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Ano LVIII - JARAGUA DO SUL CSanta CatllTina) Sábado 21 de Agosto Ide 1976
, . Capital sul amencaaa do motor

liquido de sua promoção com v�nd88 de ohaveiro�
do ANO 100 e espetinhos durante a EXPO-I00, FOI
de 21 mil e 850 cruzeiros, já depositados em uma

agência bancária da cidade.

Este dinheiro já está díapontvel, para quando
for necessária ,11118 utilização em ,prol da implanta
ção do "Recanto d08 Velhinhos" de Jaraguá 40 Sul,
outra obra das maís beneméritas dos Leões te

'

Do
madoras do novel clube de servi,o. O Ltons Indus
trlal, agradece por intermédío deste jornal a toda.
a!il pessoas qua colaboraram com o sucesso da pro
moção, A todos, o eterno agradecimento do Lions.

A escolha de Jaraguá do Sul. como sede do
, II. o EMAJONESC (Encontro do Movimento Arenista.

segundo nota distribuída à Imprensa pelo MO. Jovem do Norte do Estado de Santà Catarina), bem
BRAL. estão em funcionamento 4 elasses de eula demonstra o Interesse do MAJ desta cidade, presí
10m 80 alunos. São ministrados os ensinamentos de ,

dído por Sandro Lessmann, em desenvolver ativa
Educação Integrada e que correspoade as pessoas mente 8 participação do jovem aa politica areniste.

que não possuem o diploma do 4,0 ano primário. As A data do acontecimento ainda será definida, mas

Balas de aula localizam-se no interior. desde já existe a preocupação para a aglutinação
de 'maior número possível de oorreligionários are

nistas.

EXPRESSAS
Na rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, a

Arena local, implantou a sua sede. onde funcionará
também seu Diretório para dar atendimento 80S cor

religiooários do partido. O Diretório-Sede da ARE
NA é no número 150 naquela artéria. onde até bem

pouco tempo funcionou o escritório local do FUN
RURAL. Funciona durante o horário comercial e

com duas pessoas prestando todo o tipo de infor
mações- E�. outro local desta edição, leia a comu-

nicação otíelal,
.

o Grupo Escoteiro Jacorftaba desta cidade,
realizará no pátio da Matriz São Sebastião, DO dia
7 de setembro. uma grande churraseada. Será co

brado o preço de Cr$ 20,00, com direito a churrasco,
pão e maionese, além de ser o "ticket" numerado
e que Gará direito ao sorteio de um televisor preto
e branco. O churrasco será servido após o desííle
e 8 renda a ser buferida será em beneficio da eons

trução da sede prépría do Grupo, ao lado do Posto
MarcQlla, estrada que demanda à Corupá. Nas próxi
mas horas, os meninos eseoteíres estarão visitando
comércio-indústria e residências, esperando que todas
&S pessoas ç,olabonm psra e êxito da . construção.
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Atenção Empregada's Dorné'etlce.e. O
MOBRAL comunica que estão abertas 8S inscrições
para as empregadas, domésticas que desejarem par
ticipar de um treínamento gratuito, a sef mínístrado
pelo órgão com a colaboração de pessoas da ce

munidad.6. As tnteressedas poderão procurar o MO
BRAL, perto' da Prefeitura Muoicipal e receberem
explanações maís amíúde.

Senhores Pais. Se o seu filho tem aptidões mu
•icais. faça sua inscrição junto a rutura escola de
mÚsica da Sociedade de Cultura Artística (SOAR).
Com uma inscrição mensal ds 70 cruzetres. seu tí
lho poder receber os ensínamentos necessários pa
ra desenvolver sua criatividade musical. Procure
qualquer um dos integrantes da SeAR eu o Depar
tamento de Informações Turísticas, defronte a Dal
mar Confecções.

Lions Clube Industrial, informando o resultado

As fanfarras dos estabeleclmentos de ensine
,

de nosso município já começam 3 se preparar ati
vamente pare o destile eseolar do próximo día 7
ãe setembro, oportunidade em que novamente tere
mos nas ruas, em forma de desfile, es [ovens futu
ros dirigentes deste Pais. O desfile terá o mesmo

itinerário das vezes anteriores e reviveremos tam
bém 8 somatória de pessoas. quando !ios fes,tejos
-do 1.0 Centenário do Muníeípto.

ARENA de Guaramírím realtsarä amanhã, 'às
15" horas, sua :c'O'nvt!'nçãÓ", b'portunidade 18m EIlte ho-'
mologarä os nomes de Salim' José Dequech e José
Aguiar (Zeca);, para concorrerem ao cargo de pre
feito e vice respectivamente, Na convenção que
eontarä com a presença do deputado Oetaeílío Pe
dro Ramos. também serão apontados 08 candidatos
à vereança municipal.

Em Corupá, amanhã, com inicio às 9 'horas, a

Alia,nça Renovadora Nacional também estará reuni
da. com a mesma fInalidade, qual seja ,de indicar 08
candidatos a prefeito, vice o câmarâ de vereadores .

O nome de Elgelbert Oechsler será confirmado co

mo candidato a chefia do executivo,' podendo, tam
bém. ser confirmado o nome de Adelino' Hauffe,
atual presidente' da câmara, pars a vice.

Final-Se vosê estiver desempregado, procure
o Baleio de Empregos do MOBRAL, ao lado da
Prefeitura e eSQo,lha o em.prego c0mpatfnl com a8

suas aptidões.

EDI,TORIAL

. Quando os Jovens"Desatina�
Parece generalizar se, e oom freqüência, o costu

lIle de uma grande maioria de jovens, normente eritre
IS e 20 .anos, de quererem aparecer de qualq'll;er for-,
ma, mesm,o -que isto lhes custe, certas vezes, um pre
çG demasiadamente caro_

E (, limite de ação baseado na responsabilidade
deixa de existir, Gom a incitação às mais berrantes de·

.

sOfdens, provocando atitudes irrefreáveis. que demons'
tram absoluta falta de bom senso, levando ao despu
dor e à afronta aos mais comesirihós prinCÍpios de
respeito aos' direitos dos outros.

, Como se não bastassem suas freqüeßtes pache
,cadas. acham-se no direito de contestar por uma mi,
nima razão que seja, apenas pelp simples, prazer de,
COntrariar, demonstrando sua pusilanimidade. sua co

vardia, lfIuando intetpelados ou levados ,a justifiear seu
estranho comportamento.

, ÉRtretanto, basta que surja uma oportunidade e

e�-los novamente a imolar consciências, ., desfilar seu

cinismo doentio, misturando a bebida com a maconha,
o sexo com o machismo, comprometendo o bom nome

d� uma juventude sadia e decente que. graças a Deus
ainda existe.

Achamos perfeitameIJ.te normal que a mocidade
de hOle se vista e se divirta diferentemente do que

aquela de trinta anos atrás. Isto se concebe facilmente.
Mas, a protexto de tal fato, agredir os costumes. a

-sociedade é quelier levantar uma bandeira em cujo
emblema se destaca este verdadeiro aleijão social, cum
desafio flagrante à honradez e à responsabilidade.

E esses safardanas, eSses 'pilantras estão esparra
mados por aí, valendo-se da l'iberdade para afrontar a

autoridade, para usar e abusar do direito de se julga
rem responsáveis por seus atos. pouco importando que
o mau �xemplo campeie ou que talvez,' em casa uma

mãe aflita chore a desventura de filho tão ingrato.

É a dolorosa verdade dos nossos dias. Em nome

do modernismo, os avançadinhos proliferam, E os casos

se sucedem, provocando crises de família, gerando de
s�q1:lilíbrios de comportamento. espalhando o mau

.

exemplo � até o desassossego.
.

E para casos dessa natllreza, de nada valem bons
côl'égios se o, papel, básico d� educação fam,Hiar foi fa
lho 'em sua estriitura De hada valem bons conselhos
se faltam belOS exemplos: E de qued.a ém queda es-:
morece a luta, de gole em gole destrói -se o equilíbrio. de
desordem em desordem vão espalhando ,o mal-estar.
marginaltzando se cada vez mais e cada vez-mais com-

. prometendo a imagem de uma geração tão denegrida
pelos seus atos,
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Jaraguá Sediará Competição
Estadual de Corpos de Bombeiros

Voluntários e Industriais

Terá lugar no dia �e amanhã. em nqss8 ei
dade, a X.II COMPETIQAO ESTADUAL DE COR-
'POS DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS II: IN
DUiTR[AI8. ooortunídade em que _

transcorre o

10,0 ÂNIVERSÄRIO DE FUNDAQAO DO COR
PO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE JA
RAGU! DO SUL.

O Seeretbio Geral. dr. Gerd Edgar Baumer
acaba de expedir os con,ites às en-tidades, auto
ridades e convidados especiais, devendo cumprir
lia a seguinte programação: du 7 às 8 horas -

RECEPQÃO DOS VISITANTES NA SEDE SO
CIAL DA CORPORAQÃO; 8 horas INAUGURA,
QÃO DA GALERIA DE PRESIDENTES E CO
MANDANTES. HOMENAGEM HISTÓRICA; 8,15
horas - INíOIO DA PASSEATA PELA CIDA
DE DE JARAGUÁ DO SUL, saída da sede �o
eial até, o Parque Agropecuário Ministro João
Olsophas, na Rua _7; 8,30 horas INíOIO OFICjAL
DAS COMPETIQOES ENTRE CORPOR�QOES
DE BOMBEIROS INDUSTRIAIS E VOLUNTÁ
RIOS; 13 horas '_ GRANDE CHURRASCADA
DE CONFRATERNIZAQÃO; 15 horas - DES
PEDIDA. 'DOS ,VISITANTEs;' que. _,oltada' às
SUaB cidade.s.

Na oportunidade deverão exíbir-se em com

petição o Corpo de Bombeiros Voluntários de.Ja
raguÁ do Sul. corporação aaieersariants e. a So
oiedade Corpo de Bombeiros Voluntários -ds Joio
\lme e es Bombeiros 'Intíustr íais da WEG; TUPY
Joínville; HANSEN-Join,me; FIAQÃO-São Bento
do Sul; OONDOR-São Bento do Sul; CIPLA-Join
ville; CASEMIRO SILVEIRA-Joinville; NYLON
SUL-Join,ille; ARP-Joinville; CIMO Rio Negrinho;
KARSTEN-Blumênau; TE K A Blumenaar HE
RING-Blumeoau; SULFABRIL·Blomenau; ELE
TROAQO- Blumenau:

.

CREMER-Blumenau; AR
TEX",Blumenau; e SCHLOESSER-Brusque.

Almejamos às ccrporações uma excelente es

tada em noese meio e os oumprimentos desta fo
lha 80 aniversariante do di'a - O CORPO DE
BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE JARAGUÁ
DO SUL.

Curiosidade relacionada com'

os Jogos Olímpicos:
De u'a maneira weral, todos os leitores

terão lido. ouvido ou visto, pelos jornais.. rádios
e televisão. algumas dóS comp�tiçõea que tiveram
lugar náS Olimpíadas de Montreal. no C�nadá, No
en.tanto nem todos sabem que ii tocha que acendeu
'ÍI pira olfmpica naquela cidade, conduzidà da Grécia,
ao Canadá, foi acesa 'direlame'nt� pelo Sol através de
um espelho parabólico. Till fato ocorreu no dia 13' de
jl:llho, na localidade de Olímpia, Grécia. berçt'J dOi

, jogos que, ,por essll razão. receberam o nome de jogos .

olímpiéos. Uma atri'z'grega. MlIria'Moscnoliu. represen
tando a alta sacerdotisa, ladeada por t 2 moças vestidas
de branco. depois de várias teQ'Iativas' conseguiu acen·

der a tocba olímpica. Este, fato teve lugar à porIa do tem

,pio de Hera. DO al'rar de Zeus, em Olímpia" uma região
cel'càda de :olivais; E, ainda, com relação ii Cidade de
Monlrllal, no Canadá sede! daqueles jogos, convém
dizer 'que fit{5se nome teve origem na expressão "Mon'
te: Real'" e do qual,' pela queda da. letra e, da palavra
"monte"; ficou,reduzido a "Montreal" (em portugues).
O curioso. liIinda COir. relação à locha olfmpica é o

fato de que eid. da Grécia ao Canadá; foi transpor,
tada através de �inais eletrônicos após a transformaçDo
do calor do fogo em sinais elétricos e, por' sinais
telefônico5, vid satélite; após li trônsformação efetuada
no Canadá, reacende.u uma outra tacha que deu infcio
ao fogo da pira olfmpica�

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

Fazem anos hoje:
- O sr. Arnoldo Leo-

nardo Schmitt (industria!);
- Donilda Fríedel;
-- Orieta Raquel Vieira;
- a sra. Híldeçard Gef

fert Grubba;
- o sr. Arno Henschel:
- o sr Álido Drews,

em Rio da Luz I;
- a jovem Lucél!a Mar,

garete Pedri; ,

- a sra. Neila Maria. es
,pôsa do Sr. Luiz Beletti.

Fazem anos amanhã:
.

. '

- A Sra. Delorme
Wunderlich Stinghen;
- a' sra. Maria Madale

na, espôsa do sr. Antônio
Schmitt;
- o sr. Joel Paulo Perei

rOl;
- o sr. Alfredo Vogel.

em Itapocuzinho;
- o sr. Nil ton Petry;
- a sra. Alzina Winter

Schmitt;
- Dr. Rodolfo Hufenüs

sler
.. (industrial).

"

Dia 23 ago.
- Dr. Norberto 'Hafer

mann; ,

- o sr. Álvaro Stinghen,
e� Cambé -PR-;
- Vva. sra. Frida Bauer.

Dia 24
- A sra. Elizabeth Gres

singer;
- sra. Hermine Penske.

em ,JoinviIIe;
- sr. Herbert Burger:
- o sr.Wiegand Roeder;
- o sr. Ewaldo Ziemann.

em Três Rios do Norte; ,

- o jovem Rubens. filho
da Vva. sra. Elvira Voigt;
- a sra. Eliane Schmitt

de Bem, esposa do Capitão'
Sérgio Luiz_Rosa de Bem,
em Curitiba-PR-.

Dia 25
- O Sr. Artur Gumz,

industrial em Rio Cérro II;
- a sra • Josefida SatJer;

PicoIIi;
- Loreno Alperstaedt;
- a sra. Milda Schütze;

,

- a sra. Terezinha B.
Vailatti;

Dia 26
- A sra. Olívia, espôsa

do Sr. Bonifácio Petri;,
- a sra. Ivete Vosgerau

Hommerding, em Curitiba;
- a sra. Clementina Za

pella Adelino, em Itapocu
zinho;

,

- o sr. Gustavo Alpers-__
taedt, em Itapocuzinho;
- o jovem Arnildo Caro

los, filho do Sr. Antônio e

Maria' Ana Mann Pereira;
- o sr. José Carlos Ge

rent, em Astorga.

Registro Civil
Aurea MülleIl Grubba. Oficial
do Registro Civil do I. Dis
trito da (�omarca de Jaraguá
do Sul. Estado de Santa

Catar1Da, Braaß.
F811 Saber que eompereee
ram no cartório exibindo os
documentos exigidos pela lei
afim 'de se habilitarem para

casar-se

Edital n. 9.459 de 11/8/76
Âri Antonio Saganski 8

Maria de Lurdes
Belsgante

Ele, braailaíro, solteiro.
baieonista, natural de Rio
Claro do Sul, estado do
Paraná, domioiliado e re

sidente na Rua Job
Planinseheek, nesta oida
de, filho de João Saganski
e de Bchönnt Saganski
Ela, brasileira. solteira.

do lar. natural de Itagui,
nsste EBtado. domiciliada
e' residente na Rua João
Planineoheck, nesta cida
de, filha de Carlos Bels
gante e Maria Gili Bela
gante.

Edital n. 9.460 de 12/8/76
Contado Finta 9

Ädélia WeinflJrter
Ele, brasileiro. selteíro,

Iavrader, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e

residente em Alto Gari;'
baldi, nests distrito, filho
de Estafano Fin�8 e d.
!gata Finta.

'

Ela, brasileira, solteira·.
do lar. natural de Jara
goi do Sul. domioiliada
e residente em Jaraguá
do Sul. dli.lmiciliada • re

sidente em Alto Garibaldi,
neste distrito, filha de Fe·
lix ,Weinfurter e Olga
Wernuki Weinfurter,.

Edital n. 9.461 de 12/8/7�
Pedro Scipietz e

Terezinha dos Anjos
Ele', brasileiro. lIoheiro,

carpinteiro, natural de'
Doutor Pedrinho, neste
Estado. domIciliado e re

sidente na 1itua João Pla
ninscheck, n�sta cidade,
filho de Adão Soipietz EI
de Tereza Soipiet,z. ,

, Kla. brasileira. solteira,
industriAria, natural 'de
Mafra, nellte Estado. do'
mioiliada e residente na

Bua Padré Boracio. nesta
oidade, filha de AmanUno
dos Anjos e de Anita João
etos Anjos.
Edital n. 9.462 de 12/8/76

Moacir Gonçalves a

Sonia Steio
Ele: br aeileiro. solteiro.

!OdUlíriârio. natural de
Jaraguá do Sul, domici·
liado e residente na Rua
Epitllcio Pessoa, nesta ci
dade, filho de Antonio
Januirio' Gonqal'eI e de
Floren\ina Martins Gon-'
falns.
Ela, bruileira, lJolteira.

balconista, natural de Ja
raguA do Sul, domiciliada
e residente nB Rua Ney
Franco, nesta ojdade. fi
lha da Augusto Stein I

Oecília Nagel Stein.
Edital n. 9.463 de 16/8/76

MArio J Leithold' I
Barbara Nahs

Ele. bra�ileiro, lolteiro,
lurador, natural de Ja-

Dia 27
-.- O sr. Albert.o Sbar·

delat.tl;
- a sra. Leny Maria Sil·

va elos Reis, em Corupá;
- o sr. Wilson Baggens

t.oss;
:__ a jovem Miriam Bau,er;
- o jovem Agostinho da

Silva Duarte.
"Aos aniversariantes, os

cumprimentos ,desta fôlha".

,SABADO" 21-08�78 - --
". �-,' :.PAGINA a

/'
� •• -;...:>. ... �.

A "Rui Barbosa" teve boa movimentação
A encarregada da Biblioteca Públlce Municipal

"Rui Barbosa", ôrte. Adalgi811 Tereztnha Silva, dtstrí
.bula II imprensa, como o faz mensalmente. o' movímen
lO verificado naquela repernçäo, esre no decorrer do
mês de julho último, quando ä88 pessoas se utilizaram,
consultando os mals variados livros. Foram empresta
dos 245 exempleres, totellzendo, consultes e empréstl
mos 833, com 19 novas inscrições e freqüência de 247.
73 livros e 101 revteras foram doadas sendo: filosofia
e questões morais. 2livros; ciências sociais, 12livros; fi
lologia Iingüislica,3 livros; ciências puras, 1 livro; lue
rarure e revistas alemãs. 46 e 95 respectivamente; Res
f'eculterls (revistas), 6 exemplares; Htstórle e Geogra
fiil,,9 livros. Foi adquirido através de compra, Trópico
- enciclopédia llustreda ,em cores com 11 voíumes;
Enclclopédla do Ensino Integrado e ôuplerlvo, ã volu
mes; Novo Tesouro da Juventude. 18 volumes; José
Mauro de Vasconcelos. 11 volumes e Obras completes
de Monteiro Lobato para adultos com 10 volumes,

Desde o início do ano II nossa Biblioteca Instala
da na Marechal Deodoro, Edifício Bernardino, spresea
iou ri segulnre movlmenro: õ.244 consultas; empréstl
mos 1.248. rorelizendo 4,492;' 103 pessoas inscritas
num total de 4.437 livros e 3.265 brochuras. É a Iara
guá Centenérla contribuindo pera a cultura do nosso

Estado e País. Um lembrete: se você tiver alguma
dúvida em cerre matéria eonsulre a Biblioteca, você
não paga nada, utilize-se dela, ela existe para servi
lo.

DECAPESC informa
Coça 'Amadora: - Desde o dla 02 do cerreute mês

que ii' caça amadora está proibida em todo o terrtrórte
cetarlnense bem como em outras urndades da Federa
ção. Ninguém. li partir daquela dere, pode exercer a

caça em qualquer parle de Santa Catarina,' mesmo
em áreas de íerraa de sua propriedade. E se li

caça com armas de fogo, ou cem qualquer OUltll u

pécie de armas (bodoques, eSlelingues ou fundas), eSlá
prOibida. também prOibida esfão as capturas de animais
de pelos ou de penas com qualquer espécies de arma·

dilhas A comercialização de animais ou de aves de
nossa, fauna somente é permitida quando esses seres

forem produtos de cri8douros próprios. isto é, daque
las pessOas que os cömerciaHzam. A proteção à fauna
silvícola, como das águas, é uma necessidade que se

'oroll, a cada' dia que passa, mais urgente p necessá·
ria. Tal medida visa repovoar grande parle dI!: nosso
lerritório de espéCies que tlntes eram abundantes e que,
devido à caça e. em grande parle, pelo uso AbusivO
dos inseticida. tende' li deêtrJ)6recer. E este trabalho
de proleção deverá preocupar a Iodos nós que dese
jllmos' um ESlado e um Brasil mais rico em tlpécies
animais.

Ele, brasil6iro. solteiro,
mecanico, natural de Si
queira Campos, estado do

'

ParanA. domiciliado. re'
lident.. em Säo José dOI
Pinhais. estado do Para- Edital n. 9.467 de 17/8/76
nA, filho de Antonio Pé- Valerio Braier 8 '

rei das Néul i Pedrina
Bento das Nétes. ,Zenita Gonçalves de _

Bla, brasileira. solteira. .
Jesus

industrária, natural 'de: Ele, brasileiro, selteiro,
JareguA do Sul. domici� servente,' natural ,de Be.
'liada fi residente na Rua nedito Novo. neste Esta·
Venancio da Sil'a Porto" do. domiciliado e r8si
filha de Mauri Rank e dente na Rua Walter
Gebéslia ,da Silva Rank MarquarcH, nelta cidade,

,

"i "filho de Stanislau Braier
Edital n. 9.465 de 1'6"8/';6 � de ADa Buzinski.

Ela, brasileira. solteira,
costureira, natural de Rio
dos CedroH, neste Estado,
domiciliada e residente.
em Jafaguá' Esq'uardo,
neste distrito, filha d.
Ricardo Gonçalves,de Je-

'.

SUB e de Maria Agost{n1.:" I

E para ,que ch�gue ao QO- i I

nhecimento de todos mandel
passar o presente edital que
s�r' publioado pela 'iroprens•.
e em cartório (jnde será afixa-
do durante 16 dias. Se alguém
Bouber de algum Impedime�to
acuse-o para os fins legáis.·
AUREA MüLLER GRUBBA

I '

raluA do Su], domioiliado
8 relilidente em Estrada
Garibaldi. nelte diBtrito.
filho d& Gregório Lei
'hold, e RegiDa Sluanitz
LehhGldt.
Ela, brasileira, solteira,

do lar, natural de Pouso
Redondo, neste Estado.

, domiciliada e residente em

Garibaldi, nest@ distrito.
. filha de José NahB e Ce':'
cHia Nahs.
Edital n. 9.464 de 16/8/76
José Luiz Bento das'

Mé.ea e

Marlene Rank

João Ribeiro ..
'

Edehra,udt EhDJ�e
Ele, brasileiro, solteiro.

operA,rio, na�ural de Por.· "

to União, neste Estado,
domiciliado e neidente
na Rua Angelo Schiochet.
nesta cidade, filho de Au·
gustinho Ribeiro • Berta'
Atanasio,da Costa nlbei-
roo ' .. ,

Ela, brasileira, Bolteiu,
industriária, natural de
Pomeroda, neste Estado,'
domiciliada e residente
em Schroeder, neste Es
tado, filh!i de Harry Ehm'

t@ e Laura Kickhoefel
Ehmke.

EIlhaI n. 9.466 de 16/8/76
Osmar Voa)z '8
Leonir Reitz

Ele, brasileiro. solteiro,
motorista. oatural de Ja
raguA do Sul, domiciliado
• residente na Raa An
tonio Carlos Ferreira.
nesta 'cidade, filho de
Gerhard Voelz e lrmgar�
Koch VoeIs. '

Ela, brasilei�a. solteira,
seoretária, natural de Co
rupá, neste Estado, domi-'
cHiada e reßidente na

Rua W@lter Marqukrdt,
nesta cidade, filha de
Campolino Reitz EI Mari.
Charlotta Reitz.

Oficial

Juizo de Direito da Comarca de Jaraguä do SUl

E�ital da Primeiro a Segundo Leilãl
.

Em resumo [art. 68� do CPC), faz saber o se
gulnte: PROCESS,O: Açao execuuve. N.o: 4.791. Exe
qüenle: Comerete! Jaraguá LIda. Executado: WALDi
MIRO VOLPI. Bem a ser leiloado: 1.0) - Um fogão
a gás, marca DAKO, cor azul, evalíedo em Çr$ 500,00,
Total. Cr$ 500.06, DEPÓSITO: Com o pröprto eXe.
'culado. em Nereu Ramos, na localidade de Funil. PRI.
�ElRO LEILÃO: No dia 27 do mês de setembro P.v"
as 15.00 horas. SEGUNDO LEILÃO: No dla 04 do
",is de Outubro p.v., às 10,00 horas, caso o bem pe.
nhorado não for arrematado no primeiro 1�i1ao' pelo
valer da avaliação ou preço superlor. - LOCAL: - O
do .dépóslte. Nos eutos não consta haver centra refe.
�hto bem qualquer ônus e nem recurso pendente de
lulgememe, Dado e passado neara cidade de Jaraguá
do Sul. aos nove dtes do mês de agosto do ano de
mil novecentos 'e setenta e seis. Eu, (a) Adolpho Mah.
fud, Escrivão. o subscrevi.

Alvero Wnndelli Filho - Juiz de Direilo.
A presente cópia confere com o original; dou lé

Jaraguá do Sul. 09/Agoslo/I.976.
.

Adolpho Mahfud - Escriviio

Juizo de Direito da Comarca de Jaraguä de Sul

E�ital da. Primeiro 8 Segun�o Leilãl
Em resumo [err, 687 do CPC). faz saber o se.

guinte: PROCESSO: AÇÃO DE EXECUÇÃO. N.O
5.620. Exeqüente: Conrado Riefel [unlor, Execulado:
Meurino Lopes. Bem, a ser lerloado: 1.0) - Um veícu
lo, marca JEBP-WILLYS. ano 1.957 placa JO·5327, cor
amarelo colonta, 60 I1P, mojor n 4J 183039, avaliado
em e-s 3.500,00. TOlal: Cr$ 3500,00. DE PÓS 1 TO:
Com o própri,o execulado. PRIMEIRO LEILÃO: No
dia 20 de selembro p,v., às 15,00 hOlas, SEGUNDO
LEILÃO: No dia 04 de Outubro p.V.. às 14,00 hOFlls,
caso o bem penhorado não for arremalé!do no primei'
'ro leilão pelo valor da avaliação ou preço superior.
LOCAL: Ediffcio do Forum. Nos aUl0S não censta haver
contra refe�ido bem qualquer ônus e nem recurso pen°

, dente de julgamento. Dado e passado nesta cidade de Ja.
rmgná do Sul, aos nove dias do mês de agosto do lI!10

de, mil novecentos e setenta e seis. Eu (a) Adolpho
Mahfud, Escrivão em exercício.

Alvaro Wandelli Filho - Juiz de Direito
Cerlifico que a presenle cópia confere com o ori-

ginal;, dou fé. _

'

'

Jaraguá do Sul. 09/Ag08tO/1.976.
Adolpho Mahfud - Escrivão

Juizo de Direito da Comaroa de Jaraguã do Sul

'Edital da Primeiro a Segundo Leilão
Em resumo (arl. 687 do CPC), faz saber o se·

guinte: PROCESSO: .<\ção de Execução. N.o: 5,581.
Exeqüentes: Aulo Mecânica Central. Executada: EM·
PREITEIRA CENTENÁRIO. Bem a ter leiloado: 1.')
- Uma strra circular. acoplada com motor elétrico,
marca KOHLBACH, sob bancada, avaliada em Cr$
2.200,00. Total Cr$ 2.200,00 DEPÓSITO. Com I

próprio executada, à RUll TijuclI. PRIMBIRO LBllÃO:
No d'ia 13 do mês de selembr,o p.V,. às 15.00 hora•.
SEGUNDO LEILÃO: No di� 27 eilo mês de selembro
,p.V •• às 10;00 horas, caso o bem penhorado não for
Itr.emalado no primeiro leilão pelo valor da aval.illção
ou preço superior. LOCAL: O do depósito. Nos
IIUIOI nao consla havei conlra referido bem qualquer
ônus te nem recurso pendenle de julgamenlo. Dado
e passado nesla cidade de Jaragua! do Sul, lloa nove
cilit!s do mês de GgôSIO DO liDO de mil novecenlos
I Celenla te seis Eu. (a) Adolpho Mllhfud. escrivão,
.. subscrevi.

AI\!aro Wandelli Filho - Juiz de Direito
Certifico, que II presenle cópia confere com o

original; dou fé
)araguá do Sul. '09/Agoslo/l.976.

Adolpho Mahfud - Escrivão

,Sociedade Esportiva João Pessoa
Edital . de Convooação

Assembléia Geral Extraordinãria
Fioam convocados 08 senhores aéionill'al

da Sociedade Esportiva João PelilSoa, paU a

Alilsembléia Geral Extraordinária. a realizar-se
dia 29 de agosto de 1976. às 8 horas 'da lIIallh�
em primeira 00D\l0"8Qlo ou às 8 horas e 30 Dll'

nutos em segunda cODyocaeão, na sua nova sede
social 8ne:l:8 ao:Bstá·diio "João Lúcio" com a

leguinte
'

ORDEM DO 1?I�
8) Prestação de contas das obras realizadas,
b) Aumento da quantidade de títulos pa-

trimoniais.'
'

Bairro Joio Pessoa. Jaraguá do Sul, 04 de

agosto de 1976.
,

Pel, Direlorla - Joio Lácio da Gosla (Presldenle)

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Deus é brasileiro?
SABADO

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal
L E I N. 621/76

Cria o Conselho de Desenvolvimento Municipal, de Ja·

raguá do Sul, e dá outras providências.
EUGENIO STREBE, Prefeito Municipal de Jaraguá do

sol, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas

atrlbuieões.
Faz saber a todos os habitantes, que a Câmara de Ve-

readores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
.

ART. 1.° - Fioa criado o Conselho de Desenvolvimento
Municipal de Jaraguá do Sul (CODEM{J), ao qual incumbe o

assessoramento no planejamento das obras muníeípaís, con

templadas ou não no plano Diretor da cidade, tendo como

objetiVO. fundamental ajustar B: estrutura da administraçlo pú
bUoa municipal às reais conveniências sociais e· dotar o mu

nicípio de infra-estrutura compatível com seu desenvolvimento.
ART; 2.°) - Compete ao CODEMU o assessorömento do

planejamento de obras municipais, nos seguintes setores con

liderados básicos:
1 - Transportes, compreendendo a Implantaçlo e cons

trução de vias públicas urbanas e rurais
Z - Saneamento, compreendendo a Implantaçl10 da re

de de água e esgotos, em convênio ou nlo com outras enti
dades;

S - Urbanização, compreendendo a constru910 de pra
ça. e logradouros públicos, calçamento de ruas. obras com-

plementlAres. .

4 - Abastecimento
5 - Assil!tência Social
6 - Educeeão

. Parágrafo Uníco - Suplementarmente, a critério da Pre
leitura Municipal, o CODEMU poderá assessorar no planeja
mento de obras relacionados com os setores de Saúde, Tele
comunicações, Segurança e outros.

ART. 8.°) - O CODEMU é órgão de assesBoramento do
Prefeito Municipal, para a elaboração de:' .

.

1 - Orçamento anual para os setores mencionados no

arllgo anterior.
2 - Projetos que devam ser executados em convênios

com órgãos estaduais e ou federais.
S - Projetos de Lei relacionados com o sistema tribu-'

Urio municipal e código de Posturas Municipais.
4 - Outras leiB e aasuntos, à aritério da Prefeitura Mu

nicipal.
ART. 4.°) - O CODEMU será presidido pelo Vice-Pre

lello e constituido de 8 membros.
Parágrafo Único - A Prefeitura Municipal e Câmara

de Vereadores, terão obrigatoriamente um representante, ca

da um, no CODEMU, devendo a escolha dOi demais membros
recair sobre pessoas atuantes, ligadas aos õrgaos representa
tivos da classe empresarial, dos agricultores, clubes de ser

viço, profissionais liberais, etc.
ART. 5.") - Os membros do CODEMU serão Indícadoa

pelo více-Preretto e nomeados por ato, pelo Prefeito Municipal.
§ 1.0 - O mandato dos membros do CODEMU excetu

ando a de seu presidente, será de 2 anos, podendo lerem
reconduzidos para os periodos seguintes.

\ § 2.° - O exercício da função de membro do CODEMU
lerá inteiramente gratuito.

ART. 6.°) - O assessoramento dos planejamentos efe·
tuados pelO CODEMU deverá levar em conslderaçi1o o seguinte:

1 - Os resultados de estudos realizados pela AMUNESC
Oll por outros órgãos dos quais a Prefeitura Municipal de Ja
raguá do Sul participe oficialmente, ou estudos determinados

.

por tais órglos, no âmbito da Mlcro-Regilo;
2 - A Disponibilidade de recursos financeiros.
3 - A necessidade efetiva da obra, tendo em vista a

realldade e as peculiaridades looais da área atingida.
4 - Fatores determinantel de prioridades para exeeu-

çAo da obra proposts. .

ART. 7.0) - Qualquer propolta ou projeto, que for des
ta lei, deva ser objeto de estudo do CODEMU, deverá ser
encaminhado pelo Prefeito Municipal, que o i.nstruirá conve
nientemente em face do disposto nos ítens 1, 2, 3, e 4 do ar·

tlgo 6.° desta leI.
ART. 8.°) - Tratando-se de obras rodoviárias, o CODE.

MU somente levará em conSideração projetos que se referi
reDl a obras que:

1 - Tornem mais econômicos o escoamento lI.e safras
agrícolas e ou da produoão IndustrIal.

Z - Resultem 'na integraçio de aglomerador populacio
nais ao sistema rodoviário municipal e öu estadual.

S - Contribuam para a urbanizaçlo das áreas atingidas.
ART. 9.°)"- O CODEMu reunir-se·á ordinariamente

UDla vez por mês e extraordinariamente sempre que eonvoca
do pelo Presidente ou por solicit8Çlo da Prefeitura Municipal.

Parágrafo Único - O CODEMU deliberarA validamente
CODl a presença de metade de seU8 membros e ,uas decisõei

sPrerão tomadas por maioria IlmpIes de votos, cabendo ao

elldente o voto de minerva em caso de empate.
ART. Ja") - O CODEMU pronunciar.se-á obrigatória

e lIlotlvadamente dentro de SO (trinta) dl*s, prorrogáveis por
lOals 30 dias se a complexidade da matéria o exigir, Bobre

p. projetos ou solicitações que lhe foreQl encaminhadas pelo
refeito Municipal.

ART. 11.°) - Sempre que entender conveniente, o CO
DEMU procederá diligenciai através de comissões especiais
CQDlPostas pôr 3 (trê8) de seus membros, p()dendo, inclusive
requerer aos serviços de empreaas ou técnicos espeCializados.

§ 1.8 - As diligências a que se refere este artigo teria

Pbor �bletivo exclusivamente verificar o enquadramento da

po ra proposta ou projetada, nas disposições desta lei em es
eoial DOS artigos 6.0 e 8.0

d § Z·o - A contratação de serviços técnioos-especializa
r
o. lerá previamente acordada com o Prefeito Municipal, pa
I a deVida cobertura de seus custos.

ART. 12.°) - O funcionamento interno do CODEMU, se
r' pregUlado pelO seu Regimento Interno, a ser aprovado pe·
o refeito Municipal.

ART. 13'0) - O Prefeito Municipal colocará a disposiçAo
�o CODEMU os funcionários por est«1 requisitados para exe·
Uçäo dos servl�os burocráticos. .

.

lo ART. 14.°) .

- Esta lei entrará em vigor a partir do dia
. de fevereiro de 1977.

10 d
Palilcio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, aos

lall do mês de agôsto de 1976.
.

EUGENIO STREBE, Prefeito Municipal
d A presente lei foi registrada e. publicada nesta Diretoria

1Il�Expediente, Educaclo e Assistênela Social, aos lO dias do
s de agOsto de 1976.

ASTRIT K. SCHMAUCH, Diretora

L E I N. 622/76
ter Autoriza o Chefe do Poder executivo a receber área de
ra de PADLO MULLEt! e sua mulher.

8Ul EEUGENIO STREBE, Prefeito Municipal de JaraguA do

atrl'b stado de Santa Catarina, no uso e exerciclo de sua.

Uições. .

Ca
. Faz saber a todos os habltanteB deste municipio que a
lIlara .municlpal aprovou' e eu sanciono a seguinte lei:

ART. 1") _ Fica o Chefe do Poder Executivo autoriZado

de do Sul Ró diria que sim. Em se analisando 8 situação
geográfica e climatológica de nossa Pátria em rela
ção à outra centena !.' meia de paifiles exístentes
na Terra, chega-se a esta conclusão.

Fenômenos os maís adversos, assolam quase
que diariamente o mundo.

.

Acompanhando.se 08 noticiários, Tê�se ou ou

ve se noticias trágicas. Terremotos são registrados
em todos os continentes. Treme a terra no Peru,
na Itália, no México, nos Istados Unidos, na Rússia,
na China, na Indonésia; no Japão e assim por dian
te, com maior ou menor intensidade. Milhões de
pessoas morrem, ficam feridas ou desabrigadas
anualmente. Vulcões· derramam suaa lavas Incandee
centes n08 mals diversos cantes dI') mundo, causando
pânico. Ciclones, tufões e ternaaos varrem a crosta
terrestre, de tempo em tempo, causando enormes

danos. Maremotos surgem vez ou outra. Peites
também as há. Grandes enchentes acontecem. Com
exceção destas últimas, que ião reglstradas no

Brasil eom intensidade aceítävel, não estamos

sujeitos a estes fenômenos, embora seja o nOS80

país de dimensões continentais.
.

O nosso território de olima tropleal, .
conhece

até a neve, embora tenha um clima ameno e está
vel.

Vejam se certas regiões da Oriente Médio.
De día a temperatura chega 808 45.° C. À noite,
esta temperatura desce a apenas 4 ou 5." C. Ou
tras regiões estão congeladas o aDO inteiro, enquan
to outras, vivem sempre sob Intensa caníeuls. .As
regiões polares não vêem o 801 por meio aDO. Uma
noite de meio ano de duração é braba.

Além do anteriormente exposto, o Criador da
tou ainda o povo brasileiro, que é a Iusão de todas
as ra98ril, de um espírito calmo e pacato. Com seu

ssmba e o futebol do rei Pelé, todo mundo se
entende e vive pacificamente. A revolução de 31
do março de 1964, foi a mais violenta da8
últimas' décadas. Nenhum tiro foi disparado.

Bnquanto isto, o restc do mundo vive a sua

agitação e íntrenqütlidaée. São guerras, reToloções,
revoltas, atentadcs. Governos são depostos.

'

Há lutas por todas as causas e por todas 88

partes. raciais, reltglosas, politicas, eta.:Ii: Isabelíta,
é Idí Amin. é Salazar. Todos dão margem a noticia8
nio tranqüilizadoras.

Continu. assim, meu Brasil brasileiro.
Harro MaUer

Jaraguá·
. .

a receber por doaçi1o uma área de terra contendo a Area to
tal de 1.000,OOm2, desHnado para a abertura da rua lateral da
Kua 7 - WALTER'MARQUARDT.

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

publicaçAo revogadas as disposições em contrário.
Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, aOI

10 dias do mês de de agosto de 1976. ..
.

EUGBNIO STREBE, Prefeito Municipal
A Presente Lei foi registrada e publicada nesta Direto

ria de Expediente, Educação e Assistência Social, aos 10 dia.
do mês de agôsto de 1916.

ASTRIT K. SCHMAUCH, Diretora

L E I N. 623/76
Dispõe sobre denomiDaçlo de Via Pública.
EUGENIO STREBE, Prefeito Municipal de Jaraguá do

SUl, Estado de Santa Catarina, no uso e exereícío de suas

atribuições.
Faz saber que a Câmara-de Vereadores de Jaraguá do

Sul, aprovou e eu aancíeno li seguinte lei:
ART. 1.0) - Fica denominada de MAX EGGERT, a rua

n.O Z73 no. perímetro urbano desta cidade;
ART. 2.º) - Esta lei entraril em vigor na data de sua pu

bííeaeão revogadas as dispolições em eontrário.
Palácio da Prefeitura municipal de Jaraguá do Sul; aos

10 dias do mês de sgõsto de 1976.
FUGENIO STREBE, Prefeito Municipal

A presente Lei foi registrada e publicada nesta Diretoria
de Expediente, Educsç40 e Assistência Social, aos 10 dias do
mês de agôsto de 1976.

ASTRIT K SCHMAUCH, Diretora

L E I N. 624/76
Reconhece como de Utilidade PúbÍiea, a Associação Re

creativa dos Servidores Públlcos Municipais .de Jaraguá do
Sul e dá outras providências.

EUGENIO STREBE, Pr�feito Municipal de - Jaraguá do
Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de luas

atrtburcões,
Faço saber a todos os habitantes deste muníeípío que a

Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
ART. 1.°) - Fica reconhectds como de utllfdade públióa

a Associação Recreativa dos Servidores Públicos Municipais
de Jaraguá do Sul - ARSEPUM, fundada em %9 de setembro
de 1974, sendo órgão representativo de classe, e eonsntuír-se,
ã, exclusíxemente, de serVidores munícípaía.

ART. 2.") - Esta leí entrará em vigor na data de sua

pubícacãe, revogadas 8S dispollições em oontrário.
Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, aos

10 dias do mes de agôsto de 1976.
EUGENIO STREBE, Prefelto municipal

A presente Lei foi registrada e publicada nesta Diretoria
de Expediente,·Educação e Assistência Social, aos 10 dias do
mêl de agôsto de 1976.

.

ASTRIT K. SCHMAUCH, Dirrtora

L E I N. 625/76
Diàpõe. sobre denominaçlo de Via Pública.
EUGENIO STREBE, Prefeito Municipal de Jaraguá do

Sul, Estado de Santa Catarina, no UBO e exercício de suas

atribuições'
Faz aaber a todos OH habitantes que a Câmara de Ve

readores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
ART. 1.0) - Passa. chamar·se RUA LUIS ALVES DE

LIMA H SILVA (Duqse de Caxias), a atual via pública de n.o 79.
ART. 2") - Eeta lei entrará em vigor na data de sua

publicaçi1o, r�vogadas as disposiQões em contrãrio.
PALÄCIO DA. PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA

DO SUL, aos 18 dias do mês de agOsto de 1976.
EUGENIO STREBE, Prefeito Municipal

A presente Let ·foi registrada e publicada nesta Direto
ria de Expediente, Educaçlo e Assistência Social aOI 13 diaB
do mêl de agôsto de 1976. .'.

ASTRIT K. SCHMAUCH,· Diretora

o Muro

Cidade
que separa uma

e suas Famílias

Decreto Legislativo N.o 07/76
Fixa subsídios e verba de reprelentaQão

do Prefeito Municipal, bem como, Verba de Re
presentação do Vic@·Prefeito.

A Mefil3 da Câmafa. de Vereadores de Ja
raguá do Sul (SC), usando de !!luas atribuições
legais, fgz saber que a Câmara de Vereadores,
gm leBsão realizada em, �provo .. 9 ela promul·
ga o serllinte: .

Decreto Legislativo,
Art. 1.0 - DI!l aoordo com 3 Lei Comple

mentar n.o 5, de 2611.75, Art. 65, § 1.°, fica fi
xade o !!Iubsídio de Prefeito Municipal de Juallu'
do Sul (SO), no valor de Ort 7818,75 (Sete mil,
oitocentos e dezoito oruzeiroi ti ilet8nta e oilillJo
centllVoli) e, de acordo com o Art. 65, § 3.·, o

valor de Cr$ 3.909,37 (tris mil, nOV.6centßS e

note cruzeiroB e trinta 8 Bete centavo!!),. oomo
yerba de repre.eBlação.

Ärt. 2" - De acordo com o Art. 81. item
I, da Lei Complementar n.O 5, de 2611.75, fioa
também fixada a importânoia de Ort 1.954,68
(Mil, novecentos e cincoenta 6 quatro cruzeirod
e B8ssent. e oito oentavos), a Utulo de verba de

representação do Vice-Prefeito.
Art. 3.° - Este Decreto Legislativo entrará

em vigor na data de ilua publicaçã0, revoga.das
8IiI disposições em contrário.

Sala das sessões, agosto de 1976
Jos.é Alberto Klitzke, Presidente
José Carlos Neves, 1.0 SeoretArio

Na reunião do dia 10 do corrente, do Rotary
Club de Jaraguá do Sul, na8 dependêcchul do Res·
taurante Itajara () sr. Dieter ScholI!martz, enge
nheiro químico das Indústrias Reunidas Jaraguá S.A.,
proferiu brilhante palestra !Subordinada 80 tUuio,
O MURO QUE SEPARA UMA CIDADE E SUAS FA
MíLIAS, desenvolvendo o tema· de 11m muro que
separa a cidadA de Berlim, na Alemanha' e que. no
corrente ano, pds 15a. V6:b oontinua a desafiar

.

os poderes mundiais, que DO dizer do palestrante
"repete-SE mais uma VolZ uma data que, por certo,
entrará como sendo uma das mais marc8ntE'F.! nos
registros da história da hl.lmanidade. Foi um dia -

prossegue I} palestrante -. no qual, no e8paço de
uma hora para outra, famUias inteiras foram desa

grega.da8, quando uma cidade, uma metrópole. oom
milhões de habitantes, foi dividida em duas parte�,
um dia que chegou a ameaçar a paz mundial
aquele dia 13 de agosto de �96t - quando 08 1801-
dódos do Exércitó Pnpular Nacional da República
Democrática Aiemã, começaram, no inicio da alvo·
rada, li erigir um muro com o qual separavam os

três setores ocidentais da cidade de BerJim, do 8e·

tor oriental.

O palestrante dr. Dieter Schommartz cODelue
a SU6 palestra dizendo "que junto a tal coilstrução
pessoas morrem somente porque dt.'sejam ir de um

lado para o outro da sua Pátria, que enquanto tal
persistir, nós teremos a obrigação de cuid8r e tra
balh'l.r em pról de um entendimento internacional
dos povos, para iSlLo contribuindo com todas as

noslilas forças.�'

Aqueles que desejarem ler a integra da pales
tra, poderão obtê-la em n088a redação.

���ttI3*�t83��

I BlilDen HellVadorl _!,tiOßII - n ß f n n I
I Co"""", "".cutlv. MUD!çIpal d. J.,.... do Sul

!I
JARAGuA DO,SUL - SANTA CATARINA �

I COMUNICAÇÃO I
7S

O Diretório Municipal da. Aliança Reno. I
SOl vadora Nacional - ARENA - de Jaraguá do st
($ Sul. comunica que insttllou iBua sed�, à Rua lS

I Prooópio Gomes n.O 150 (antigas' histalações I
do FUNRURI\L), fUDcionando no horário co· i

I máe�cial, para atendimento aos selui� correligio- I
($

n fIOS em assuntos de ordem po tlco·adminis-
�

I
trativo, com vista. às eleições de 15 de no- I

i

vembro próximo.

·1Atenciosamente,
Vereador José Alberto Klitzke Secretário

CIiJr3!::83 *M3.
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Ingo Greuel aniversàíia
..

No dia de hoje. transcorre a data genetlíaca de
um estimado cidadão residente nesta cidade. Que
remos nos referir ao sr. Ingo Greuel que popular
mente é. também, conhecido por INGO MULLER.
pelo fato de ter sido criado pelos pais adotivos Jo
sé M. Müller e Senhora, ambos já falecidos.

Ingo ,Müller. ou melhor. Ingo Greuel é um

personagem da cidade. Com todos os desfeitos co

mo qualquer humano. ele no entanto cem uma so

ma maior de virtude, principalmente quando em es

tado sóbrio. Sabe ser educado, respeítador, traba
dor dentro' de suas limitações. cidadão cumpridor-'
de seus deveres cívicos. pois:' é eleitor e participa
da vida. comunitária. Paga as suas contas e não de-.
ve a ninguém Tem sua casa. que está em bom es-,

tado de conservação. ,

r Algumas vezes amigos seus fazem ele extraviar
se entre 'umas e outras no bar mais próximo e daí
vira' gozação.' que ele tem aceito por esportividade.
Quando do último càrnaval. ele auxi�iava aa manu- .

tenção do cordão. de isolamento, a fim de que pu
dessem passar 'os .integrantes da escola de samba e,

, aão .compréendido 'por algum popular. tev� que su

portar os sopapos de um' expectador menos pacien
te. Q!ieixo�-sê a quantos encontrasse. porque forà,
ipJ�stà a agtes's�o,1nias' aCalbed QO esqu�c;imeh:Co' çla
alegria momesca. '

\ •

Como öizíamos, Ingo Greuel 'é um . bom' cá
marada que a vida não soube compreender, ,mas'

que faz parte 'da geografiil jaraguaense. Hoje ele
completa os seus 55 anos de vida e já SIe preocupa
com o que. deverá faze, com os seus bens. pois,
não tem herdeiros.

,

"Correio do Povo:' que tem no Ingo Grenel
ou no Ingo Müller s�u c�nstante, leitor sente·se

'honrado em poder cldmprimentar· Jo ..raniversariante,
,

certo' de que assentará a vida como cidadão comum
deSta cidade ;j::entEmária . e ajudará no que for pos
sível para o seu pleno desenvolvimento. >

FeÍicidades. Ingo. Muitos anos, de vida ainpa.

LaQusse:�
" ,

càsa
"':' 1

Buenos Aires - O' ex-presidelfte ,argentino.
general Alejandro !Jsnusse,' que>"entegou. 0-, governo
aos peronistas em 1973. encontra-n já em sua CS8a,
após etfmpril" uma prisão de' c,inco Qtias otdem�da
pelo pre8ideDt� e cO.mandan.t� do Exército, gene.ral
Jorge Videla.

"

�i·'-'k\'.8Itnção4' foP" splic·ad'tit',·' <8e'gl1010 '0'8: 'militares;
porque Lanusse divulgou uma carta remetidA ao

g.eneral Aedel Vilas, clefendendo o professor Gusta
VO Malek: sau ex·ministro, acusando de envolvi
inenlo numa "'infiltração marxista" nas universida
des.
1

Turismo Catarinense beneficiado.'

por Obras Rodoviárias f .

Em-contrato assinado cOm a Firma Empreiteira
Campolina, 'Fei'xeira, 9 DER dá inicio' ,à, execução
dali obras de calça_mento 9. paralelepípedos de gra
nito, na Rodovia ,d'e ligação Itapema (Mei,li Praia) _

PA l • ,

areque. .: ", 'I •
1 '

,.,: t

, O objetivo 'que se viisa' COlD s.lotira, 'além de
acrescentar mais um passo à dinâmica Estadual
Rodoviária, Tai favorecer o incremento ao turismo
na região Litorânea estariness,.

Itapema e Pf:lrequê sio incontestavelmente duas
praias que apresentam riqaezas em belezas oatural
e com o tratamento adequado no setor de estradas,
podeFi� atender às demandas t':lrfs�i·��s �ue cad'�
Tez malS aumentam em 'Santa CatarIna: '

L Os trabalhos I!e calcamento atingem uma, exten
ç'ão aproximada de 3,000m e o valor dispendido
n08 serviços assumem a importância 'de 0r'$ 'I

1.736,280.00.

Para �Oto.,lquem não can'ta é louco.
li C. M', FARIA SOUTO

,Nãc{ estou aUfo de cri.Haar njngu�m.'Quem sou
eu? Mas· defender e Brasil, ereío que' até um anal
labeto pode fazê lo. Não sendo analfabeto fui.lendo,
com enlevo crescente o artigo de Oto ,LMa - n'O
Globó _:, 'intitulado "A poeira da glõrlá". O emêrtto
escritor, ao final de tão catívante narrativa-descreve
treehos ,d,a vida de F. Sagan - passa a atacar o

Governo e o. Brasll. Afirma, lamentavelmente, que:
'''O Brasil· está tão anestesiado e o. muro anda

tão baixo, que ninguém 'protesta.
. Eu as 'vezes tenho. vergonha

de ser conivente",
'

Isso foi o que escreveu o escritor Oto Lara
Rezende, falando sobre o caso de Gilberto' Gil,
preso. com cigarro de maconha,

'

em'Florianópolis..

Conheci uma família, cujo pai registrav� cada
filho. com um sobrenome diferente. Dizia ele:" se

algum deles f.ize,r feio, o outro não. terá, que' S6 en

vergonher do. nome. No C8S0, di-' OtO., aconselho.
solução. maí» fácil: negue ser brasileiro.

,

'

Poderá até naturalizar-se inglês, por exemplo"
Assim não se envergonhará nem será" conivente
(síc). O Brasil não vai ficar zangado, nem lhe prol
b:irá vir gozar' nossa paz, segurança e tranqullída
de, Mais tarde se Jango ou Brizzolä voltarem, Oto
poderá confirmar sua condição de 8e:- brasileiro.

A atmosfera, isto ocorrendo deverá ser de
ordem, respeito e segurança como a dOIi idos de
março de 6.t, e Oto estará feliz.

, Fácil, viu?,

"Se fosse'm súditos britânicos; Caetano", 'gÜ,
Bethânla 8 Gal estariam sendo condecorados pelos
altos serviços prestados ao povo 8 a glória de S.
Majestade. Como condeeoraâes f"ram os' Beatles.
Gomo Sir é qualquer ator que se distinga; ou é
Dàm6 toda bailarina qua se sobresaía".

I
'

(Õte Lara) .

Bem, para se tomar 8 Inglaterra como para
dfgma. ,deve-sfl, também, julgar-se uma coísa admi
rável o terceiro sexo, já semi-oficializado pelos sú
dítos britânicos que, inclusive admitem o casamento
de homem com homem. O fato é que 8 "comenda"
lá anda mais baixa do que o muro da

\

imagiDação
do Oto" e lt.té motO.rista de Sir Harold, Wilson foi
�ondeeorado por sua ind'ica'9io', ao deixar este o

cargo de 1.0 Ministro. No Brasil, 8m 'outra época
Da qual Oto não se �nv8rgonhav& de seI' brasileiro. .'

condecorou s, ··ehe''., Guevar,a. �, . Atenção Jovens da alasse de 1958
Se' houve publicidadé em torno' do CI:ISO Gil,

culpe o esoritor a liberdade de imp�eDs8, O que o Compareça, você mesmo à Junta d0 Serviço
povo leu, leu nos j9rpsis!1 nã� no D.iário Olieisl, :I'am- Militar, a fim de tómar oonhecimento da d'ata dei

l)éJD há culpa do GO.V6rno? Diz O�o ,qll� i tqdfj ,a Iqspeção de 8�Úde.;-. '

;, '..
,

' IJ•
garotaà$ do Brasil ficou ala.bando que seus ídolos ,Dê licôrdo ,com o' AnUgo 248 do . 'Regulamento'sAo maconhê·iro8 etc, .;' t •

- )'.' �'�
da Lei do Serviço Militar; é terminantemente, proi.

Bem, qu·em 'não quer sér lóbo. bãd vista a pe..:
.

bida a interbrência de �:lntermetliárlio,8" �' DO � trato!
la. "Por outro -lado Q·precio .08 arti8ta8, ,aprecio. Be·· de 88So.nto,8 do Se�v:iço Militar, junto, a!;'s diferenteslthâaia, Gil, Gal, eto. ,'. Tel'liho 'lhes 8S, mÚilicas. 08 .

Ó!.glio� d,ess,.: Servlç�. . ,

'
.
i ,", !eantos. Eu fe maus' nIho8. "Mss daí à- cODs-id;erá 108.

,1'.1 'J 'OSORI�' KLEIN -_ SECRT:'�SMI:fdolos'. .. vai uma gt;ande 'distância. ,.J,
,'_' . ..,

! Gil e Bethânia. podem ser "fo'ra dê série"; màs

:�t�s::so';!���":��8�t�US J��l��..��:�.�a,p����. ��l�� V'i t O r,' ,,8 ass e � l'Oirl a.s;
etc., .. ,Só. isso, ,tàolO. é outra ooisa... é' 'mais pro� N'e've""s'! e lO'sva'I''d'"'0' F,.'1-,"edler',fundo. Meu pai. p, e. ,foi meu ídolo. Morreu., Conti-

,

Dua-liiörzdO'to'que "um d.ia iremos,descobrir que oslou� I a ,ri. .ç a d o .s, can'didatosjcos somos nós, que não sabemO.s cantar, nem compor, , .' ,. '. , '

nem embelezar o mundo e interpretar sua dor". : :�� "COAv�uç'ão .inici��.a às' 2ih20m de� 12/8 e.
Bem. quanto' à mim, de fato, não sei cantar nã(\) que, só terPlinou. às, pr,imeiras horn da m8dru�8d8j
sei co'mp'or s06 feio para' embelezar o mundo, quan- do dia, 13,

�

0 dh:etório :mu!)icipal da .Aren8 de lBIU-I:to à sua dor prefiro não visitar os grandes paises menui. 'ápós 10Dgoj;l i:íeb�tés es,co'Iqep trê�l�ubleg,eD'
como".Rússi.8. China, Cuba, ou '6 Líbano ou mesmo das para concorrer à prefeitura de Blumenau. 'nol
a A,rgentioa, ma8 D'io me considero louco. Creio,', pleito muoioipal 'dtll novembro,. compostas peloll

, também, que é o e.asO. de Oto Lara, 8 de tant08 .seguintes candidatos: a' ppimeira slJblegenda t'DC8-�
outros, que pelo seu valor são mais do que brasi· b8çada ,po,r, Y'i:toJ,' ße'rnando ,�$.sse., que tem �QJl)o.
leiros, porque são ho,mens do mundo: Presidente companheir� de chapa 9Iâ��i0 Baroo; a 8eg�d8G":881, Eugênio Gudio, Rôberto Campos, p'aulo Bros C0D1p8sta por Jonas -, Rosárlo 'Nev'es' e para

. ee.

sard, etc. ',' nio cantam. Ilão compõem, mas não Mário Bagatolli; a terceira sublegenda co.mpost�
são loucos.

.
pelo" candidatos OsV:aldo Fiedler, e Egídio Volp!lt�

Quem sabe Oto Lara prefere o"equilibrado" para" p�efeit� �('vic8 ·r�8pectivàmente. .

imperador Nero que cantava e tocava, harpa? ti
Faria Souto

o Prefeito'escreve:
.

Ouem ,não votar tem doi_s meses para
justificar a omissão ou· leva multa
I, >OI II ,"

r O eleitor. que deixar de votar a 15 de novernbro
e não' se justificar, até sessen.e ;dias após a realizaçã6
da eleição, incorrerá ne multa de três a dez por ceDlo
do salário - referência (de Cr$ 18 a Cr$ 63). irnpos.
te ,pelo juiz elelrorel e cobrada judicialmente, caso o
eleitor, se recuse a pag�-la. '

,'� ,.

,As instruções pere justificação dos eleitores que,
nãe VOlarem, baixadas pelo Tnbunel Superior Eleitoral
esrebeleeem que estando DO exrerlor, no dii;! da eleição:
o eleitor preencherá impresso que lhe. será forneCido
pelo consulado brasileiro, Não havendo obtido o com,de ser brasileiro; provante do' consulsdo, � eleitor -reré o prazo de �O
díes, ti contar, de sua volta ao País, pare a justificação,

.Nos lermos da resolução DO, 10.054, do TSe. OI
pedido de j1,lstific�ção postado 0,0 correio no die da
eleição dtspense a prova da eusêncta do eleitor do seu
domicilio eleitoral. O requerimento será formulado de'
preferência em impresso próprio, que poderá ser pre.
viamente edqutrldo n(jB próprias agênctas do correio:
Na falta do impresso, o-eleitor poderá datiiogra,far o

pedido. ou escrevê-lo em letras de forme, em duas
vias idênticas. "

, '

. .' ,

. A segunda via do impresso, devidamente carim.
bada pelo correio na data da, rea'lizflção do pleito
comprove-é a quitação do eleuor com a Justiça Eleiloröl:

O eleitor que não obnver ,o comprovante de que
estava' ausente no dls da eleição deverá até sessentl
dlas, após justificar li sua falta, medlente requerimento.
dirigido ao juiz d ii sua zona elenoral de inscrição.

O' eleitor que não ebrlver a lustttíceçêo nes pra
zos lellais poderá. requerer ao jui� eleitoral o arbHra.
mente (da multa, sendo-lhe torneetdo, após o pegamea
to, o eomprovente.

O eleitor que não votar e não pagar ii multa, CUOi
se encontrem fora de sue ZODa e aecesstre prova de
quitação . com a justiça eleítorel, poderá efetuar o pa,
gamento perante o juiz da zona em que estiver. N
multe será cobrada DO máximo previsto (Cr$ 63.), salvo
se o eleitor quiser aguardar que o juiz da zona em que
se encontra solicite informações sob�� o arJ.:>itram�Dro
.0 juízo da inscrição.

,

Escritório.

A COMERCIAL
AD,YDCACIA - CO.'ABILIDADE - SEGUROS
'Antonio .José Gonça'lves·,

,

Bel. em Administração de Empresas
Yvonne AliceSchmöckel Gonçalves
Técnica em Conlabilidade CRCCSü) 7 M8

CPF 093090.989-63
Rua I (Mal, Deodoro) 122/180
Fone 72:0091 - ex. Postal. 19

Jaragná do Sul Santa' Catarina

Recursos fiscais fi administrativos - Contabllida
seritço de 'marcas e patentes - fõtocõplas de

Legislação trabalhista fi INPS _ Seguro, em geral
.

Serviços aéreos Varig ,

Desde 1944 à lerviço do progresso de Jaraguádo Sul

do .Serviço Militar
89.250 - JARAGUA DO SUL - sc

Terreno, Ve D d,e-s e
, ,)

,

< Locsliz2d:o à E8'�l'ada, ':ruo 'da Luz. COOl
área ,de 81.:500' m2,. edlf'icado ,com uma casa de I

madeira. 6timo par� plantação! de arroZ e

pastagem para gad·o. .'
I : {'1 l "

Ver e tratar pessoalmente 0U através do
teldeÍls 7'2-0035 eom o sr. Enio. no Po!'to RIl"
bini.

'

i

"

.,
,

r;.:-;e-;:��
J

.

II ADTOGAD�·· ..

L JARAGUÁ DO SUL
,

,

�,,,�.,_.� .........
',I
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sexta - feira 13 Jaraguá do .Sul em destaque
"ORREIO
;JííI"ZF

As origens azar da
OIAgosto, sexta-feira 13". Foi, o titulo de um em volta da mesa e todas eras tiveram um triste e

'11D8 produzido na década de 50 no Rio Grande do 'até trágico fim de vida. Até já tinha sido respeita
�uJ. Foi também um grande desastre, O título indu, do o hábito de coloearem s@ apenas 12 pessoas na

ziU o azar, dizem muitos. E são esses que na sex- mesa - representantes das 12 tribos de Isrãel

til feira, 13 de agosto e de um ano bissexto - não e com 12 pães' a servi-los. Na última geia, Jesus foi
fio fazer negócios, nem viagens, casamentos, sn- li 13.& pessoa ..

filD nada que atice 8S chamadas forças aziagas. '

'

Dia 13 às 13 horas e 13 míautos, vai ser 8 he

p.�a 8 eíênela eabalíetlea, pelo contrário, 08 aspec- ra de Vênus que eorresponde ao número 6 Ci! se re

toS do día são em sua maíoría positivos. E os um- fere a prazeres, divertimentos, assuntos de amor,

bllodida vão festejar Exu, principalmente em sua música, teatros, eventos sociais, casamentos, e as

entidade feminina "bombcngira" que pode trazer suntos demêstíeos, Tomando-se o 13�o arcano da es-

muita sorte. Para quem souber pedir.
.

bala -'- sreauo é um símbole constante de uma fi-
FATALISMO gura, um número e uma letra :_ a imagem se mo-

Como apareceu 8 crendice ou supertlção de difica:, o 13 o arcano é representado pela Ilgurs do

ue J3 era número de azar? Sexta, feira é dia de esqueleto com a gadanha. Relkesenta IA destruição
�obishomem? Agosto o mês de desgosto? E que 866

,

ou a transformação; mudanças, ambições, �e8v8neci,

dias são piores que 365 ßias? Não é fácil ehegar- S8 das, morte e imoralidade.
'

I raiz do tema. " ,O azar de agosto pode também ter outra ex-

Ao interpretaçõe8 são tantas quantos forem es 'plicaçio: a palana é composta de 22 sreanos e 'eoe-

seuS crentes. ' responde an 1 Lo mês.
Para o azar de 13, explíea-se que nasceu com Judaico: o Aba. Foi quando S8 regtstreu a des-

o episódiCl da Santa Ceia e espalhou-se pelo muno ,truição do templo de Salomão por Ne:buzaradã, um

do com a "diáspora" dos judeus; Nil última ceia de ' babilônio, e o que deu origem ao muro das tarnen

Jesus Cristo com seus apóstolos 13 pessoas estavam tacões em Jerusalém.

•

crquruc pareDo meu
Quando ,Sete'mbro vier

Prol. ·'P.",.. lWtó.,êttl
,- '

Istamos ainda em pleno inverno. Das esta
ções 8 menos' simpática. O céu cinz8nto. A, bru
ma fria. A natureza d,Etspida do seu eolorido, Os
animais recolhidoB DOI seus �.tábuJo.. A vida
limitllda na8 8U8S atividades. O homem modificá.
do no seu comportame'otQ.'

Ora é a chuvli intermitente que penetra
até 08 OS�08. Ora o frio intenso que enregela
nOllso corpo, De,um lado o nevoeiro intenso, que
dificulta a, visão. D8 outro, o preguiçoso seI que
tarda 8 aparecer. É a erianQa eneasacaOB. É o

operário desprotegido. É o barraco esburacado.
:É a manlão cfilla,fetada. J!: (/) pobre sem agasalho
11: o rilo dufilando moda de iDv8rn�. Contraste
d@ comportamentos, Confronto d .. estações.

.

Mas come o teDlPo não pára, Vii-se o inver
no e chega a pl'imavera, É setembro por que se

�8per8. ·E quando setembro vier, deunuvia-s8 a

Imag@m de um rigoroso inverno, para nbstitui-l$
por um DOVO quadro, colorido, convidativo, ale-,
gre, repleto de vida.

.
É prim'avera. No verde dai folhas, nll poli-

cromia diS cores, no gorjeio dos pássaros, Da

profusão d. vida, em tudo 88 reflete alegria, por
tudo S8 anseia, em toda parte a vxistên'cia pare
ce transmudar-se.

O céU. claro. O Bol presente, A brIsa 8U&1"8.
A natureza renovada, Tudó parece traDsformar
00880 modo de agir. Há um novo ânimo na crian-

'

çada da &80,ola. O ,alarido parece revigorar-se. A
·roupa leve eomeoa a substituir a. pelladss japo
Das 'e (iS vistosos casacol. Os próprios movimeD
tOI tornam-se mais descontraidos.

O verde vest6 de roupagem nQva a nature
za que desperta. para a estação que Burge. Re·
nova-se a imagem sofrida, de um ióverno atroz.
Desfbz se o cenário da neve que monta espetá
culo nas regtõea fIlsis .ltas. Modifiea-s6 a pai.. ,

gem do v'ale. Altera-se o ar da8 montanhas.

É o panorama conTidativo de 'um sovo tem
po que começa. É a renovaçAo ansiada de uma
nOTa quadra aoúa.... É a oomunhão da sentime,n
t08 de Dovas declaraçõtl8 de amor.

AlIior. Primava!'., Aproximadoll. Amalgama
dos, Surgidos. Sentidos. Festejados, .. quando s�·
tembro vier.

Entender por que' o CARAVAN· é o ,Carro do Ano
Começou a Promoção

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

É Fácil

o jornal da Produ�io, órgão íntermenvo dél Or
ganização das Cooperativas de Santa Catarina, em sua

edição número 40 de julhoJ76, destaca Iersgué do Sul
e seu grande desenvolvimento econômico, citando ain
da dados sobre li nosaa potencialidade como terceiro
parque fabril do Eslado (produtos aqui fabricados, as

nossas prineipais indústrias e a demanda de mäo-de-:
obra); li nossa sólida economia IJgwpecuária. as pers
pectivas do ICM, " entrega dOI prêmios por ocasião
do encerrsmeeto do Concurso de Produtividade do
Arroz e os principais produtos que aqui se cultivam.
Na coluna Panorama lemos.

..:Jaraguá - ANO 100 (I)
Foi encaminhado ao BRDE, projeto do Frigorí

fico Rio da Luz (Frilusa), de jiHaguá do Sul, no velor,
de C ..$ 5 milhões, eproxímadememe. Esse projeto pre
vê a ampliação de uma granja da sutnos de DO para
125 criildeira.s e a implaDlação de um aviário para 24
mil poedeira•. O projeto foi elaborado por técnicos da
Acaresc,

..Jaraguá - ANO 100 (II)
jarllguá do Sul, que seebs de comemorar seu

centenérlo, ap�llIr de ser o 3.0 parque Industrtel de
SC, tem ne agropecuária um importante componente
de sua eeonomíe. AU es.á o primeiro pólo de índus
Irialização de arroz do Estado - 30 mil töneladea anuais

,

- e a maior bacÍit leiteira "- 16,500 ltrres índustrlelt-
zsdoe por die,

'

"

..Jaraguá - ANO 100 (III)
Um concurso de produtividade de errez realizado

em Jaraguá do Sul apresentou uma predunvldade mé
dia de 5 682 kg/hectare, contra a média estadual de
2,348 kg/ha.

Poma� Gigante
E por falar em frUlaa tropleals, foi implantado ne

munleíplo eaterlnense de Barra Velha o maior pomar
brasileiro de limão alcllíeno. São '200 hectares de terra

ocupados com 56,000 pés de limão que terá como

principal. mereaco li indústria de extração do óleo
essencial. O pomar, propriedade da íírrna "Indústrial
Reunidas Jaraguá �,A. ," vem recebendo assislêncil d.
Acaresc.',

'

Olimpíadas da Produtividade
Da mesma forma como estão sendo ultrepeseedoe

OI recordes nClI diversas modalidades de esportes nas
Ollmpíadee de Montreal, no Canadá, alg.uns sgrteulto
res cerertnenses eslão remendo atingir "marcas olím
picas" em termos de produtividade. É o ClJSO de Abflio
Lunellt, de jaraguá do Sill, que colheu 7.952 quiles de
�rroz DI�ro heC:Jar� de ter,ta. De Xaxtm JlQ O.e.r� eate-

'

rlnense, chegam notícias de que alguns participantes
do Concurso Estadual de Produnvídade em Milho es�
tão colh�('Ido' em rorno de 266 sacas (15.300 quiJos)
por heelare. É a verdadeira "corrida da produtividade".
A jaraguá Ce!luin6ria não é só indústria, a agrh:ulrurft
também rem papel preponderante !JI economia do mu

�icfpio. De parabéna eatá, jar�guá do Sul-ANO 100.

Teatro difícil
O diretor do, Teatro Alvaro de Carvalho, Sr.

Mauro Amorim, preocupa-se em contratar apresen
. teçõtllll díit melhor nival que ai que têm sid-o gossi
Tel levar à cena oliquela casa de espetáculos.

Com a ex,periência' dem9nllltra ser altamente
deficitária a contratação de um grupo. teatral real·
m8Dt. impGrtan:te do Rio ou de São Paulo, a pro.
gramação do TAC fica condicionada àa touroéel
que 8SUS grupos realizem ao lIul. ca80 em que
81 despésas seriam rateadal em regime de condomi
n,io eom Porto Alegre e Curitiba.

O diretor do TAO tem 8e esforfado n'8 medida de
p98sivel, 1I1a8 Florianópolis ainda nAo pode subsidiar
a aprese!iltação de grandes espetáculos,

,

* � *

Com o que, vai-se digerindo a carne de pes·
coço, na falta de filé sem 0810;

,

Irmãos ·Emmendörfer 5 /1'
,.

,.rl.

".

Fones: '72-0060 - 72-0769 - 72:0969 - Av. Mal. Deodoro, 557
Santa Catarina'

I , � ,

"

f

-

Jaraguá do Sul
. ,

. .',FinancialDenlo na Horà.
Entrega IlDediàld:�,�,>"

II

, -

"
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o MOTOR ELETRiCO

ATIVO
DispOI{YeI

Bens NumerArios
Dep6sitos Bancäeícs à Vista

Realiz6wel I 'Curio Prazo (A.té 180 dias)
Esloques

Produtos Aoabados
Produtos em Fabricação
Matérias Primas
Materiaill Diversos
Impcrtaçêes em Trânsito

(-) Provisão p/ICM' StOB Estoques
Crédllas

Contas a Receber Cliente.
(-) Valores Descontados.
(-) Proeisão p/Dnedores Dnvídoeos

De Empresas SubsidiArias
Adiantamentos.8 Fornecedor..
Outros Oréditos
ATIVO CIRCULANTE

RealizArei I Lonlo Prazo
Reflorestamento Pröprlc
Depõsttos p/Obrigações da Eletrobrh
Depõsitos Oompals6riol - Resol, 354
Outros Valeus e Bens

Imobilizado
Imobilizações Técnica.

Valor Htstõrloo
Correção Monetária
Valor corrigido
(-) Depreciações 4cumuladlll

Imobilizações financeiras
Investimento. p/Incentivol Fiscai•.
Participações em Empresas Sub8i-
diárias

.

Participações em .Outras Empresa.
Reflorestamento Pr6prio

Resullado Pendella
Despesas Diferidas
Pesquísae • Dssen •. Tecnol6gioo
Outros Valores a Amortizar'

TOTAL DO ATIVO

Jaraguá.E EI'etromotores
Balanço Geral Encerrado em 30 de Junho de 1976

\

Período de Ol/janeiro a 30/junho de 1976

12.941.173.04
7.241 827.23
8.298.606,66
2.226.460.09
1.126.226.20
31.834.193.22
(1.865.471.69) 29.968.721,63

61.336 409.91
(8.285.974.09)
(1.840�000,00)
51.210.435.82
2.889.627.62
681.307.20

1.442.170.12 56.170840,76 86139562.39
93.540.930.05

47826.085.31
18901.211.85
66.727.296.66

(20601.785.39) 46.US.511,27

75731.78
7.325.635.88 7.401.367:66

451.12�,75
1.033.511,05
3.010.256,9.
106.150.72 4.601.048.48

5.734.948,55

1.818.500,00
226.990.32
430.637.36 8211.076.23 54.836.587,50

PASSIVO
El{girel a Curlo Prazo (Até 180 dias]

Fornecedores
Dlreroría e .A.cionistBfi
InfuituiQões Eináneeiras
Proeisões. Diversaa
Contu Cor rentes �/Representant8l'l
Impostos a Pagar (IPI. 10M e IR'
Preventos a Pagar
Encargos ds Previdência Social 8 Pagar (INPS',
Funrural. PIS Q FGTS)
Outras Oentas

2.600.131,50
639.485.20
164.342 80 3.403.95� ..50

155.882.525,53

13.360.502.79
480.496.91.

18.127.489.38
2.145937.44
2.01878497
6 075.379.46
1.717.168,18

1.657 246.36
930.582.25 49.513.587,14

S.A•

El{givel I LonlO Prazo

Instituieões Financeira.
ProvIsões Diverses
Títulol a Pagar
Não El{givel
Oapital
(-) Oapital a Sublcre,ter
Capital Subscrito
Capital Exoedente
Re8erYas de Oorreeõss Monetárias
Resena Legal
Fundo para Aumento de Capital
Lucros Suspensos

Resullado Pendenle
Reoeitas Diferidu
Despes!}s Impotadaa
conta, de Compensaçãa

Oontratos de Seioros, Oontratoe de JJ:mprés'ilDol
com Alienação Fiduciliria e Hipoteca, Endolsos
para Cobr'anfl8. Caução da Diretoria e OutroB 166.794.461,62
(-) Oontas de Comp8nlilação Ativaa (166794.461,62).;..._----
TOTAL DO PASSIVO 155.882.525.53

Demonstrativo dos Resultados

5f)'972371.27
4.439.362.36

ao 233.7255.441.167.35

28.000.000.00
(5.631.497.00)
22.368.503.00

254623.50
8.750.179,9i
1.484.659.98
5.479692,67
12749 108,73 51.086.767,7�

3.144,73
t.837.057 ,92 2.840 202.65

Renda Operacional Brull:
Vendas Nacionais
Vendas para o Exterior
Incentieoa Fiscais de Exportação
Impesto Faturado
Renda Operacional Líqaida
Ousto dos Produtos Vendidos

108708.055,85
4.466.204.99

1.03�U)43,5a 114.206.304.37
(5.0�G.032.52)
109.180.271.85
62.523.476.89
46.656.794.96Lucre Broto

Despesas co. lendas:
- Comissões sobre Vendu
- Propaganda e Publicidade
- Imposto sobre Circulação de Mereadorias
- Provisão p/Degedores Duvidosos
- Outras Despesas

Gaslos Gerais
- Despesas Administrati,as
- Impcstos e Taxall Dieersas
- Despssaa Financeira8 (reduzidas pela reuna

para manutenção do capital de giro negali,o em

.o-s 898.525.00) 10.6.6.012.68 13.926.548,93
- Depreciações e Amartizaçqel 3.679.200.00
- (-) Apropriadas ao Oeste da Produção (3.474.959,50) 204.240.50
Lucro Operacional .

15.475.210.62
Rendas. Não Operacionais 1.387.271.89
Despesas Não Operacionais (476873.78)
Lucro Antes do Imposto de Renda 16.387.Hl8.73
Provido para Imposto de Renda 3&38.000.00
LUCRO LÍQUIDO DO SEMESTRE 12.749108,73

4.921.571,51
1.197.682.63
7.407.799,58
691.000.00

2.8327.41,1917.050.794.91

3.190:541.47
89994,78

GERD EDGAR BAUMER, Diretor Administrativo.
DOUGLAS CONRADO 8TANGE,

Técnico em Oontabilídade - ORC-SC a." 5523

Florestamento, Reflorestamento, Paisagismo,
Projetos e' Administração florestal

Comércio al·ndústria Braithaupt S/A

Ingo Paulo Teobl
Eng. Florestal

Av. Mal. Deodoro. 180 - Fundos 89.260-JARAGUA DO SUL

Fone::72-0411 - Caixa Postal.20D Santa CatariDa

CGC-Mf' n." 84.429.810/0001-68'

Convocação para Assembléia Geral

Extraordinária
\

Convocamos OB ôenhcres Acionistas desta
Sochulade:para comparecerem a assembléia geral
extraordteãrts, a se realizar no dta 18 de setem
bro de '1976. às 10,00 horas. em sue séde social,
a Rua CeI. Emílto Carlos Iourdan, 21. nesta ci
dade para deliberarem sobre a seguinte:

Ordem do Dia

I) Homologação do aumento do Capital
Social de Cr$ 7.810.000.00 para Cr$ 9.000.000.00,
represenrede pela emissão de 1.190.000 ações or
dinárias, autorizado pele Assembléia Geral ex
rr.ordiniiria de 15/05/76.

II) - Alterllção parclal dos Esterutoe Sociais.

111) - Outros assuntos de tnteresse social.

Jar�gu� do Sul, 1 7 de Bioste de 1976.

.ti.,
.. ��.,.. .. ",r�.

MáqalDas de calcalar ELETRÔNICAS
.::. �-� _-1

18 modelos com e sem fita,
.

de escrever;�:j
somadoras e duplicadores.

Revendedor exclusivo para q: região

§OCo Gráfica Avenida ltdlalo
Fones: 720592 ou 720972

PiaDOS especiais de finaDciamento
Garantia de 1 ano - Assistência Permanente

Asa.

Hans Bretthaupt - Diretor � CPF 00996167972

Henrique Gefferr - Diretor - CPF: 0057222õ9-�O
Bruno Bretrhaupt - Diretor - CPF 09li096869.16

Marinha abre inscrições
para novos oficiais

Fpolís - A Marinha abrirá inscrições. durante ó

mês de setembro. para um concurso nacional de admís
são aos seus quadros complementares de oficiais. desti
nado às pessoas formadas ou no último ano da universi

dade. Os que forem admitidos farão um curso de adap·
eaçäö !lOS quadros complementares. com duração de 23
semanas, sendo parte realizado em estabelecimentos na

vais. no Rio de Janeiro e Salvador, e o restante a bordo
de navios de guerra.

Em troca de alguns anos de atividades exercidas
nesses quadros. a Marinha comunica. que oferece assis
tência médica e odontológica e remuneração condizente.
Os universitários interessados poderão díríqír-se ao Dis
trito Naval. Capítanía dos Portos ou Organização Naval
da região. onde serão prestadas todas as informações
necessárias

.
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SUCESSOfOI
JARAGUÁ DO SUL'NOSJAR EM

JOINVILLE
Por José Castilho Pinto

Com vistas aos Jogos Abertee de Santa
Caillrina (JA�C). li serem realizados no mês de.

i oUlUbro na cidade sulina de Tubarão, teve IUffar
de ó a 8 dolcorrenre, em Iolnvllle, os Jogos Abertos
RegioniJis (JAR). do norte eerertnense, dos quais
parricip.are.m oe muni�fpios de S: Fran�isco do

.

SuL [olnvtlle, Jara�ua do Sul, RIo Negrlaho e S.
Benlo do Sul.

.

esses Jogol Regionais Ierem noticiados por
diversos jornais do Estado, inclusive pelos dois
semanários editados em nossa cidade. mas por
um lapso nenhum deles mencionou o número de
medalhas conquistadas pelos erletas laregueenses,
medalht'ls que ficaram esstm dterrtbutdes.c- 19 de
ouro, �O de prata e 7 de bronze pllra li Natação
masculina e feminina; 4 de ouro, 19 de prata e 14
de bronze .pare o Atlensmo masculino e Iemlní
DO; 10 de prata para o Tênis de Campo mascu

lino e feminino; 8 de praIa pare o Bolão mascu

líno: 9 de prata pare o Xadrez masculino e femlnl
DO; 6 de prata para o Tiro Carabina; 2 de ouro,
1 de prata e 1 de bronze para OI Saltos Orna
mentais masculino e feminino.: somando 25 me-

-

dillhas de ouro, 7i de prata e 22 di bronze, num

'Iolal geral de cenro e vinte (120) medalhas. Coa
quislou-se, ainda, 2 Troféus

-

de Campeão e 10 Tí
tulos de Vice. e releve norar, por outro lado, que
o número de medalhas poderia ler ido além de
120. uma vez que participaram somente 58 dos
67 atletee tnecrttos, coneegulndo-se, mesmo as

sim, classificação pera as íínats nill doze (12)
modilidades Inserttee.

Foi uma perfomence notável parecendo que
os eueres jí:lragudeoses, considerando que, lera
guá do Sul estava completando 100 lJnos de exts
rODeia, resolveram homenegeé-Ic também esportl
vamente, brrndendo-e com 100 medalhas, mas

dado o elevado tndtee técnico que apresentaram,
foram um pouco, além alcoDçan(lo 120.

ParabéDI, pois, aos técnico. esportivos pe
lo preparo ffsico e psicológico que: ministraram:
aos erleras jaralluaeDses 'pelo espírito de luta 8

esforço desenvolvidos; cumprimentos efusivos aos

dirigenres da CMB de jaraguá do Sul, priacípel
mente ao seu presidente Sr. Sigmar Lucht, e por
exlensão à lua espõslJ Dna. Magda Lucht, que
o 8s�essora brilhantemente, pelo interesse e tra
balho incansáveis oa organização de tudo que se
fez necessário e que resullou oisso que foi um

sucesso li participação de Jaraguci do Sul nos

Jogos Abertos Regionais em Joioville. petfomance
que há de se repetir em maior escala nos JASC
de Tubarão em outubro próximo.

Jaragu6 do Sul. 16/08/76

DR. ALBERTO' DALMARCO
ADVOGADO

Av. Mal. Deodoro, 1.086 - Fone: 72-0695

Expediente: das 14,00 às 17,00 h.

Jaraguá do Sul' Santa Catarina
-

.....

'SABADO -21-08-76

{ C.P.}
E,SPO'R"TIVAS
Aproveitando

-

o feriado de 7 de setembro, o

Grêmio Esportivo Juventus estará atuando na cidade
de Taió, eontrs a squlpe loeal do Cruzeiro. O en

contro servirá pars que o técnico Hélio Rosa, obser
ve a eqnípe que ele poderá contar para as disputai
da Copa Governador, a serem ínleíades eo que tudo
índíea, lá por volta do día 15 de setembro.

x x x

O Oentroavante Nelo, depois de deixar em nOB·

sa cidade a Bua marca de goleador. emprestará S8US

serviçol profissionais ao Figueirense e não maís ao
Avai, como chegou a ser noticiado pela imprensa
local. Nelo tinha propostas dos dois clubes da capi
tal, mas acabou preferindo o "Figueira" e S8 cons

titui num ótimo reforço para ai disputas da Copa
Brssil 76.

x x x

O "Torneio da Iategraçãs' prosseguiu no últi
mo domingo com estes resultados: Gneípel lxO Bo
tafogo, jogo disputado na Barra do Rio Cêrro; Bae
pendi 4x2 Tomazelli, jogo este que não chegou ao

seu final pois s equípe de Sehroeder, após ter 2
jogadores expulsos. retirou seus jogadores de cam

po. O certame prossegue amanhã C-6m três jogos DO

eneerramente do 1,0 turno. Destaque para o clássico

•

PAGINA· 7

Acaral e Baependí, que decidirão o titulo, estando
o "time da raça" com 1 -p.p, e o "azulio" com 2
pontos negativos. o que implica dizer que o Acaral
jogará por empate. O prélio será no Estádio "Max
Wilhelm". às 15 horaa de amanhã. Em Rio da Luz,
o Cruz de Malta receberá a visita do Estrê!la de
Nereu Ramos. enquanto que em Schroeder o pú
blico assistirá o clássico Gneipel x Tomazelli.

x x x

O Torneio "Classe Operária", disputado portü
equipes ds emprêsas e órgãos da cidade, eomsçarâ
no próximo final de semana, ou mail preeíaamente,
dia 28. sâbado e domingo, dia 29. Dos 10 parttel
pantel serão 4 08 classificados que jogarão dia 6
de setembro, sobrando os doia finalistall para a de- '

cisio na tarde do dia 7 de setembro.
x x x

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas Mecânicas e do Materjal Blétrico de

Jaraguá _

do Sul, venceu o seu oponente, o Sindica
to d(;s Trabalhadores nas Indústrias da Oonsiruçãe
e do Mobiliário também desta cidade, em jogo váli
do pela abertura do 1.0 Campeonato Inter-Sindical
de Futebol, promovida em homenagem ao Exme.
Sr. Governador do Bstado, Antônio Carlos KODder
Reis, em disputa. da, Copa "Fernando Bastos", lxO
foi o resultado, final e na tarde de hoje as duas
equipes voltam a campo jogando o vencedor do

primeiro cotejo por um simples empate, uma vez

que 8Ó com duas equipes parttelpsnuo, 8 que con

seguir � somatória de 3 pontos, será a classificada
para continuar a nOIl representar nesta competíção.

Nesta quarta. feira,

Preeessos Cri.inais

Na decisão do

Dr. Mur i II-o Barret o de Azev ed 0- no Estádio "João

'Advog.do Marcallo", Juventus

Cobranças - Inventários - Desquites

Questões d" Terras - Acidentes de Transito.

versus Seleção da

Atuação nas Comarcas de JAItAGUÁ' DO SUL e GUARAMIRIM. Liga local"

Escritório-. residnêcia: Rua Pastor Ferdinando Schlünzen n.O 26%

Telefones - 72-03·00 .. 72 02�74:. - DDV 0473.

Atende·s� diariamente, excepto às segundas feiras.

hora
DeA um

-------------------------------------------------------------_.�---�--_!!!!_-_!!'!'!!__ '!'!!!_--�--_!!!!_-_!!'!'!!__ '!'!!!_--�--_!!!!__ !!'!'!!_--'!'!!!_--�---�--===========:

,

,E HORA DE BRASIL
VAMOS LÁ. O Brasil está aqui mesmo, pertinho de 'cua.

Has é um mondo no,o espIrando por você. Vá 'ar dI perto a paiul.m
nO'8, as cidades crescendo, a hiatória passeando pelas ruas, o mar ba
lendo nas praias que são pedaQos de paraÍBa. Vá e .ohe feliz. P.lo
CREDIVARIG ou O CRUZEIRO A PRAZO, ag6ra é mais
fácil viajar para Q7 cidades brasileiras, IOcloindo todas aI capitais do
Estado. Utilize também Olil s8niQGs de cargas e eneOlilleodu.
VÁ DE _

.

.

VARIG' / -CRUZ'E'IRO
A maior experiênoia em voar Brasil

EM JARAGUÁ DO SUL. pe9a informações à VARIG

A,. Ma_l. Deodoro da FonsAoa,122/130, - Fone 72�0091 - DDD (0473).

Fones: 72-0060 � 72-0769 72-0969

Calarinão/76 JEC

1 x O Figueirense"

Amaahã, a segua-
.

da partida.

Chegou a

promessa.

I .

Irmãos Emmendorfer S/A

Id� "v. pagar sua

'Opala a V� mesmo

-Jarag1lá do SulAv. Mal. Deodoro, 557

Aproveite a �promoção dosJ;Concession_ários CHEVROLET e venha buscàr o seu modelo 76
'CHEVROLET ao alcance de todos

- Santa Catarina
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Correio do Povo
ANO LVIII .JARAcmA DO SUL (SANTA CATARINA) N.o'2:898Sábado 2'1 de Agosto de 1976

Polílica de Eleição'em lempo
Arena e MOB estão de convenções marcadas

pal1a indicar os seus cendtdaros II Prefeito e Vice e à
Câmara de Vereadores. Como todos os cargos agora
são remunerados. ii afluência de candidatos é multo
grande. E a genre fica muito lisonjeado com oe cor..

diais cumprlmentos e as emoclonadsa palmadinhas nas

costas.
x X x

Aqui em Jaraguá do Sul os candidatos já· sairam
em campo. sensibilizando o eleitor. Alguns eendldercs
'da Arena vem recebendo plena adesão de populares
que estão vibrando com seus preferidos e tem-se des
dobrado em arranjar· freses e dísticos que possem ser

usedos DOS comícios e durante ii campanha política.
x X x

Ouvimos nos, bares da ('idade algumas freses que
devem impressionar o eleltor. Querem alguns exemplos?
Pois. lá vai: Nada de caradura,' queremos o Tetü na

Prefeitura. Não vá no pio, vote no Fio. Não vote em

branco, vote no rio. Faha, agora. alguém nesse jardim
zoológico que se comprometa com o cacareco.

x X x

Jornais da Cidade dos Prtnetpes trouxeram uma

exrenaa pletaforme' da cposreao reragueense, que ocu

pou quase uma página. Zé povinho leu a ficou duvi
dando. A plaraforma não disse em quente lernpo vão
se realizar as "obras" e com que dinheiro. ôö com

aumenro de lmpoatos, como já eeonreu com a famige
rada TaXI de Melhoramenroe.

x X x

Muslqutnhes já estão entrando no ar, Em 1966.
um gaiaro cantava DOS comícios, assim: O povo da
Cidade e b Povo da figueira, queremos o Víctor Bauer
p'ra ecebar com ii roubalheira. Já ouvimos o retome da
musiquinha, que leria centade, "gora, assim: o Povo da
cidade e o J)ovo da Figueira, quer o Vlctor Bauer, p'ra
impedir a volra da roubelhetra.

'

.

x X x

Já nos promeierem dar alguns subsídios de elel
ções passadas, por onde se consraré que cerlos elel
rores procurem a corrupção;' para se beneficiar. Em
ourras palavras: vendem o seu voto em treca de algu
ma vantagem. Quer dizer: barganham o seu dever cí
vico em troca de 1 kg. de carne, de umas' cemtseres,
e assim por dienre.
Ass.

,
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Extr a o r d ín ár ío
Eliminados os Terroristas

Já estão circulando dois livros narrando ii espera
CilIar ação de um gupo de militares tsrselttea que
SAiu de Israel em i aviões para resgetar, em Uganda.
os passigeiros reféns de um avião sequüestredo por
terrorlsras Grabes. Um desses livros começou a circular
Des Esttldos Unidos da América em 18 de julho, com
o título de "90 Minutes AI Enrebbe", de autoria d�
Uri Dar; o outro esrá à venda ao Brasil desde 2 do
cerreute mês, inürula-se "Operação Resgate" e tem
como eutor Alessandro Porre.

Feito Israelita
Resgatados os Passageiros

Por JOSÉ CASTILHO PINTO

caso as exigiocias nio fossem eeetras.

. O prazo para o cumprimento dessas exrgencrae
termlnevs, em princípio. no dla 117, depois foi proloa
gado até domingo, día 4. B foi lustsmente Desse do
mingo, dia 4/7, que um comando de pare-quedlstea
israelenses Viajando em ã aviões desembarcou de sur-.
presa no aeroporto de Enrebbe, em Kampele, Uganda,
invadiu o avião seqüeerrede e resgarou os passagei-
ros e a rrlpulação Dum total de 103 pessoas, .. male-

Não conhecemos bus livros porque são de edl-
. ria lsreelne, e rrensportou-os pera Israel. Na Jura que

ção reeente, mas eles nos IezemIembrer que nos Úlli. se traveu morreram os 8 terrortsias, 3 passâg�lros re

mos dias de julho p. passado um avião comercial da féns, 1 militar israelense e 16 eoldados ugendensee .

Air France que fazia ii rota Telaviv-Arenas-Paris, qlle faziam ii guarda do aeroporto de Entebbe, Iíean
com 267 passageiros à bordo. foi seqüestrado por 8 do feridos 7 passegetrce e 4 soldados stometes.
terrortstes pró-palestinos e levado pare o aeroporto de
Enrebbe, em Kampele, capifal de Uganda.

Logo após II areri�sagem 9S rerrortstes tornarem
público os seus prepõsuos, exigindo a libertição de
63_ ativistas da cause pelestína presos em diversos
pöísts, sendo 40 em Israel, 6_ na Alemanha Ocidenrol.
5 em Quênia, 1 na Suiçã e 1 nll França.

As negociações enlre os seqüestradores e OI go
virnos dos 6 países acima cirados e mais 0 presiden
te Jdi AmiD, de Uganda, fOfam inicilldas e no decorrer
delas 161 'pllssag�iroi foram libertados; OI restaores,
em número de 106, ficaram retidos no avião como re
féns It seriam Irueld'adol com a explolão da aeronave

Foi êsse um feifo extreordtnaríe e que vem jUD'
ter-se à laotos ourros já realizados ,elos israelitas, po
vo que admiramos pela sua coragem e determlnsção,
lntellgêncíe e eepecldede, admiração que não é de
agora, mas que vem desde nosso tempe de jovem es

tudflnte em Curitiba� quando então tivemos numerosos
amigos i.raelensell.

A atifude israelita no caso do avião seqüestrado,
não cedendo aos desígnios dos terrorisras, DOS pare·
'ceu a mais acerrada, pois ceder seria concordar.. com

ilIses piralas do Ir e por indução animá-los a prosse
guirem nos leus crimes de seqüestro. ,

� •. ,.1Ib -I
� eraragua Ta .rl S.8.

TECELÕES:
A Jaraguá Fabril S.A., fabricante de teoidos para o

...estuário, tem vagas para tecelões, a fim de preencher seu qua

-dro de funcionários.

A Empresa oferece ótimo ambiente de trabalho, remu

neração compatível, assistência médica e odontológica, seguro de

'rida em,. grupo, excelentes perspectivas de progresso profissional.

Os candidatos deverão apresental'�se ao Set0r PelSOal à

rua Jorge Czerniewicz, 590, no horário comercial munidos' de
I

,

dooumentos.

eltá admitinqo peSl08S_ p.ra às leguintes funções:
- Auxiliar de Çontabil,idade: com prática e boa d8�

tilografia' "

- Auxiliar de Escritório: com experiência em serviços
gerais de eloritório e boa datilografia

- Cronometrista: com prática em malharia
.

- Mecânico Manutenção Geral: com conhecimento
de lolda elétrica e oxigênio.

.

A EMPRESA OFERECE:
- Salários atraentes e completa aSlistécis sOGial.
- Condução de diversol pontos da cidade.

Apresentar 88 eom documentos no Setor de Pessoal de MARI
SQL S.A. - Rua JQinvill8, tl/n.o

Motorista, não
faça do seu

Carro uma arma.
A vitima pode

ser você.

eia. Ltda.Moretti Jordan e
ReveDdedor Autorizado FORD

Av. Mal. Deodoro da Fonseca. 158

OFERTÃO DE CARROS USADOS
Corcel Cupe Luxo
CORCEL 4 Portas
Corcel 4 portas
F·75 .o1x.o1
F 75 .o1x.o1
Pick-Up - F-75
Jeep
Jeep
Opala 4 portas
Opala 4 portas SS
Rural 4 x 2

Financiamento Próprio. consulte-nos

74
75
72
72
70
74
67
59
70
71
60

rolos de 250 e 500

Jaragoá Centenária em Sexto no ,'16M
A Assessoria Financeira da Secretaria da Fa

zenda do Estado de Santa Catarina, deu a conhecer
.. publicado no Diário Oficial do Estado, oDemons·
trativo da Arncadação do Imposto sobre Operações
Relativas 8 Circulação de Mercadorias, referent.
ao mês de junho de 1976. Jarag.uá do Sul, poslcio,
nou-se na sexta colocação entre 08 197 município.
eatarinenses e abaixo publicamos para conhecim.lln·
to d. D08S0S leitores, os 10 municípios que maior
indice de arrecadação tiveram no oitado ínês.

1.0) - Joinvil18 Cri 29.100.113,41
2.0) - Blumenau " 17.323.022,05
3.°) - Lage.

" 12146.870,67
4 o) - Florianópolis " 9.503178,14
Õ 0) .,... Criciuma., 6.53�1;982,!2
6 o) - JABAGA DO SUL

.

" 5.293.956,�
7.°) -:- Itajai " 4.952.9tQ,1�
8.0) _ Chapecó "

"j, 4.630.425.67
9,0) - Brusque ., 4000.619.%8
10.° - Tubarão P 8.574.013,80
A tUulo de informação. São Bento do Sul, inte·

grante' da D'088a micro-região, a AMUNES(;, arr".'
dou CrI 3.290.159,66, ficando na 11.0 p08içã�.
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