a sra. Dorófea Ma'a-
I
- Genési.o RaÍJstein, em carenhas;

Jºraguá 84; :_ a sr ta Solan,ge Lae.-
,
- ,a Ira. Melânia, espô- wen Blöedorn.

sa do Sr. Orro Kuchen-
�

"Nossos cumprimentos
becker; aos aniversariantes".

Dando continuidade ao Plano de Desenvolvi
mento Rodoviário o Governo Oatsrtnense, através
do' Departameato de Estradas de Rodagem. rspre
sentado por seu Díre tor Eng,» Antônio Carlos Wer
ner acaba de assinar contratos com Firmas' Emprei
teiras para a execução de diversas obras.

Entre estas, consta a construção de uma ponte
em concreto armado de 22 metros de comprimento
no trecho Ermo - BR 101. na Região Litoral Norte
do Estado.

A obra somando a importância deCr$ 509.000.00
8\'Jrá construída pela Firma "COENCO - CONTI.
Engenharia e Construções .LTDA".

dá

Máquinas de calcular ELETRONICAS'
18

"=> --:--:5'\"::;'-,

modelos com e .sem fita, de escrever,
somadoras e duplicadores. :� _' -"

Revendedor exclusivo para' a região

§OCo Gráfica !venhlla ltdlao
Fones: 720592 ou 720972

Plano' especiais de financiamento
Garaotia de 1 ano - Assistência Permanente

continuidade

de ação
ao

.. Rodoviária

Cas,a Ve·nde-se

.

o Governo Konder Reis; através do Departamen.
to de Estredas de Rodagem. continua li sua missão de
der .e Santa Cetertna um completo sistema de estradas
Visa com isso redimi o Estado das limitações ro�
doviárias que ilhavam as diversas Regiões CatariDtn_
ses.

Num Estado em que as potenclalldadese conômi.
caa eram quase que legreg-adéls umas das outres, pela
falra de lIrté,ias que cumprissem um melhor entrosa
meato, graças ilI um plano bem elaborado, seré dentro
em pouco uma só máquina com suas peças inlerliga
das slcençendo o desenvolvlrnenro almejado.

"
Vende-se uma casa de material em ótimo esta

do, ágoa encanada (3.000 metros quadrados) 3.000
m2. de terra, sito n08 fondos da Soe. Esp. Rsc. Bä
umle (antigo XV d" No,embro). Rua Francisco Mees
D.01587.

. ,
,

Tratar com D. LoUi

Rua Dr. Jorge Lacerda n.e 215
Corupã - SC

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, nalural de lara
gu� do .sul, domiciliado e

residenle em ltapocuzinho,
neste distrito, filho de João
dos Santos eMlri" Rope
lato dos Santos.

Ela, brasil.fra. solteira,
do lar, naturlJl de Parlo
Belo, DeSle Estado, dorei
ciliada e re,sidente em Por
to Belo, neSle Estado, fi
lho de Domingos Rodri
guel dos Santos e Eai
Cecilia dos Sintos.

guá do Sul. domiciliado e

residente em Oaribaldi,
neste distrito, filho de Er
vino Schmidt e Wönda
Krehnke Schmidt.

Bla, brasileira, solteira,
do lar, natural· de Corupá,
neste Estado, domiciliada
e residente em Corupá,
nesfe Bstado, filha de Er
vin Kamke e Tecla Kamke.

Bdital n., 9.458 de 10/8176
Nivaldo Braun e

Marlene Gaedke
Eie, br-asileiro, solleiro.

operário, nafurlJl de Jara�
guá do Sul, domiciliado e

residente em Rio Cerro I,
neste distrito, filho de Má·

. rio Braun e RegiDa Mar
quardr Braun.

Ela. b,rasileira, solteira,
do lar; na:ural de Jarllguá
do 5ul, domiciliada e re

sidente em Jardgu6 84,
neste dislrito. filha de
Emil Gaedke eRoS&!
Gaedke.

.

Nesse tnrüuo, foram celebrados "diverses contra
tos pelo DER{SC, representado por seu Diretor Anlô
nío Cerlos Werner, com Firmas Empreiteiras:

a) Parlll fornecimento de Bqutpemenros Rodovi6.
rios com a Firma Figueiul 51A. Engenharia e ImporIa.
ção, 4 motoniveladoras Cartepillar de fabricação Na
cional somando a importailciél de Cr$ 1.980.000,00·,

b) Cem ii Firma FORMAC S{A (Porto Alegre)
Fornecedora de máquinas, Equipamentos Rodoviário.
constando de 14 (cererze) tratores de esteiras Komstsa
D65A - 6A de fabricação nacional, 14 tratores esce,

voesrregedores Vale 1.500B, também de fabricação
nacional no velor rotai de Cr$ 15.885800,00;

c) Com a Firma L1NCK S{A, Equipamentos Uo.
dovlérios e Industrlets, pare fornecimento de equipl
mente somando a tmportencla de Cr$ 4.868300,00,
constando de 10motoniveladoras; marca HWB;

d) Prestação de Serviços de Sondagem Rotativa
em pedreiras na Rodovia SC-280, trecho Campo Ale
gee - Plrabeírsba, coerrero efetuado com iii Firm.
Plenlsul S.A. Planejamento e Projetol;

. e) Contrato com a Firma HAVA�HI & Cid.
LTOA, para a execução de complementeçäo de aíerros,
Obras de arte Correntes e Serviços Complemenreres
na Rodovia Sc. 486 trecho lralel - Brusque:

f) PlIra li -execução das obras de pavimeDtação
à lelotes de Concreto no acesso Papanduva - BR 116,
com a Firma Octávio ColJadel Possamai.

g) Para a cODstrução de uma ponte em concrelO
armado com 24 metros de comprimento por 8,60 me

tros de largura sobre o Rio Santa Luzia, no trecho.
Ituporilnga - Vidal Ramos. com a firm. Construtora
Parcat LTOA.

Edital n. 9.456 de 9/8{16
Acelino Voelz e

Laurita Soares

Ele. brasileiro, ,solteiro,
servente. natural de lara
guii do Sul, domiciliado e

residenle na Rua Emilio
Piazera, nesta cidadé, filho
de Albrechr Voelz e .de Lu
cra Weiter Véelz.

Ela, brasileira, solteira•.
ilidus!riária. Datural de la
raguá do Sul, domiciliada
e residente .na Rua Emilio
Piazera, nestlJ c.idade, filh.
de Moraes Manoel Soares
e Anita Krueger Soares.

Bdital n. 9.457 de 1018/76
.

E para que chegue ao 00-
.

nheclmento de todos mandel
passsr o presente edital que
será publicado pela imprensll
e em cartórlo onde será afixa
do durante 15 dias. Se alguém
soU:ber de algum impedimento

r acuse-o para os fins legais.
AUREA MüLLER GRUBBA

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, natural de Jara·

AnloDio Schmidt e

Herta Kamke

. Oficial

Moretti Jordan & Cia, Ltda.

Revendedor Autorizado FORD

Av. Mal. Deodol'o da Fonseca, 158

OPERTÃO DE CARROS USADOS

CORCEL -4 Portas
Corcel -4 portas
F-75 -4x-4
F 75 -4x-4
Jeep
Jeep
Jeep
Opala -4 portas
Opala -4 portas SS

Financiamento Próprio, .consulte-nos

75
72
72
70
67
59
58
70 ,

71

Escritório

·A COMERCIAL
ADVOCACIA - COIIABIUDADE - SEGUROS
;Antonio ...José Gonçalves

Bel. em Admioistração de Empresas
Yvonne Alice Schmöckel Gonçalves
Técnica em Contabilidade CRC(SC) 7 608

CDF 093090.989-53
Rua 2 (Mal. DeOdOrO) 122/130
Fone 72·0091 - ex. Postal. 19

Jaraguá do Sul Santa Catarina
Recursos fiscais e administrativos - Contabillda

Serviço de marcas e patentes - fotocópias de

'Leg1slaçAo trabalhista e INPS - Seguros em geral .

Semços aéreos Varig
Desde 1944 � serviço do prögresso de Jaraguâ do Sul

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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I ru pbelra-rIo Jourdan de Chapecó cumprimenta Jaraguá
Nosso diretor recebeu no curso desta semana um telegrama.a eída

de catarínense de Ohapeeõ. vazado nos seguintes termos: "Sr, Eugênio Vitor
Behmöckel, MO. Diretor do Jornal Correio do jovo. Jauguá d� Sul.S.C.

"Como filha de Maria .Luíse primogênita de Emflio Carlos Jourdan, de'
poslto em Vossa Senhoria minha gratidão ao Povo de Jaraguá, as carinhosas

. homenagens ao meu avô. Motivos de saúde impediram comparecimento à soo

lhsdora cidade. Leopoldiaa JourdaD Ribeiro DillS Cosia.
A Senhora Leopoldina Jourdan Ribeiro Dias Costa, segundo consta do

livro JARAGUÁ DO SUL - II Livro - Um Capitulo ne Povoação do Vale do
Itapocu, de Emílio da Silva, à página DO, é filha de Maria Luiza

.
Antonieta,

primogênita de Emílio Carlos Jourdan e Helena Agostinha Elízabeth Julia C8f�
Iíer, nascida a 12 de abril de 1876, no Rio de Janeiro!

Agradecemos em nome de Jaraguá o envio do oportuno telegrama .

Clube de Campo
OPORTUNIDADE

O BEIRA RIO CLU�E DE CAMPO, desta eídade, coloca a venda,
pela melhor oferta, uma BETONEIRA, marca

.

Menegotti - espacídaâe
para 250 litros, equipada com. motor elétrico trifásic.o, de 3 OV, marca"

WEG, avaliada em CrS 5000,00.
As propostas serão aceitas até 30 de agosto 'próximo..

Melhores informações poderão ser obtidas na Secretaria do Clube, I,à Rua Angelo Sehtochet, s/n o Jaraguá do Sul, Telefone: 72-0191.
.

A DIRETORIA

o Covolc Velóz
Malba Tahan

Encontrava-se eerta vez o Rabi em palestra
com alguns discípulos. Um dêsses aventou uma. dú
vida sobre a maior ou menor dífleuldade que 08

homens inteligentes encontram' em retomar, depois
de um êrro, o caminho da reabilitação.- O Rabi

.

dirigiu�se a um dos presentes e, com a maior na

tuniliàade perguntou-lhe sorrindo:- Porque vale o

cavalo ligeiro dez vezes maís do que o cavalo vaga
roso?
Embora surpreendido com a inesperada arguição, o
interpelado apressou se tim respondert-s- Porque é
dez vezes mals velóz-
Sim confirmou o Rabi sem se desconcertar entre
tanto, se êle se extraviar, perde-sé déz vezes maís
depressft.- Tem então. um grave defeitú!- Becalcí
trou logo um dos ouvintes com ar vitorioso.
Retorquío o ltabf com a impertubável serenínade
dos. sábíos.-> Mas também não te esqueças ue que
o cavalo veloz, eneontrando o caminho certo, recu
perará dez vezes msís depressa o tem po perdidoc--.
E conclui sem fugir ao tem, mansidão e bondade:
Quando o homen inteligente se arrepende, torna ao

privativo estado de integridade muito mais do que
" néscio -

,

O inteligente se reabilita de seus erros mais de
pressa ao que aquêle que é acanhado de espíríto e

curto de imagioação.- '

«ALA FEMININA MAÇÓNICA»
P. do 8ul-RJ. 16.06.76

Terreno V e ß d e-s e I
Localizado li És'rada Rio da Luz, com

área de 81.500 m2, ed,.ficado com uma casa de
madeira, ótimo para plantação de arroz 8

pastagem para gado.
J

Ver e tratar pesl'loalmente ou através do

·1
t.lE>fene 72-0035 com o sr. Enio, no Posto Ru·
bini.

Dl ALBERTO DALMARCO
ADVOGADO

Av. Mal. Deodoro,I.086 _. Fone: 72-0695

Expediente: das 14,00 às 17,00 h.

Jaraguá do Sul' Santa Ca,tarina

-

Dr. Mário Eugênio Boehm
\ A Cidade dos Príncipes engalane-se DO día do

hoje, para bater 8S palmas pelo "happy birthday"
de um de seus ilustres filhob que se� fez pelo 88U

valor pessoal. , "

É o aniversário, o qüinquagésimo ano de exís
têneía do doutor Mário Eugênio Beehm, Formado
engenheiro, empresta à MSDCh.,ter Catsrinense a

sua cultura profissional, como um dos integrantes
da 'cúpula dtrígeute da Fundíçäo Tupy S.A.

O dr. Mário Eugênio Boehm. avesso à publící
dade, é um dos grandes valores que preeísa SeJ.'

proclamado BOi seus conterrâneos, pelo exemplo
qirê dá aos seus contemporâneos e às futuras ge
rsçães, de quanto pode ser capaz um homem quan
do quer vencer na vida.

Por Isso o fazemos, talvez contrariando a sua

maneira de ser, iD8S o fazem08 pela amizade que
nos liga a esse competente profissional por longos
anos, 'n0880 constante leito!'.

,Sua esposa' Carim. Haake Boehm e seu filho
Alexandre, li razão ae ser do dr. Már!o Eugênio,
Boehm, certamente apertarão a mão do esposo e

pai e simbolizarão no abraço carinhoso a homena
gem de todos 08 seus amigos -e admiradores, pela
passagem de seu natelício.

Ontem, díe 13, 8exta-feira, ano bissexto, cqmo
que para contrariar o aziago do dia e do ano, re

cebeu
.

o seu graade circulo de amizades nas de
pendências fsstiv88 da Sociedade Ginástica, de
JoinviHe, onde foi longamente amplexado pelos
pl'esenttls.

"Correio do Povo'�, apresenta ao distinto aniver
saria'nte o� seul cumprimentos .pela passagem de
tão importante efeméride.

Parabéns, dr. Má!'io Eugênio Boehm.

LUIZ MAHNKE

.SECULAR
...............................................

É. E o élrco passou. A JaraguA do Sul, voltou a
viver sua vida cotidian_a e tranqüila, depois de o povo
presenciar em seus principais lougradouros, congestio
namentos maiores do que os da Via Anchieta, em época
de férias e com cerrada neblina.

A cidade viveu días dignos de sua pujança, apre
sentando a seus munícipes e, turistas, toda a espécie de
divertimentos e entretenimentos. Ficou mais uma vez

evidenciado, que o povo jaraguaense não só é um amon
toado de trabalhadores braçais, mas sim apresentou

pa-Ira os que aqui vieram e ficaraQl, muita cultura e arte.
" Modéstia à parte, a nossa urbe apresentou as mais

diversificadas atrações. A EXPO 100 foi uma excepcio
nal amostra, cônsiderando-se que praticamente todos os

produtos expostos e firmas expcettoraa foram locais.
Poderao a EXPOVILLE de Joinville,e a FAMOSC

de Blumenau, terem apresentado maior número de pro
dutos, mas devemos levar em conta, que estas exposições
apresentaram produtos de todo o nosso Bstado.

A exposição fotogr'fica, a artesanal, a de pinturas
e agro-pecuária, foram um "troço bacana". Nada deixa
ram à desejar.

. A SCAR, regida pelol dinâmicos pastores Egberto
Schwanz e meu amigo Gustavo Krieger, o Coral de Flo
rianópolis, as arlidicionais bandas, representaram condi
gnamente a müsíea, eterna música.

O bom parque de diversões na Av. CeI. Procópio

I
Gomes, o circo da Av. Getúlio Vargas, os desfiles da
Marechal, os paraqaedistas, proporcionaram horas d.
lazer e emoção, a velhos, jovens e crianças.

-, Sinceramente, o signatário desta, nlo esperava
tanto êxito em nossas comemorações, .

Em nome dos [aregueensea, resta-ma apenas ex
ternar 08 meus sinceros votos de elogio e louvor, pelos
idealizadores deste evento: Comissão ('ooreienadora da
EXPO 100, Associaçlo Comercial e Indl. de Jaraguá do
Sul, Comisslo de Informações e Imprensa do Centenário, .

ao Governo Estadual, através da Secl'etarla da Indp,stria
e do Comércio, cedendo .os balões infláveis e com desta
que 80 Excelentíssimo Senhor PrefeUo Eugênio. Strebe e
seU8 aceIsores, e a tantos outros que anonimamente
colaboraram.

Por j1ustiça e merecimento, nlo devo .deixar de men
cionar o lSenho.r EMíLIO DA SILVA, ancilo íntegro e
ainda cheio de vida e dinamismo; que foi o orientador
da parte cultural e artística. Por duas vezes, fui visitar
a exposIção fo�ográflca. Lá estava. 'ele, humn�emente.
danilo säbiol e oportunos esclarecimentos sobre os ob
jetol expostos. Os frutos nunca caem longe da árvore.
FIlhos seus, contruiram dinamicamente, em men08 de três
lustros, a �810r empresa de nOlsa cIdade, que é uma
das mais sóUdas de todo o pais. "IST BS NICHT WAHR,
HERR EMíLIO?"

.

A meu humilde entendêr, acredIto que não deveria
terminar por ai; a inisslo de nossos dirigentes.

Jsraguá do Sul, pelas exepcionais belezas n�turai8
que Deus lhe deu, lncrustrada entre vales e altos ver

dejantes montes, sinuantes rios, teria todal a8 condições·
de explorar uma outra industria: a do turismo. Esta nlo
polui' e dá muita conv:ivência e cultura, além de produ
zir ótimos resultados financeiros. Já temos· hotéis de

.

categoria internacional, estamos ligad08 por rodovia
aefAUtca ao resto do país (turista moderno nie trafega
em estrada de barro). Deveríamos em primeiro lugar,
Aproveitando parte dos objetos expostos no centenário,
fllzer um maseu histórico e artistico, que atrairia 09 tu
ristas. Depois um jardim zoológico. A minha pequenina

. Corupá possui seu grande museu; Pomerode, um tradi
cional e multo procurado zoo. Todas cidades que se

prezam, possui algo a atrair os forasteiros: Devemol
seguir o exemplo. '

.

� Bem; Resumindo: Entre Mortol e Feridos Todos se
Salvaram. Harro Maller

.....

COMEMORAÇÃO

Após ligeira enfermidade faleceu D8 cidade
de Blumenau, o estimado cidadão Luiz Mahnke, de
tradicioDal famUia local. muito conceituada, quando
contava 87 anos 8 11 dias de vida.

Luiz Mahnke �ra filho de Ludwig Mahnke e

Auguste Herbst Mahnke e oasado com Helene Oel
lert Mahnke, tendo do consórcio os filhos Arthur,
Elfriede li) durt. 16 netos e 19 bisnetos formam nas

geràçõeR qU& sucederam o ilustre' falecido no di .. 6
de agosto de 1976.

,
O sen sepultamento deu se em SU3 residência,

à Rua João Pessoa no bairro da' Velha, para o

Cemitério Evangélicu da mesma localidade, sendo
o seu corpo encomendado paIos pastores Alfl'ed
Kreutzberg Franz Heinrich. acompanhado d� seu

féretro' quo foi por inúmeros parentes, amigos, vi
zinhos e conhecidos.

.

O Culto em intenção de sua alma da·r-Be-á no>

próximo dia 15 de agosto da 1976, às 9 horas na

19rej� EV&ngélica do Bairro da Velha" Da cidade.
de Blumeoau, Aos enlutados, as condolências do
'''Correio do Povo".·

Chegou a· hora
-promessa. Dê um

de V.. pagar sua

Opala a V. mesmoI,

I,
I,

Aproveite a promoção dos Concessionários CHEVROLET e venha buscar' o seu modelo 76
'-

CHEVROLET ao alcance de todos

Irmãos
, .

Emmen'dorfer
Fones: 72-0060'

\ '

72-0769 -- 72·0969

Av. Mal. Deodoro, 557 Jaraguá do Sul -

S/A
Santa Catarina
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Mini$tro Simonsen Visitou S. Catarin·a V isi Ias
No dia 6 do correnre, vlslrou pela primeira vez o

Estedc de Sanla Carertne, o Mtntstro da Fazenda,
Prof. Mário Henrique ôtmonsen Após ser recebido no

Palácio dos Despachos pelo Governador Antonio Cer
los Konder Reis, as classes em·presariais ofereceram
almoço ao Minlslro e seus Assessores, às 12,30 horas,
Du Clube t 2 de Agoslo.

.

Entre as homenagens prestedes ao ilustre homem
público, destecemos a apreeenteção do Coral de Fio,
rlenópolls, que Impresslonou profundamente o Prof.
Mário Henrique ôrmonsen, cujo "hobby" é a música
clássica.

Na oportunidade falaram o dr. Bernardo Wolfgang
Werner, Presidente da FIESe, o GOV�I nador dr. Ao

tonio Carlos KODder Reis e o próprio Prof. SimoDsen.

De JaraguêÍ do Sul, entre os 600 participanlea do

almoço, ftzerem-se presente o er, Dorval Merceno,
Egion João da Silva. dr. Henrique Reis Bergan. dr.

Gen Edgar ßeumer e o nosso Diretor e.v. ôehmõckel,

Ilustres
Em edição anterior estampamos a notícia de

algümae ilustres peraonaliâadea presentea aOI featejos
do Centenário de Jaraguä do Sul.

Nil presente ediqão dusjamos dar um enfoque
especial a um grupo eclesiiBtico qoe mantem profun
das raízes em nOSS8 terra. A "fisha maís distaute
Gle8s1 grupo é 8 do Putor Hermann WaidntJr e sua

espose Maria, da Alemanha. que durante 19 anal

sertio fielmente e com moita dllfOção à Comunida
de Evangélica Luterano desta cidade e que. no dia
23 de julho completou o seu 71.° ano de "fida. Em
companhia do Pestnr Waidner 'eio o seu genro
Sif'gfried Erdelt e IUIl filha [araguaense Irmhild,
atualmente reaidindo nss hlaS Osnärtae, ne Ooeano
Atiântico. em Tensrife. e que aqui vieram prestigiar
a data centenária.

Outros ilustres pastores para aqui 88 deslooaram,
para também participar dOI! festf'jos. nas pessoas dos
Rn. Pastores Alberto Schneider 8 filha, Karl Gehring
e espolllll e Hans Spring e senhora, residentes em Cu
ritiba,· Säo Paulo 8 Londrina. respbctiumente.

�iU'iOOOOOOOO�OOIiii�IUBnmOOOO���IUmOO�imi1BfiIiiUi��iUi��OOiUI�OOiIU;i��00 5.a. Deleg-acia do00. . �

IFloricultura Leopoldo. Seidel I
; ·Al·ardinamentos - Paisagismo - Plantas Ornamentais e Frutíferas �
.1 Rua Roberto Seidel, 353 - Caixas Postal. 14 • 3

.

·1
� �
� CORupA SANTA CATARINA �
00 .

.

'.

�
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II
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em reral, especlalmente
Gaita. e Acordeões

Completo �ortimenlo com 8 a 120 baixos
BaDdoneon

Pianos: ceFritz DobbertD
Grande Vertedade de modelos

Harmônios ccBohn»
ORGAOS TUBULARES E �LETRÓNICOS

Guitaras e Amplüicadores
lnetrumenros pare Orquestras, Banda. e

Conjuntos Modernos
Violinos - Violões - Bandolins e Banjos
Flaulas - Clertnetes - PisIons - Saxofones
.Trembones - Baixos e 8aterias completas
Pandeiros � Chocalhos - Mereces e Afuchês

Métodos - Cordas e Palhelas
Instrumentos pI Fanfarras: Bombos - Tambores - Pretos e Cornetas

Para Músicos Profissionais forneço também Instrumentos Estran
geiros: Violinos; Flaulas e Clarinetas, tipo «Boehm». Pistons, Trombones

ôexotonea, bem como bocais e Boquilhas estrangeiras
Para maiores Informações, consultem a

EIPEOIÇ10 'URr MUSICAL DE PAULO KOBS
Rua Jorge Lacerda, 242 - Caixa P081al, ã9

São Bento do Sul Santa Catarina

É Fácil ·Entender por que

I.

u

Florestamento, Reflorestamento, Paisagismo,
Projetos e Administração Florestal

Ingo Paulo 'Rabi
Eng. Florestal

Av. Mal. Deodoro, 180 - Fondos 89.250-JARAGUÁ DO SUL

Fone::72-04t1 - Caixa Postal.20D Santa Catarina

r;:-;e��:-;:::::;'
� II ADYOGAPO

- II i
} Elilcrit6rio ao lado da Prefeitura i
L.._.�:��:L _j

Serviço Militar
89.250 - JARAGUÁ DO SUL - SO

Atenção Jovens da olasse de 1958

Oompareçe você mesmo à Junta do Serviço
Militar, a fim de tomar conhecimento da data de
Inspeção de Saúde.

Dê aeôrdo com o Artigo 248 do Regulamento
da Lei do Serviço Milit&r, é terminantemente proí
bída a interferência de "Intermeâíâríee" no trato
d. essuntoa do Serviço Militar, junto ses diferentes
órgioll desse Serviço.

.

OSORIO KLKIN - SECRT. JSM

Corpo de Bombeiros Voluntários de Jaragaá do Sul
Bede própria - Rua Presidente EpltAcio Pessoa - Telefones

Informações a NoUe - AlarmeIl - 72-0414
JARAGUÁ DO SUL - ESTADO DE SANTA CATARINA - BRASIL

Fundado em 22 de agôsto de 1966 - InsorlçAo no OGC lob N.o. 84.43'-257.
Reconhecimento de utilidade pública - Lei Municipal N.o, 161.

de 30-12:..66 e Lei Estadoal N.o. 3963 de 16·5-67.

Edital de Convocação
O Presidente do COD88lho Administrati,o do Corpo ds Bom

beiros VohmtAriQs de Jaraguá do Sill, no UIO de BUas atribuições e

na forma do parágrafo ümeo do art. 20 dos estatutos sociais, CON�
VOCA lodos es IBbmbroB do Conselho Adminil!ltrati,o e Deliheretivo,
e Oll senhores induetrlais, comercíantes e o püblíeo em geral, para a

reunião B realizar-SI no dia
,

25 de Agosto d. 1976.
na lade socíal da Corporação, sito na rua Presidente EpitAcio Psssos,
Bem número; nssta cidade de Juag"A do Sul, I1:8tado de Banta Cata
rina. cem início às 20 horas em primeira convocação e às 20.30 ho:-as
em if'gunda e última convooação, com a leguinte

Ordem do dia:
8) Exame. ,erificação e apro,a,ão ou não do balanço geral

anual rehren�e
ao per íode de agosto de 1975 a agosto de 1976; _

b) EleiçãG do novo Oenselho admiuil!ltrati,o; ge8tão 1976/1977:
e) Eleição do Oonselho Fi80al, "estão 1976/1977;
.d) Allilunto8 gerais de Interesse da Cor poração.

Jaraguá da Sul (SC). 07 de julho de 1976
EDMUNDO KLOSOW8KI. Presidente do Conselho AdmÍnistrati"fo.

,

CARAVA'N é O 'Carro do Ano
Começou a Promoção

CHEVROLET ao Alcance de Todos
Venha Buscar o seu Modelo 76 DO seu CODcessionário 'CHEVROLET

Irmãos EmIiJendõrfer 5.A.
Fones: 72-0060 - 72�0769 - 72-0969 Av. Mal. Deodoro� 557

Jaraguá do Sul ,Santa Catarina

Fin.anciarnenlo na Hora..

Entrega· Irnediáta.
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Sigundo informações dos dirigentes do Grêmio

Esportivo Juventus desta. cidade, 1) ataeante NELO,
tilheirO da equípe na fase clessíttcetõría do esta

��al, já acertou �8 base� d� sua contratação com

Aval de FlorIanópolIs, embora o eentroavante

fenha treinado n. Grêmíe de Perto Alegre, As ba

s com que NELO acertou com o quadro azurra

�� capital. são de 20 mil cruseíros pela yenda do

eU passe, pagando o ATai esta quantia em , pars
elai e ordenado mensal de 3 mil cruzeíros.

o
x X x

Reunindo as equipes das firmas WEG, Me.negotti,
Wiest Mannes, Marcatto, Jarita, Borracharia Wolf,·
�A,BB Irmãos Emmendörfer e Jaraguá Fabril; come
ça di�' 5 de setembro, o torneio Class8 Operária.
por outro lado, 0 Torneio Iaíele lerá dia 29 de

agosto próximo e todoe o.s detalhes aeêrea da pro
moç40 foram definidol as noite de ontem em rsu

DilO Ra sede da Lígs Jarsguaense de Desportos.
x X x

Em neta distribuída a Imprense, 8 diretoria do

JUY8atus informa. o nome dos contemplados no Asor·
teío de seus prêmios. Um, corcel como 1.0 premio
coube a Felipe Fernandes, e os demais prémios
para Ivo dos· Anjos, Augusto -Demarehí, Gilmar
Moretti e Comercial Schaärack de Blumenau, que
doou seu prêmíe, um fogão a gáz, para a Ação So-
cial local, num bonito gelta.

.

. x X x

O OI Torneio da Integração" teve prossegui
mento na tarde de domtags com efetivação de três
encontrolll. No mais importante deles,. o lider. Aca
rsi nAo teve maiores problen.u�s para golear ao

Tom8z�lli de Schroeder por' 5 X O, confirmando S6,

mim, como um doa favoritos 80 titulo do ptim�iro
turno liderando a competição com 1 ponto perdido,
leguido pelo Baependi' oom 2 pontos no passivo.

ma 22 próximo, as duas equipes serão sdver
lárias, no "M·ax Wilhelm".

.

Nos outros dois encontro" disputados, o Bota

logo da Barrs venceu em Nereu �8mos 80 Estré-
11 por 3 X 2 e e. Sehol'der o Gnelpel· ao Cruz. de
Maltá por 2 X O.

x X x

Sexta feira, dia 06, à noite, no Estádio Max
Wilhelm aconteceu movimentado amistoso reunindo
118 equipes do Sindicato dos Tra�a.lh.�dores nas I�·
dústrias da Construção e-do MobiliárIO d·e.nossa Cl

dade que se pu'para para disputar o 1.0 Campeo
nato Sindical de Santil Catarina e o Esporte Clube
Figueirense, do populoso bairro da Ilha da Figueira.
O placar final apontou a goleada de 4 JF 1 em favo�
do "Figueira", uma da'l grandes promes,s8s do 8ma�

dorismo· jarsguaense. O encontro teve cemo 'media'
dor, Horácio. Martini o popular "galinb4".

Segundo contato;; mantidos com 'dirigentes do
Figueir@nse, provavelmente em setembro vind(,uro,
haverá grandioso toroeio 8sporti"n quando da inau
guração de SElU novo estádio, conitruido . que está
Rendo em terrem) pertencente ao Sr. Antopio
Ribeiro, cuja's obras estão em ritmo acelerado. Esta
pois se consolidando o lema do clube:- "No Esporte
a União na União a Comunidade".

.

x X x

Os primeiros Jogos Regionais do Norle do Es�
lado de SC, realizados na Vizinha cidade, de Joinville,
leve seu desfecho no domingo com muiUI movimenlil
ção. Como é do conhecimenlo púb!ico, �I>tes jogos fo
tarn efetivados com vislas a�s Jogos Abertos de Tu
barão, em outubro próximo e serviu para aquilatar ai
reais condições técniclJs dos atletas. B bom que se

trize; que só participa dos JASe, atle.tas de bom nível
ffsico e técnico. laraguá do Sul teve atuação das mais

destacadas, com boa performaDce dos s.eul alletas e no

cOmputo geral alcançou a honrosa segunda colocação.
Deslaque para a natação feminina, onda conseguimos
Da c:ldsificação final os doia primeiros 'lugares.

Participaçio da Cidade Centenária no I JAR
Melisma feminino: loinville, laraguá do Sul e São Bento.,

Aßlle�ismo mÊlsculino: JO, JS, RN. .

alae mlilsculino: lO, JS.·
Natação feminina: JS, lO.
Nölação masculina: lO, JS, 5B.3allos Ornamentais feminino:. IS, JO.. ..

" masculino: JO'. JS.
Tênis de Caml'o feminino: JO; JS.
f�nis de Campo Masculino: JO, JS.
Iro Carabina: 'lO, IS, 5B.Xadrez feminino: JO, JS.

..

Xddrez masculino: lO, JS, SB, Sf e RN,

GI'as'sillcação 'Fioal I', ,.

�lIet�smo masculino: JO, IS, RN,SB e sr.

Nllells_mo feminino: JO, JS e SB.

N illaç�o masculina: JO, IS e SB.
alaçao feminina: JS, JS", ':__ ., '

'

\fI Participaram destes jogos 8S delegações de Join
� Ie, Jêt,r�guá do Sul, Rio Negrinho, São Ben!o do

D� e Sao francisco do Sul, numa promoçao do
. �D/sc.
d Pelos'�ados acima constatamos o atual es�á�i�
mOS .tletas Jaraguaenses que, através d� ÇME dlrlgl-:
al98 as no.sas felicitaçõea ,pelas excelenles marcls

caOÇGdas nll Manchester.
'
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900 milhDes para Transp,ortes Urbanos
/

o ooneênlo fir-mado entre a EBTU - Empre-
ss Brasileira de Transportes Urbanos, órgão do Mi
nistério dos Transportes e a CNPU ..... Comissão
Nacional de Regiões Mstropelítsnas e política Urba
na autoriza a tránsferência da Cr$ 300 milhões pa
ra a RFFSA e Cr$ 600 milhões para o DNER II

lerem in'8sUdol em obras ferroviáries e rodoviárias
integrantes ,de· sistemas metrepolítanos e municipaía
de trsnilportes urbanos. A cerimônia da assinatura
do doeumento, realizada no gabinete do Ministro
Dyroe� Nogueira. dos Transportes,. eontoa com a

prlselÍça do seeretärío-gerat da SEPLAN, Élcio COI
ta 00 .. '0;' do .1iI8cretário-executi,o do CNPU, Jorge
Guilherme Fraaeíscení, além do presidente da.RFFSA,
Stanley Fortes Baptista e do diretor-geral do DNER,
Adhemar Ribeiro da Silva. , ,

Na oportunidade. o titular da Pasta dos Trans
portes afirmou q·U9 "o trabalhador das regiões me

tropolitanas do Rio. e São Paulo, principalmente,
perdem de 6 a 8 horas por dia

'

nos desloeamsatoa
para o trabalho e Vice-versa". Disse também que o

Brasil hã muito deveria ter-SEI preocupado Gem· G.
problema reduzindo eSS8 tempo perdido pe�o traba-·
lhador' a apenas uma ou doas horas diärras. aumen
tando sua produtieidade mMia com_reflexos posití
'os para B economia do. País. Ao analisar 08 obje
ti 'os do oenvêntc, frisou Dyrceu Nogueira que, "e
Ministério dos Transportes despende o mãximo de,
seus es·fofçOB, atrnéll 'da EBTU. DNER e RFF2A.
para atenuar essa situação, minimizando seus efeitos".

.

Fpolis - O secretário da Educação, Salomão
Ribas Júnior, amtnciou em· entrevista coletiva. B'
.decisão do governo do Bstado eDi construir o está· ,

dio estadual, num prazo máximo de dois an,>s, C0m i

, recursol da ordem de iOO milhões de cruzeiros, pro-,veniente, do Fundo de Apoio do Desenvelvimento
Social (FAS), de Caixa EllonÔmica Federal. SSJlta
Catar!na é uma das três unidadtHI da Federaçãol
que ainda não possue um estádio de caraoter,1stioal
ol1mpicas.

No deporrer da entrevista. da qual também
participaram o secretá.rio do Trabalho e Promoção·
Soeial; Ferna;odo Baltos; o prefeito Esperidião Amin
Helou Filho e o diretor' do Departamen'to AulÔntimo'
de Edificações, Telmo Mattar de Souza, o

.

secretá-
rio Salomão Ribas anunciou que o·· ·'estádio . terá

'I capacidade para cerca de 50 mil pessoas;
.

aproxi.:'
. madamente cinco mil metros quadrados- de 8'rqui-

l�, bancadas, prot@gendo lO mil pes80a'8� EI instalações
00mplem�ntarel.; O�ntará com, 127 sanitários, eabi
nes de rádio, ,e televisão, alojameJltos, .

réstaurante,
vestiário com banheiros térmieos, salas de maSStF

gem e dtpenqências para aplicação' individual de
,óxigênio, depárta'IÍlento médico com inltalaçõ�s pa�
ra hidro 8 fisioterapia e instalações para a Escola,
Supe_rior d� Educação Fisic.B da UDESC. -

_

I

Ribas Júnior ressaltou que a preocupação nao

é sQmente It de construir um �stádio para a pratica'
do esporte profissional. mss também para a prática
desportiva. ,Por, isto, além do campo (le futebol com
grama natural, o estádio terá uma pista ol1mpica. pista
para ,saltol triplos e de extens'ão, fossos para salto
em altura, e lançamento d. dardo, disco, pelo •

martelo.
.

j'

PESOUISA
Álcool, Ado�esceDt9s e Carros não se

.

Misturam·
A redução da idade legal permissivel para o con

sumo de bebidas-alcoólicas revelou estar diretamente
ligado ao crescimento de acidentes envolvendo motoris
tas adolescentes, conforme constatou recente estude pu
blicado pelo Instituto para Segurança nas Estradal, dos
Estados Unidos.

,

A· pesquisa comparou as, ocorrências registradas
em Michigan, Wisconsin e Ontário, que baixaram reeen
temente a idade legal para consumo de bebidas de 21

para 18 anos, com as de 'Hstadoy vizinhos _e provínc�as
canadenses que mantiveram a Idade minima de 21 anos.

Os resultados mostraram que naquelas regiões houve
um número muito maior de acidentes fatais, �nvolvendo
jovens de Iii a 20 anos, sendo o álcool sempre a causa
determinante

.
dos desastres. '

Baseado na projeção dos dados obtidos, concluiu
o Instituto que, no Estado de Michigan, pelo menos 19
adolescentes, vítimas de acIdentes fatai�, estariam ainda
vivos se a lei não tivesse mudado. A mesma conclusão
foi obtida em relação a'26 mortes .em Ontário e a 13 de
Wisoonsin.

.

O Instituto par" SeguraD9�.nas Estradas é uma

fundação. de pesquisa sustentada por um eoasõrcro de
entidades de segurança automobilística, tneiuíndo a ASlo·
c1aç&0 Americana de Segurança à a AssociaçAo Nacional
das Companhids. Seguradoras do Setor Automotivo.
Efeitos do Alcool

. Os efeitos do álcool sobre' a capaoidade lie dirigir
têm sido objeto de uma sé..i� de estudos feitos pela Ge
neral Motors no Campo de Provas de Milford, Estados
Unidos. ' .

No mais recente desses estudos, os eng�nheiros
estabeleceram dois circuitos de testes. O primeiro simu
lando lima auto-estrada, com uma luz de tráfego mudan
do do verde para o vermelho, para testar a reaçio do
motorista, que tinha apenas uma fraçllo de segundo pa
ra mudar de pista, sem bater nos obstáculos laterais.

O segundo circuito, marca4Q com oones, exigia
que o motorista, para prosseguir; realizasse tr�s curvas
em torno desses obstáculos.

.

Sete motoristas foram selecionados num grupo de
voluntários e submetidos a um longo treinamento nOI_.
dois circuitos, até que estes se lhes tornassem familiar.
Entllo iniciaram os testes, acompanhados de um ·moto�
rista profi8sional do Campo de Provas.

Antes do primeiro aperitivo, todos eles passaram
facilmente pelos testes, oito vezes seguidas, a velocida
des que chegsram a 65km/h. Em seguida, cada um es

colheu o aperitivo de lua preferência e tomou a pri
meira dose. Da efeitos manifestaram·se imediatamente.
E, depois de três ou quatro doses, eles slmplesmente
.nlo conseguiram mais realizar os testes.

No primeiro circuito. os motoriatas demonstraram
ainda boa coordenação, conseguindo mudar de pista, mas
todos bateram Elas bllrreiras de borracha das laterâis e
sairam da pista. _

No segundo curso, não ficou de pê um cone sequer.
Como o ÁlCOOl Afeta as Pessoas

Pa}'à
-

pi'õduzir efeito, o álcool nlo precisa ser dl-·
gerido; como a màioria dos alimentos. Ele é rapidamente
absorvido - pela corrente sanguínea e levado a todas as

partes do corpo, incluindo o cérebro, que ao ser atingi-
do, dá infcio à embriaguez. .

Uma pessoa que bebe pode sentir-se cheia de
ânimo e estímulo, depois de ingerir algumas dose., mas
o álcool é, na verdade, depressivo. Ao deprimir os cen
tros de controle do cérebro, o álcoollibera. a pessoa de
suas inIbições, tornando-a; aparentemente, mais livre e
alegre Mas, apesar dessa sensação de liberdade e rela
xameilto, o sistema nervoso está sofrendo uma for'"
pressão, que persistirá enquanto a pessoa beber.

O primeiro efeito evidente do álcool sobre o cé
rebro é o retardamento dali área" de cOJ}trole do julga
mento e do pensamento. Em legulda a pessoa passa a
ter dificuldade em lembrar, compreender e tomar deoi-
sões..

..

Em grandes doses, o álcool afeta grandemente a

coordenaçlo motora e os reflexos. A pessoa passará· a

,andar vacilante, pronunciar palavras com dificuldade, ter,
reduzida sua capacidad� de audição e poderá; eventual-
mente, ter dupla vislo.· .

OÁlcool e a HabiUdade'em Dirigir
Como o álcool torna as reações mats lentas, fica

difícil, ao motorista que bebeu, tQmarr uma d,ecisllo"rápi- .

. da para evitar uma !lUuação critica ou mesmo avaliar
oom exatidlo a velocidade que está desenVOlvendo. Um
motorista embriagado dirige, normalmente, em alta ve

locidade ou muito vagarosamente, acontecendo,· mesmo,
de alternar os dois extremol.

O álcool obscurece a visão, isto é, há necessidade
de mais luz para que uma pessoa embriagada possa ver.
Segundo pesquisas feitas nos Elltados Unidos, "o álcool
tem o mesmo efeito lobre a visão do que dirigir com

óculos de sol no cr:epúsculo ou no escuro. Os objetos
obllcuros não serllo distinguidos". Também o senso de
profundidade, reaçio a8 brilhO e noção de distância silo
seriamente comprometidos.

Dirigir, fazer curvas, dar partida e mesmo esta
cionar silo manobras que se tornam arriscadas ao mo

torista embriagado.
<Fonte:Seniço de Impren_a. Informativo General

Motors do Brasil S.A.)

ORAÇÃO AO .QIfVINO
ESPIRITO SANTO

Divino Espírito Santo, Vós· que me esclareceis tu
do, que iluminais todos Oll 'meus caminhos para que eu

atinja o meu ideal, Vós que me dais o dom divino de
perdoar e esqllecer o mal que me fa�em e que em todos
os instantes da minha vida est�s comigo, eu quero.-nes
te curto diálogo, agradecer-Vos pOJr tud-o e confirmar
mais uma :vez que eu Dunca quero :me separar de Vós.
Por mator que seja a ilusllo material, nlo sera abstáculo
à vontade que sinto de um dia estar Convosco e todos
os meus Irmãos na Glória perpétua.

Obrigado mais uma vez

(A pessoa deverá fazer esta oraçlo 3 dia. seguidos
e fazer o seu pedido. Dentro desse prazo será alcançada

.

a graça, por mals difícil que seja). Publicar assim que
receber a graça (TS)

Uórias II reunião da fdilidlde 'indiClcúes
,Reunida na noite da última segunda feira, .•

'

Câmara de· Vereadores aprovou indic8çõe�ldo nr•• -
dor João Vegini solicitando inplaßtação por parte da
municipalidade de Numinação pública 'nas ruas Júlio,
Tavares da Cunha Mello e Eugêuio Nioolini, gmbas·
no perímeiro urbano. Heinz Bartel ilolicitoll envio
de ,ofício.8 direção da ERUSO, pedindo informações
a respeito de quando serão implantadas as linhas
de ,eletrificação ru!.'al em neBlio município. benefioian
do várias·· localidades inlerior9D1u. José Albe,rto'

. KHtzke, Presidente· do LegisLlltivo deu sn\rada indi·
cação para que se reconheça como de utilidade pú
blica a Fundação Educacional Regional Jaraguaens8
(FERJ), órgão mantenedor da Faculdade de Estudoll
Sociais.

Foi apro'ada em votação final inrdieaç.� de
Josi'j Oar)_�s_.JJ�!e8 denominand"2_!!!!.lLvj!! __�124-.ºJto�8__do
perímetro urbano como Max :Egger. e pr;o)eto de
lei também de - sua auloria implantando 0fioialmente
em Jaraguá do Sill. o Conselho d8 Desen'olvi'mento
Municipál (CODEMU), que eomsQará luall ati,ida�e.
em fe'ereiro de 77 quando da tomada de pOSS8, do
novo Prefeito. O Vice Prefeito é quem presidirá o

aODEMU. De autoria de Zeca ,Klitzke também foi
aprofada a conoessão de Títulos de Cidadania a

pessoas ilustr�s do município e bem como tornando
de utilidade Dúblióa 8 ARSEPUM (Aseooi3,ão Reorea
tiva d08 Servidores Públicos Municipais).

Do Prefeito Strebe projetol de lei alienando
para 8 venda veíoulos. inssrsÍfeis ao SAMAR (Kom'
bi

.

e· RUfaI) e' compra de um .n090 veículo, maÍlil ,

econômico e que atenda 8S Dec8ssidades do Órg.ão.

AIDl IDiIillenal�a
�e IEsrraí�no

C�IDl§tr1l1lçalo
JEstal� llllai
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EXPRB55A5
Por falarmos em sede dos escoteiros, é bom que

se frize o empenho do' prefeito Eugênio Strebe que en

viará a Câmara. projetol visando a doação. de grande
quantidade do madeirame que foi utilizado na montagem
das exposições do ANO 100. Também quando você re

ceber a visita de um escoteiro, pedindolhe apoio para a

construção de sua sede, colabore na doação de tijolos
ou sacos de cimento.

Movimento Arenista Jovem desta cidade esteve

presente no domingo que passou em [oínvílle quando
foi efetivado o 1.0 EMAJQNESC, encontro regional e

que contou com o prestigiamento do governador Konder
Reis, considerado o àmigo n.o 1 da ARENA JOVEM.

Aconteceu na última quinta feira jantar de confrater
nização entre a Comissão Coordenadora da EXPO-100,
expositores e convidados especiais, tendo por local a se

de socíal do G,E. [uventus. Foram relembrados na opor
tunidade por oradores os sucesso� alcançados por ocasião
do ANO 100. \

Com o sucesso dos festejos do centenário, mesmo

aqueles que não acreditavam que o programa seria cum

prido com o agrado geral. estão ainda hoje cumprimen
tando publicamente o Prefeito Eugênio Strebe, indubita
velmente o grande artífice do movimento que congregou
toda a comunidade. A liderança que desfruta hoje o al
caide jaraquaense é qualquer coisa que enche os olhos
até mesmo dos seus adversários politicas.

Na segunda feira aconteceu o retorno as aulas dos
estudantes de 1.0 e 2.° graus de nosso município, além

de jardins e escolas particulares, e do- ensino superlor,
numa festa que mostra a cada' ano aquele colorido espe
cial. As aulas deveriam ser iniciadas antes do día 9, mas

como a participação de professores e alunos foi íncansä
val nos festejos do ANO 100. a coordenadoria de ensino
através a secretaria estadual da educação, permitiu retor

no as aulas somente no día 9.
-----'--

Começará amanhã domingo' o 1.°, Campeonato Sin
dical de Santa Catarina, em disputa do troféu' Deputado
Fernando Caldeira Bastos, hoje secretário do Trabalho e

Bem Estar Social. Jaraguá do Sul deverá estar presente
ao acontecimento esportivo.

As bandeiras do Clube dos Diretores Lojistas e do
município de Jaraguá do Stil, estarão tremulando na cída
de de Tubarão, no mês-de outubro, quando serão reali
zados OI Jogos Abertos de Santa Catarina.

De 16 a 19 de setembro no Centro Schalom de
Nereu Ramos, acontecerá novo retiro espiritual do Movi
mento de Emaús de Jaraguá do Sul. Também deverão
comparecer ao encontro jovens Emaús de várias Cidades
da região, como por exemplo, Mafra, Rio Negrinho, São
Bento, São Francisco e [oínvílle, Este encontro será para
os homens e de 30 de setembro' a 03 de outubro novo

retiro desta feita para as mulheres e, congregando ambos
os sexos entre 27 e 30 de outubro 'ainda em Nereu
Ramos.

A ARENA de Massaranduba vem de indicar os no
mes de Dávío Leu e Ary Kuchembecker para concorre
rem respectivamente aos cargos de Prefeito e Vice. O
candidato à prefeito Dávío Leu responde atualmente pela
secretaria da municipalidade e está profundamenee intei
rado da problemática do desenvolvimento do maior pro
dutor de a�roz de SC.

eonelusãe da primeira página

s. c i e � I d e f S D o r t i u a e Recreativa ß lia n C I
Assembléia Geral Extraordinária

Edital de Convooação
Pelo presente edital. ficAm convidados os Se

nhores associados da Sociedade Esportiva e Recre
ereatíva Aliança (Salão Reeder), em Rio Cêrro II,
Deste município de Jaraguá do .Sul, para a Assem
bléia Geral KxtraordinAris. que se fará rsalízar DO

dia 22 de agosto ds 1976, às 09,00 horas, em, pri
meira convocação, C880 não haver quorum legal,
em segunda eenvocsção às 09.30' horas, com qual
quer número de associados presentes, para dellbe
rarem sobre a seguinte ordem do dia:

1.0 - Prestação de contas;
2.� - Eleição da nova Diretoria;
3.- - Assuntos de íntêrresee da sociedade.

Rio fJêrro 11.°, 12 de agosto de 1976
A Diretoria

Mário Tavares da Cunha Méllo

Tabelião de Notas e Protestos em Geral

EDITAL
Pelo presente edltal de citação, pedimos aos se

nhoree abaixo relacionados, que compareçam em nos

so cartório para tratarem de assuntos de seus ínteresses:

Antonio Furlaní - Rua Pres. Epitácio Pessoa,
2026 - Neste. Aurélio de Jesus Qorreia - R. Car
lo' Meier, 65 - Nesta. Alfo'nso Ulímann - R. SC
301, s/n Beira Rio - Guramirim. lIdefons Rudí :

Berchtold - Sehroeder. Ivone Maba Stshelín - R.
Rodeio 364 - 8/C Met. Chiodini '_ Nesta. Transason
Com. de Discos Ltda, - R. Dr. W6ldemiro Mazure
ehen, 48 Nesta, Valentin Welpi - 1.° Braço Norte
- Massaranduba.

nk/Jaragdá do Sul, 12 de agosto de 1976.
Valéria Tavares da Motta Rezende, Oficial Maior.

Utilize 8 CREDIVARIG 00 o CRUZEIRO A PRAZO e conheça
o Brasil. Em Jaraguá do Sul, peça informações a VARIG.

Av. Mal. Deodoro da Fonsêca, 122/i30 - Telefone 72-0091
. (Anexo a redação deste Jornal)

Escolha de candidatos do Partido a Prefei.
to, Vic'e·Prefsito e Vereadores à 'Câmara Muni
cipal, para ali eleições do dia 15 à, no'embro
de 1976.

'

Oerupä, SC. 12 ds agosto d@ 1976.

Waldemar Schuhs
Presidente da Ocmíssãc E�ecuti'á.

Aliança·
Diretório

.

Renova.dora Nacional
Municipal· 'de Corupâ

:F;dita! d� Conv��aQâo de Convepção Munioipal
O Presidente. da Comissão Executiva' do

Diretório Munícípel da ALIANOA RENOVADO_
RA, NACIONAL - ARENA - do Município de
Oorupä do Estado de Santa Catarina, na forma
da legislação sleitoral vigente, convoca os 8e'
nhores Membros do Diretôrie Municipal. Verea.
dores do Partido com domicílio Eleitoral no
Município e o delegado à Convenção Regional, pI
8 CONVENÇÃO ?4UNIOIPAL, a realizar-se no dia
22 de agosto do corrente ano de 1976. DA SO
OIEDA.DE ESPORTIVA XV de NOVEMBRO,à;
Rua Francisco Mees, n.? 1356. às 09,00 horas,
nesta cidade, para as deliberações d� seguinte

ORDEM DO DIA
'

,ma Jaraguá fabril s.a.
TECELÕES:

A Jaraguä Fabril S.A., fabricante de tecidos para o

vestuário, tem vagas para tecelões, ii fim de preencher seu qua

dro de funcionârios, /

A Empresa oferece ótimo ambiente de trabalho, remu

neração compatível, assistência médioa e odoatolögica, seguro de

vida em grupo, excelentes perspeotivas de progresso profissional.

Os candidatos deverão. apresentar-se ao Setor Pessoal à

rua Jorge Czemiewioz, 590, no horárío comeroial. munides de

documentos.

Visitas ilustras no Centenário da Jaraguá do Sul

Esta foto de muito significado para Jaraguá do Sul. nos mostra da esquerda
para a direita" a Senhorita Eni Herbst de Porto Alegre, Sr Enío Frossard PaixãO
e esposa Sra. Mayerli de Oliveira e Silva Paixão, de JUiz de ,rora-MG, os repre
sentantes oficiais da família [ourdan, Dr. Carlos Augusto Leal Jourdan, neto de
nosso fundador. na oportunidade representando sua tia a veneranda senhora He'
lena Jourdan Ruíz. juntamente com sua esposa Maria Izabel, do' Rio de Janeiro;
o poeta, nosso colaborador com artigos em língua alemã, Sr. Rudolf Hirschfeld,
de São Paulo. e o casal anfitrião Eugênio Vítor Schmöckel, diretor deste semaná
rio e esposa Brunhilde Mahnke Schmöckel.
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