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Na Avenida - Uma
Vem tornando-se cada vez mais alarmante, cada

.

vez mais flagrante, cada vez mais enervante .e cada
vez menos impune a forma acintosa e provocante como

certos jovens fazem da Avenida Marechal Deodoro
um desaguadouro de seus desatinos como perturbado
res do sílêncío. como descumpridores das leis do trân
sito e como doidivanas de uma geração desenfreada.

A quem quer que seja que se poste nas ime-

'diaçóes dos 'dois Colégios, no
, período noturno, é

dado verificar o constrangedor espetáculo de motoquei
ros e fitipaldis que. proposítadamente, desafiadoramen
te até. fazem da Avenida uma pista de corrida. um

cenário de provocação em cujo palco, um punhado de
irresponsáveis dá vazão a um doentio exibicionismo.
previamente coascíentes de que estão perturbando
o bom andamento' das aulas e plenamente identificados
com a sua madrasta filosofia do quanto pior melhor.

• Escapamentos abertos, aceleramento insistente, ve
locidade em excesso, equipes mancomunadas, tudo é
válido para chamar a atenção dos circunstantes tudo
é válido para desviar a atenção dos alunos em aula,
tudo é válido para provocar OI nervos dos maís tran

qüíles professores.: -tudo é válido para perturbar. a or

dem.
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E se a mancomunação resolve conceatrar sua

selvageria estróína numa - noite de sexta-feira, é a vez

de o circo pegar, fogo. Não sobra um minuto de sos-

pista para Desatinados
sego. A intervalos de menos de dez minutos. o cinismo,
o desafio, a provocação desfilam numa acíntosa irreverên
cia, num desatino cõnfrangedor. Adolecentes marcados
.menos pela liberdade e mais pela Iibértinagem tornam-se
moleques desbragados, travestidos de um exibicionismo
malsão, convertidos em pesadelos de uma sociedade
que lhes compreende o extravasamento da juventude,
mas lhes reprova a forma como o fazem.

A vontade manifesta de perturbar a ordem está
estampada na própria imagem dos atos que praticam,
com o intuito evidente de se fazerem notados, até o

día em que a própria soree se encarrega de lhes infli
gir a pena que merecem, vitimas de suas próprias má-
quinas.

'

A Sociedade de Cult1:lra
Artística (SCAR), mante
ve reunião com a pre
sença de alguns membros
de sua diretoria, oportu
nidade em que foram
repassadas 8S atividades
do órgão, quando, dos
festejos do ANO 100. Na
oportunidade foi €Jado a

conhecer o número de

E a solução? Numa cidade em que o contingente
policial deveria ser quintuplicado, numa cidade em que
a ronda noturna inexiste por deficiência de material
humano. nada mais nos resta senão implorar, pelo
amor de Deus, que esses desatinados deixem os Co
légios funcionar normalmente, nada mais nos resea se

não apelar para o bom senso daqules que, em poden
do, têm condições de minimizar tão angustiamente
quão deplorável problema.

Câmara de Versadores
reunida na noite de se

gunda. fsira, aprovou as

indicaçõelil de João Vegi
ni, solicitando iluminação
pública na8 rUBS da TUa
dOll Pereiras no_perfmetro
urbabo; denominação de
Arduíno Pradi para a rua

de n.O 284 no bairro do

Jaraguá Esquerdo e que
a Prefeitura Municipal
organiz8 um programa
meosal para apresenta.
ção de retretas no Core
to da Pra.a Rodoviária,
nem que ao m�nos uma

VtlZ por mês. Odair Vai
latti pediu da Municipa
lidade retifica'ção, alar
gameßto e macadamiza
ção da rua Guarawirim
na Vila Nova. Projetol

__
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Que o eco dós nossos reclamos encontre boa guari
da da parte daqueles.que, envolvidos no assunto, são ca

pazes de oportunízar-lhes a melhor solução.

Gueramlrlm, vizinho município comemora em
data de hoje seu 27.0 ano eomo município emanci
pado polítleo e admíuístretleamente. Voltado em sua

produção, para a agricultura, Guaramírim, entretan
to já experimenta aos díes atuai", uma arrancada no

meio tnuustríal, e para 1977 com a entrada' em Iun
eíonamente total de algumas Indústríes, propiciará
além de novos empregos, maiores recursos para os
cofres municipais 8 melhoríes soeiais à cidade. De
parabéns suas autoridades e o povo em ge1'a1.

pessoas que visitaram ss

exposições a eargo da
SOAR. Junto a mostra
fotográfica e histórica re

gistrou-se a visita de
10618 pessoas que Bssi
naram o livro de presen
ça e, aproximadamente
3 mil passoas assinaram
o livro na mostra de
Pinturas.

Esteve reunido ontem o Conselho de Engenha
ria Ssnitári,. dQ SAMAE. Constava da pauta dos tra
balholll () aument0 da tarifa de água, que poderá
passar de CrS 29,40 para 81 cruzeiros. A constru
ção do DOVO reservatório, foi outro aS8unto em

pauta.

de Lei de autoria do Pre
feito Eugênio Strebe, de
ram entrada na sessão
dispondo söbre a liber
tura de concorrência pú.
blica para venda de ma

deires que foram utiliza
das quando dos festejos
do ANO 1'00; criando o

MUIil�u Municipal Jara.
guaeDse uma aDtiga as

piração da comunidade;
abrindo eré�ito especial
para o SAMAE adquirir
uma área de terras dá
Willy Mahnke no valor
de 120 mil cruzeiros pa
ra obras de canalização
ao futuro reservatório
d'água do órgão a ser

implantado no .morro do
carvão.

ROTARieT ImpUlsa

EXPRESSAS
Foram iniciados 0'8 última segunda feira 08

trabalholil de aterro- à rua Jorge Czerniewic2:, para
melhorar o aeesso de veículos pars a rodovia SC-
301. O aterro se faz necessário em "irtude da aten
ção redobrada de motoristas quando trafegam pelo
local. A Prefl"itura Municipal com as obras �m aprê
ço ir,á det@rminar maior com6didade 80S cooduto
reli de veícul08�

Por se falar em início
�� ?bra8. o' SAMAE, já
IDloIOU contando com a

lIol�bo(açio dos-próprifj
tárlos de caS8S ao longo
da rUa Joinville, os tra
balhos de canalizaçÃO.

necessários para a im�
plantação da nova rede
de água para as residên
cias de ambos 08 lad08
da rua JoinviIle, agora
beneficiada com o asfal
tamento.

Abre-se domingo mai,s uma Semana da Saude,
pro.seguindo até ,o dia 4 de setembro .. , com pales
tras e outros beneficios à comunidade local Este
IDO a campanha tem por lema "O Progresso de Ja-.
�aguá do 'Sul está contido na saúde de seu Povo".
Ne8t� edição publicamos o pfograma a ,.r desen;
VolVido principalmente nall escola8 do interior.

Dill. 3 de seteJ]lbro,
eom uma comissão de 11
Inellbros deverá ler es:
Colhido o Operário Pa
drão de Jaraguá do Sul.
Poncdrrem 11 candidatos
, a, escolha dar-se-á no

Rotaract Clube comunicando a escolha de Bua

rOfa diretoria. Na presidência a sempre esforçada
rsm Rosemeire Puccini da Cunha, extensionista

e
a ACARESC. secl'e1taria da Com.issão de Saúde,

d
nt re outras tantas atividades. Uma es�wlba acerta

I
a" como também foi dos gemahl, membr'os da dire·

�rla, que tem como me�1) servir desintere��ada
II
ente a comunidade. Leia, também, nesta edlçio,
IIlpla reportagem sebre o acontecimento.·

'

d
O Munic.1pio de Schroe:--:m obras- de melbora

tasr através o Fu'ndo Es mento de estradas'de to

dod�al de Assistência Ro- do município, numa ex

ta
'léria (FEAR), recebe- tt;nsão de 20' mil·metros.

e qUantia· de 160 mil As obras serão executa-
tllzeir08 para aplic8ção das em 3 etapas.

salão nobre do SESI, às,
14 horas daquele. dia, com
li presidência dos traba
lhos lendo confiada ao

Sr. Ademar Lottin Fras
setto, agente do SESI.

o Rotaraat Club de JJl
raaoá do Sol reuniu-se
libado passado, dia 21
de agosto de 19.76, nu
dependênoiu do Restau
rante Itsjara, a fim de
as.inalar pOise do novo
Oonselhc Diretor para o

periodo 1976/1977.

o programa ecnstou d.
laudaçõs8 ao pnilhio
nacional, hino Rotaract,

-

protocolo, secretaria, das
pedida do presidente.
transmissão do urgo,
pronunciamento do nevo

presidente, jautar. pala
na liyre, eompanheírfs
m. e encerramento.
Componemtes dOi Rota

raot Clobes de Bloillenau,
Joinville e Rio do Sul e

anotamos os nomes dOI

seguintu Rotaractíance
llarilú Krüger, R089mary
Altmann, 'Sônia G[ uhl,
Oarlos Alberto Voigt,
Claudia Penski, Oarlos
Alberto Lessa, João Öar-
101 Reinsrt, Gilmar Tava
res Vieira. Marlize Mayar,

>, Carmen Y. Müller, Ma"
riângela Pfau Lenz, todos
de Joinville; Pedro Wal
drioh, Wilson 'Vieira, An
geli Geonnela e Lsda
Silva. de Blumanau e a'

presidente do, Rotarast
de Rio do Sul; Inelzy
Reuter e ainda Vera Re-

NOYI Diretoria
gina Fernandes, Antonio
Sil,io Card.o.lo Tarrenl e
José Carlos Madeira, de
Joinfille.
Â reunião festiva de

pOSSI eenteu OOIR o eon

"idado dr. José Alcidel
Menezes, da cidade de
Cacequi-RS.- Rotaria
nes de Joínrtlle-Bal, .ati-,
'eram prestigiandO o

aconteoilllento, nas pes-
108S dos ers; Dário Pe
reira e 8spõsa Rit. 8 Jo
sé A. Kalef li esposa 00-
nalda. Ds Ja:agaá do Sol.
os rotariano. Dietrich
Hufenuesslee e elposa,
Waldemar Bshing e '1,

paaa, Dorvfll MarcaUo e

esposa, Dietsr Schom
martz EI elpOla, Victor
Frech e filha, Mario Sou
sa e el!posa, ho Ewaldo
e esposa, José Amaral li

811pOS8 8 lIdo Domingal
Vargaa [Presidente em

exercício do Clube) e es

posa eompareeeran para
maior realce do ímportan
ie momento do Rotaraca
de nossa cidade.

'

"Oerrsro do Po,o",
gentilments eoavldadc,
feZ-Be repl'esen'ar pela
rctarsenana RauDe Bea
t.Giz Schmöckel, filha

.

do
n08SO diretor.
O novo Ocnselho Dire

tor é ('lOBlpesto' tiOI .1-

guinte:
,

Rotaract Club de Jaraguá dQ Sul

Posse do CODselho Diretor ,1976/1977

pr,sidente : Rosemeire P. da Cunha
Vice-Presidente: José Amaral Pereira Jr.
V' Secretário: Orieta Raquel Vieira
2,° Secretário: Claul Arildo Gonçalves
1.0 Tesoureira: Diva Correi�

.

2.· Tesoureira : Viviam Mery Pereira Souza
Protocolo : D'ebbie M�ua Souza
2.0 Protocolo : Thaisa Barros Pinho
Diretor Avenida A : Gilse Maria BrBum
Diretor Avenida B : Adalgisa Maria Araldi·
Diretor Avenida C : Dalva Maria Araidi
Diretor Avenida D : Ronaldo S. Reis
Diretor Sem Pasta : Sávio MuriJo de Azevedo

Hino Oficiai de Rotaract'Clubes

Letra e Música de Paulo A. Cavalcante.

Nos caminh08 que trilhamos
Tudo envolto à lealdade
Buscando aproximação
Através da Amizade
Paf&. haver em nosso meio
Paz amor e liberdade

Rotaract. Rotaract
Rotaract. Rotaract

Juventude e formação
Rotaract. Rotaract. Rotaract
Esperança,_ Oonfiança, União

Força Jovem 'Militante
·Rumo certo ao ideal
Forja liberal constante
Frente, avante, raciona]
Aurea 8sti'ela figurante
Na amplitude Universal

Parabéns do '''CORREIO DO POVO" aos Talo

rasos rotaractianos de Jaraguá do Sul, e votos dei

proneua gestäo.

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



I, "

1

� ,F��doçõo: ffrtu,,-Mfller '; .91,9
: .CGCMF 840436'.591/0001••'
I

'

- 1976-
Diretor

Eugênio Vitor Scbmöckel
I, _

,: 'l..,;

ASSINATURAi
Anual' • • • .• CrS 60,00
Semeltr. " .'\. • '(i:r' 35,00 1

; Avulso • ':.' • l€rS 1,50
Número atrasado CrI Z,OO

ENDERf:ÇO:
�. __Caixa! PDsta,I,,,,19 _

Rua 2, n" 130 - Fone: 7%-0091
Jaraguã do Sul - S. Catarina

I S()ciO{S I
Aniversariantes

Semana -

.

Fez anos dia 23

- A menina Clecí Adria
ne filha de Reiuoldo e

Gtsels Sehulz;
.

z:'azem anos ,hoje:

- Carlol Günther Heia-
zle;

.

-'- o sr. Heins Zeiemer;
- o sr. Haroldo Wols-

ki;
,- o jovem Ademar Os-

waldo Borges;
-

- a garota' MiJrgarel
Denise Schmidt:

Dia 30 ago.
- O sr. Leopoldo Rei

oer, em FlorillOópolia;
- li sra. Maria, espôsa

do sr. João Ca,rlos Steio;
- o sr. 0110 PawloDs

cki, em Gaspar;
- " sr. Ângelo S'cheuer,

em Irapocuzinho.
Dia 31
- A Ira. Yvone Alice

Schmöck�1 Oonçàlves;
- o sr. TlIrcício SaUer;
- o sr. Siegmar Ehlert;
- o ar. José BäumIe;
- o sr. Lauro Ademir

Bortolini.
- iii sra. Hilda Heosc",d

Brunner, im Säo Paulo;
- o ar. Rudi Nei des

�1I0t08.
Dia 01
- O ar. Mlnfredo Fuck;

Dia 02

- O sr.'Willy Germaoo
OessDer, em Corupí;
,k -F'O �ar'o Rudi Bruns;-
I: - o sr. Llierte S!eio;
: - ii 'sra. Romilda P�tri;
li
- o garoto Walter Ger

mino, filho de Germano
e ara. Milda Behreol Jr.

Dia 03

; .:_ A srll. Irene H. Soel
,er, Da Alemanha -R.F.A;
li - o sr. Waldemiro Na-
gel; ,

:1 - o sr. NlIreiso Morbis.
lOAos aniversariaotes, ÓS

nOl!lsoa cumprimentos".

Registro Civil
Aurea MOOe. Grabba, Oficial
cio Registro Civil do I. Dis
trito da Comaroa de Jaraguá
do Sul, Eltado de Santa

, Catarina, Braln.
Pas Saber que oompareoe
ram no cartório eXibindo OI

àocumentol exigidos pela lei
afim d. II. habilltarem para

callar-Ie

E!!!JJij_.JI:._�·4§�.9.!.J8/8/,7f!
Donald Weber 8

Toni Agnes Kühl
, ,

Oópia r�cel)'idQ., do ear

,.tório,�de Joínvílle, neste
Estado

Ele, breslleíro, solteíro,
eontsbtlísta, natural de
Oorupá, neste Estado, do
mleílíade. e resldenternes
ta cidade. filho de Otto
Webe,r e Gertrudes We
ber.
Ela, brasi1eira,.solteira;,

n8tural�de Oerupá, n8S
te Estado, domiciliada •

'resid1eihe'e" em
.

JÔinillle.
neste Estado, filha de Al
fredo Ernesto Kühl e de
Regina Knoll Kühl.

Bdital n. 9,469 de 18/8176
Olávio dos Santos e

Or,istina Rosniak

Nelson Dionizio da Luz.
Da1va Machado

,

Ele. brasileiro, solteiro,
operador, natural de Ou
ritiba-Paraná, domicilia
do e residente em Ouri
tiba-PR, filhu de Niesoio
Dionizio da Luz (ii Mar
garida Vie.ira da Luz,' •

EJa, brasileira, solteira,
do lar, nascida em Rio
Negro-Paraná," 'domieiiia
da e rellident!! em Rua
Irmão'Leandro, Desta ci
dade, 'filha de Nelson
Machado e de Maria So
fia Machado.

Edital n. 9,'71 de 20/8/76
Rodolpho Berwaldt e'

Irmgard Siewerdt Gadk.

Ele. brasileiro, viúvo,
lavrador, natural de Ja-
'raguá do Sul, domicilia
do e residente em Rio
C.rro II, neste dilStrito,
filho de Alfredo Berwaldt
e Alvinll SchuItz Ber
wald,t,
Ela, brasileira, 'Yiúva;

de 18r, Datufal de Jara'
gui do Sul. domiciliada
e resithmt'e em Rio Oer
ro II, Deste distrito, filha
de Ernesto Siewerdt e d.
Laura Grützmacker.
Edital n. 9.4'12 de 20/8/76

Ademar Gaedke e

Terezinha SeID

Ele, -b?��tie(r�7 í�lteiro,
m.reen����r' J \R·,t}l�ttl! ��
Guaramirl'm, neste Esta-
do, domicil�8dq )."j.e8id,�- ,

te na Rua Rodo1fó Hu
fenu8s1ét; _ nesta. cidade,.
filbo de OUo 'Ga.dke e

Paula Tank Gàedke.
Ela" bra8il.fra, solteira,

enfermeira, natural de
Benedito Novo, neste Es
tado, domiciliaaa ,.. resi
deote na Rua Domingos
f!a Nova, filha de Luiz
Joio Sem e Àgnesß Sem.

Bdital n�' 9.473 de 23/8/76
Benvindo Fiamonoini 8

Maria Lurdes Dallagnolo
Ele, bra.nairo, solteire,

operário, natural de Ro
d�io, neste Estacjo, domi
ciliado e residente em

RU8 Bolivia, nesta cida
de, fiJho de...lberto Fia
moncini e Agnese Fia
moncini.
Ela, brasileira, lolteir.a,

eOitureira, natural d. Rio
I

Estado d. Santi Catarlna_ LEI x- 626/76
.

d· Autoriza a alienação e a aquisição ds 'eiClllol',' .' pelo SAMAE. .

",

I

.:i ; :EUGEN'IO: STREBEJ •. ,Prefeito Municipal. da'
hraguá db Sul, Estado de Santa 'Oatar.ÍIÍ'a, no 11801
• exercício de suas atribuições.

Faço saber a tod<?' os h�bi,�ant��, deite, Muni
cípio que a Câmara M�nicipal aprovou 8 eu lancio
no a �egu!nt: �!�. . " ;'. .

'

. ART .. 1. ) - Fica o ServiQo Autônomo Monioi:
paI de Águ,a, e Esgotos (�A�AE). autorizado, a ali,
n�r, medi:8Dte eonoerrênoia '{l:Çtblica, 08 veiqulOB K�IIl;
bi, marca Volkswagen. placa- OM-3035, 8 Rurat
marca Ford, placa; CM-3034, .

.

_ ..

"

, 4-RT. 2,0) - Fioa o, �er,içq :Autô�omo Munici�
pal de Água e Esgotos (S.A.MAE) autorizado I

aa,qufri�.!
.

medlants eoucérrênele .püblíéa, um 'eícu�
lo util�tário, em. lub�HtlJiOão aOB dois mencionado.
no arttgo anteríer.

ART. 3,0) - Nada impede l!IejRm 08 Vflícu)oi
alien.8dos, dados oomo ,prjnQÍpi9 d� pagamento, res

peitados sempre a melhor ofer,ia ,,8 OB int.resll9a pú
blicos. I

.' ART. 4.°.) -:Esta·lei· antrarâ em.,vigor,na dat,
ds sua publioação, rnaga·das. as di.sposiç,ões em con'
t,r,Atio., _, .

" \ "

"

" ." "I '. _,'"

;" PALlcIO DA ,PREFEITlJRA,MUNIOIPAL de'
Ja�8g,u,á, dg,.Sul,_,aosI8"dias,do mis,de. 8,g,OS�o de 19�6:

EUGENIO STREBE, Prefeito Municipal
. A .prasente L.e\; foi, re;gi@tr8da. e publieads neata

Diretoria de Expediente. Educação " Assistência
Social, aOB 18 dias do mês de agosto ds 1976..

.

.AST�['r: K. SCHM�UQH Díreten,

Prefeitura \'Municipal
, )arlluó" do 8ul

DECRETO N.o 399/76
Aprota a nova tabela de preços .da,s pa8sagena

dos-Tr·ansportes Coletiv08 'Urbanos. --
EUGENIO 8TRl!JBE, Prefeito Municipal de

Jaraguá do Sul. Estado de Santa ,,oat!1rina, no UBQ.
• exercício liIe suas atribuições, 10m base na Lei N.-
212, de '20/65/69, •

- considerado .8 resolução baixada em 7 da
julho do eorrente, pelo OODselh'ó, Iuteemíníaterlal dà
Preço. (CIP) DECRETA:
.

'ART. "l.e) '_
.

Ficá àutorizado B' nova tarifa
únicá de Or$ 1.20 (l1ID oruzeiro e vinte cantatos)
8 ser cobrada pela ;VIAQÃO OANARINHO LTDA.,
nos ônibus circulares que perfazem trajetoll dentro
do perímetro urbano.

'

1

ART. 2.°) Ficam aprovadas 8IiI 'tabelaI anexas

relativas às pusa'gen'. dos' ônibue da :m'el!rma Oon
esssiouâria ,ãcimll 8 que �azem' Jas finD:88 do interior'
do Município. com 08 r6stH�'c'ivo8 -'descoutoB' 'sobre
os blocos Jde 'pas'!iu" COOl 'Cinqüenta passBgens.

J � "')' � ...",.1 ..... ... � ;. °1
:. §)Únioo ,,.-r,.oÄ.s ta,belu em ...a,pr,sço, assinadas

pelo Chefe do Exscuii'o far,ãocparte -íntegrante do
presente Decreto. ,. J

ART. 3.°) - Fióa a Oonceasíouãríe obrigada
a expor, em lugar bem ,ieÍgel doa ooletíees, as

rSBpecti'1!8 tabelas de preços 'das J.!)ass-agenl!:
.... � :..,J/' .....,... t,' '.-1 � .,.�

ART. 4.°) - Ed�, Deçrdp .eptt;8,i .,�m,' 'vigor
a partir de 23. d� 8g0,8tO

.

de ,.1�76, .' r:e,ogadas a!l
disposições em contrário, '.' . ,

j' PÀLÁOIO DA PREFEITURA MUNIOIPA'L de
Jaraguá, do Sul, 23 dias do mês de agôsto de 1976,

EUGENIO STREBE. Prefsito MonicJÍpal
. O. pra.Bent.e I)ecreto foi registl'8do e publidado

Desta Diretoria de Exp@diente: f,:ducação e Assistên
cia 8oci�J, 11.0S, 23. djas do mês d,e"ag,osto de ,1976. :

, " .. ASTRIT K. SC{IMAUCH, Diretora'
• � ,

•
I •

-

I

t' r -t' .J (. �. "-' li 1 'I

dos Cedros, neste Estado, Luiz Carlos Silrli Oarei" e
domiciliada· e·, residente Ma'ria Valnaide Fodi'
Da ;RUB:. 'Bo},i;..;ia, n,esta' ,ci- Ele, bras,j)�iro;; sol'eirdj
(,fade, filha de Ang6llo economisla, natura.! de Co'
DalllJgnolo e Oarmela rupá, neste Es.adQ, dom i-

. Dallagnolo. ciliado � residente em Ne-

Edital D. 9.414 de 24108/76 reu Ramos, neste distrif0,
,fi)he. de· .Belarmino Garcia

Harry Gum.z" �, I

.

e de Heleoll SaNi Garcia·,
Vanilori HaDemann Ela, brasileira. soileira,

c Ele, -brasileiro, solteiro, ,.' balcóDisla,' na,uflll de J••
(ij)erário, natural de Ja- raguá do Sul, domiciliada
raguá do Sul, dom.icilia- e residente na, Rua Presi·
do e residente em Ribei· dente Epitac:tio Pessoa, nea
rão das Pedral, neBte la cidade, filha de João
d,istrito, filho de Paulo rodi e PetroniJ.ha Freiber
Gumz • Amalia Arndt ger Fodi.
Gumz.
Ela, brasileira, solteira, Edital n. 9.418 de 24/8/76

do lar. Datural de Jara- Heinz Prochnow e

aruá do Sul,'domiciliada Leonora Carl
e resideote em Ribeirio
das Pedras, nest. diltri
tro, filha de Alvino Ha
Dftmann e de Olivia Ber ..
landa Hanemann.

Idital ·D. 9.475 de 24/8/7"
Eno Priebe e

Herta Heinert

Ele, brasileiro, lIolteiro.
pedreiro, natural de Ja
raguá tio Sul, domicilia
do e residente em Rio
da Luz. neste distrito, fi"
lho' de AlfoDIO Priebe e

Luzi Klemann Priebe.
. Ela, brasileira, lolt.ira,

industriária, natural d.
Jaraguá do Sul, domici
liada e relidente em Rio
da Luz II, Deste distrito,
filha de Gerhard Hein"rt
e Leona fiske Heinert.

Edital 0.° 9.416 de 24/8/76
)

elmo MIthilIs e

Irllcema Rahn

Ble, brasiJei,ro. solteiro,
lavrlldor, nalurlll de jaraM
guá do Sul, domiciliado II

tesid'ente em Uio Cerro I,
oeale 4iatrilo, filho de Eri
co Mathias e Edlll Krueier
MlIlhias.
EllI; brasileira, soHeirl,

do lar, nll.uràl de Jardguá.
do Sul, domiciliada e re

aidente em Rio da Luz f,
neale disfrilo. filha de Car
los'Augusto Adolfo Rahn
e ·de' Ema Krueglll!' Rahn.

Edit.1 n. 9.471 de ,24/8/16

Ele, bralileiro, solJeiró,
efefrêcista, natural de Mas
silranduba, Dea.� Estlld0,
domiciliado e residente em

Tres Rios do Sul, neste

distrito, filho- de Hary
Prochnow ê Reinllte Proch
now.

Ela, bra8i1eira, sol,teira,
industriárill, Dlilural de Ja-

,

rllguá do Sul, domicHiada
e residenle em Jerllguá
Esquerdo; näste distrito,
filha de Fra nz Cirl e

Agne. Carl. ' '
'.

Edil'al n. 9.479 de 24/8/76
José Miruel ClClmpestrini e
Milrhue Maria Fagundes
Ele, 'brasileiro, lolteiro.

lorneiro, oB.ural de
-

Rio
dos Cedros, domiciliado e

resident. na Rua', Joinville,
neala cidade, fillho, de
Aquilino Luiz Climpestri·
oi e Lidill ClIlllpestllini.
EllI, brasileira,' loIJeira,

,co'fiJreira; n;arural de' Ja
rllguL'Í do Sul. domicUilida
e residenle IUI Rua�' Join
ville, D�sta cidade, filhll de
Geneaio Fagundes e A'laide
Zapella Fligund�s.
E para que chegue ao 00-

nhecimento de todoll
.

mandel
paslar o plesente' edital qúe
serA pubUcado pela imprens.
e em cartório onde será,aßxa
do durante 15 dias. Se alguém
souber de algum impedimento
acule-o para os, fins legais.
AUREA MüLLER GRUBSA
� _,

Oficial

,( • t � /"11. I �.., -

'J j" ••

i .r'· , r c ,', ,,:. LEI N.')r627t76, h

I 'Reconhece Utilidade Públléa' 'a 'FiÍndaçlo Educacidnai
Ja,,,aguaense (FERJ). ir, I , -,,,, ,

,

,

r..' ",EU<;JENIO, "STREBli4,' Pr�feit4) Munlolp�l de Jaragué do
Sul, EstA.do. de Sllnta, CataJ,ip., nQ, ueo, � exercício dA BUlá
atribuições: '

,

. I ••. , c ,. .

, r," I

"
" 'Faz saber a todôs os habitantei' que a 'Câmara)de VeJ

readores aprovou e eu 8anciono a seguinte lei: .

• I
� , ART. 19) - Fica,reoonhecida, como UtUldade Pública a
Fundac;io Educaoional' Regional Járàguaense ·(FERJ). IART. %.0) - Esta lei entrará em vigor na data de 8111,
pubUcação revogada a8 dispollições em contrário. '

B�LAeIO .DA- PREFEITURA MUNICIPAL de Jaraguâ dó
Sul, aos 18 dia. do mês de agosto de Un6. '.. -I

EUG�NIO ,STREBE, Prefeito Municipal
A presente Lei foi registrada e publicada nesta Direto·

ria' de Expediente. Educaçló' e Asslstêncial 80cia1, aos 18 dla.
do mês, de: agosto de 1976." , ," , ,

.

.",' j
.

ASTRIT �. SCHMApCH, Dlr�t9r�

LEI N. 628/76 '

Amplia OI limites do perimetro urbano na Rua Jolnli
lIe, na Rua Guanabara, na localidade de Ilha da Figueira;
" EUGENIO STREBE" Prefeito Municipal "de Jaraguá do
Sul,-Estado, de Santa Catarina, no UIO e, ,exercício de .uu

atribuições..
. Faço saber a todos OI habitantes deste Municipio que

a Câmara Munioipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
ART. 1.'") - Fica ampliado o perímetro urbano na Rua

Joinville com a inclusão no mesmo da ärea, assim deUmitada:
ao nOrte por um. 110ba de 300 (trezentoll metros) de proion:
dldade em relação e acompanhando a rodoviã 80:::-301"; ao edil
pele rio Itapocu; a leste, pela linha reta divisória das proprle·
dadell de Estefano Maier e Fred Siewerdt; a 'oeste, pelo' rtbelJ
rio que divide as terras de BrunoLessmann e,Tânia Lellsmann
e pela Unha reta que divide as terras do Loteamento "LeDZi"
• de Hilário Bernardo Dornbusch.

ART. Z!) - Fica ampliado o perímetro urbano na RUI
Guanabara, com a inclusllo no mesmo da área allsim deHml�
lada: ao norte por uma Unha de 300 (tre.zentQI metros) além
e acompanhando a Rua N.o 11 (onze); ao sul. pelo rio Itapo,
cú; a leste, por linha de 300 (trezentos) metros de profundida.
de em relaçlo à Rua Guanabara e ä Unha divisória das ter
ras de Cláudio TomazelH e Antônio Gesser; a oeste, pels di
visória das terras de Bertoldo Hornburg eHeins Manske.
- A�T. 3.°) - Fioa ampUado o ,Perímetro urbano na Dh'
ela Ftguelrá, com a r�clusão,Dó me,smo da 'rea a8sim. delimi
tada: ao norte, pelo tio Itapocui aci sul, por uma ltDha de SIlO
(-Trezentos) metro" de' profundldàde em relação' 9 acompa·
nhand'o a margem esquerda da Estrada Ilha da Figueira; a

leste, pela divisória das terra. de Caetano Ribeiro e herdeirOS
de viúva PaUla Ribeiro, prQsseguindo pela divisória das terr�de Antonio Ribeiro e Anlldo Campregottl, a oeste,. pe ,

divilória das terras de viúva Paula Ribeiro e Alfredo
Reif, proseegulndo pela... di;vtBórla. do Loteamento tKr.I·
aln com terral de Erich Kl'essin.

"
ART. 4.°) - Acompanham e fazei:Í1 parte desta lei .�

pla��s respeetlYBs d� cada ampUa(llo "do perímetro, elabo�a�
. .daa.pelo Departamento competente "da, Prefeltur.a, Municipal '

4RT. 5.·) - Esta Lei entrará em vJgor, na data, de .11'
p,ubllcaçllo, revogadas as disposições em contrário.

• do. PALÁCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, de .laragu I

Sul; aos 18 dils do mês de agosto de 1976.
•

I ai
• I EUGENIO STREBB. Prefeito Munia P

. . : A presente Lei foi registrada e pubUcada nesta Dirdieto;ria de Expediente, Eduoaçllo e Assistência Social, aos 18 •
,

do mês de agosto de 1976.
j ,

ToRA,

.

ASTRIT K. SCHMAUCH, DIaß

da
Ele, brasíleíro; solteiro,

operário, natural de Ja
laguA do SuJ, domicilia ..

do é residente em Jara
gui do Sul; fIl,m Ilha, da
Figueira, filho de Manoel
dos Santos e Al-vins Freí
tas dos Santos.
Ela, brasileira, solteira.

Industrtärta, natural de
Rio doe Gedros, neste

\ Estado, residente em Ilha
I _ 'A' sra. ElIima BleicJ]i da Figueira. neste distl'i-
- a sra. Norma Lapg<ê to;' Jilha de- Francisco

KroegeJ', em, Sehroeder. " .i Bosniak e Isabel Rosniak.

Faze� a';"os amanhã: Ed.ital n. 9.4'70 de 20/8/76

BevendedorlAutorizado FORD
Av. Mal. Deodoro'da Fonseca, 158

OPERTÃO DE CARROS USADOS

I
I

75
70
67
59
70
60
62

CORCEL 4 Portas
Pick·Up - F-75 o4xo4
Jeep
Jeep
Opala 4 portas
Rural 4 x 2
Pick-Up 4 x 2

í ,I

.,

,

Financiamento Próprio" �o.nst1lte:-nosl·

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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[t.i" ;itoP;i��;o=; S8;�do L;ilä� Plano Rodoviário Catarinense:
Mais obras contratadasBm resumo (arl. 687 do CPC), faz saber o se

guinle: PROCES50:' Ação executiva. N.o: 4.791. Exe

qüenle: Comercial Jaraguá LIda. Executado: WALDE

MIRO VOLPI. Bem a ser Ieiloàdo: 1.0) - Um fogão
8 gás, marca DAKO, cor azul, avaliado em Cr$ 500,00.
Tolll: Cr$ 500,06. DEPÓSITO: Com o próprio exe

cUlado. em Nereu Ramos, ns localidade de Funil. PRI

MEIRO LEILÃO: No dia 27 do mês de setembro p.v ,

à5 15,00 horas. SEGUNDO LEILÃO: No dis 04 do

mês de Outubro p.v., às 10,00 horas, caso o bem pe

nhorado não for arrematado no primeiro leilão pelo
vlllor da evaliação ou preço superlor, - LOCAL: - O
do depósilo. Nos euros não consta haver eonrra refe

ri�o bem qualquer ônus e nem recurso pendente de

julgameolo. Dado e passado neara cidade de Jaraguá
do Sul, aos nove dres do mês de agoslo do ano de

mil ncvecentos e setenta e seis. Eu, (a) Adolpho Mah
lud, Escrtvãc, o subscrevi.

Alvaro WliJndelli Filho - juiz de Direito,
A presenre

'

cópia confere com o original; dou fé.
laraguá do Sul, 09/AgoBtO/l.976.

Adolpho Mahfud - Eacrlvão

Juizo de Direito da Comarca de Jaraguä do Sul

Uital �B Primeiro B, Slgun�o Leilão,
Bm resumo [art, 687 do C;:PC), faz saber o se

gu.inle: PROCESSO: AÇÃO DE EXECUÇÃO. N.O
5.620. Exeqüenle: Conrado Riegel iunlor, Executede:
Maurino Lopes. Bem a ser leiloado: 1 O) - Um veícu
lo, marca jEEP-WlLLYS, ano 1.957 placa JO·5327, cor
omarelo colonla, 60 HP, moror n 41183039. eveltado
em e-s 3.500,00, Tota·l: e-s 3 600,00. DE PÓS I T O:
Com o próprio executado. PRIMEIRO LEILÃO: No
dia 20 de setembro p.v., às 15,00 horas, SEGUNDO
LEILÃO: No dia 04 de Outubro p.v.. às 14,00 horas,
caso o bem penhorado não for arremetedo no primei
ro leilão pelo velor da avaliação ou preço superlor,
LOCAL: Edifício do Forum. Nos eutes não eonsra haver
centra retende bem qualquer ônus e nem recurso pen
dente de lulgemenro. Dado e passado nesta cidade de Ja
rlllluá do Sul, aos nove dtes do mês de egosto do lIDO

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

Alvaro Wandelli Filho - juiz de Dtreíto
Certifico que iii presente cópia confere com o ori

ginai; dou fé.
Jaraguá do Sul 09/Agosto/1.976, .

'Adolpho Mahtud - Escnvâo
.

.

Juízo de Direito da Comaroa de Jaraguä do Sul

Uital. da Primaira 8 SBgun�o tailão
Em resumo (arl. 687 do CPC), faz saber o se

lI'uInte: PROCESSO: Ação de Execução. N.o: 5MI.
Exeqüentes: Auto Mecânica Cenlral. Execulada: EM-·
PREITElRA CENTENÁRIO. Bem a ,er leiloado: 1.0)
� Uma serra circular,. ,ilcoplàda com molor elétrico,

.

marca KOHLBACH, sob bancada, avaliada em Cr$
2200,00 Total Cr$ 2.200,00 DEPÓSITO, Com II

própria axeculada, à RuaTijuca. PRIMBIRO LEILÃO:
No dil lã do mês de setembro p.V" às 15,00 horas.
SEGUNDO LEILÃO: No diil 27 do mês de Betembro
P.v., às 10,00 horiJs, CIilSO o bem peohorado não for
Itremalado no primeiro leilão pelo valor da avaliaçã()
ou preçô superior. LpCAL: O do depósito. Nos'
�UIO' não csnala have( conlra referido bem qualquer
oous e oem recurso pendenfe de julgéfllJenlo. Dado
e, passado nesta Cidade de Jaraguti do Sul, aos nove

dias do mês de agôsto no ano dé' mi( OOVtCenlos
e Cetenta e seis Bu. (a) Adolpho Mabfud, escrivão,
o subscrevi.

Alvaro WandelIi Filho - Juiz de Direilo
.

Certifico que (I presenfe cópio confere com o

Orlginul; dou fé
'

.

laraguá do Sul, 09/Agoslo/1.976.
Adolpho Mahfud - Escrivão

�7-õffin1I Comissão ExecutIva Municipal de Jaragui do sui .

I
i JARAGuA DO SU� - SANTA CATARINA I

I COMUNICAÇÃO I
I O' Diretório Municipal da Aliança Rem;· I
I ladora Nacional - ARENA - de Jaraguá do

II.
Sul. comunica que instalou sua sed"" à Rua.
Procópio Gomes n.O 150 (antigas instalações �

li
do FUNRURi\L), fltocionando no horário co- 7X

! ·lDe�ci81. para 8tendimento aos seus correligio- i
� nár�os em 8ssuntos de or�e_m pol1tico-adminis- i

I
trahvo,. com v.istas às elelçoes de 15 de no- SL

lembro próximo.
�

Atenciol§amente, I

§
Vereadoli'. José Alberta Klitzke - Secr'etário �

�� :__.
.' I

-�""N�***�*�t:iK:*c:iOD13

,

(Fpolís) - Em reunião do Conselho Adminis

trativo dOA J?ER/SC, presidida pelo seu Diretor"
Kng.o Antôuío Carlos Werner, dia 10 de agosto,
foram homologados diversos Contratos com firmas
Empreiteiras para a realização de obra" Rodovíä
rías. Estes Oontratos que atenderão a execução de
serviços nas mais diferentes Regiões da Santa Ca
tarina, ímpulsíonam o Projeto Rodoviário que está
se desenvolvendo em todo e.Estado.

'

.

a) Foram contratados servlçes para a execu

ção de duas pontes em concreto armado, situadas
no trecho Alfredo Wagner - Bom Retiro, O termo
de contrato 0.° P.G. 055/76, foi lavrado com a firma
CONSMAR - Construtora Marcondes Ltda ç

b) Para a execução de uma ponte em con-

.ereto armado, sobre o Rio Urussange, em Urussan
&,a Velha. A firma eontratads foi a lJONSMAR
Construtora Marcondes Ltda., e o termo de contrato
leva o no 061/76;

.

c) Termo da Contrato n." P.G. 05:1/76, lavrado
com a firma CONSMAR - Construtora Marcondes
Ltda., para a execução de serviços de Terraplena
gem, Obras ds Artes Correntes e Drenegeas e

Sei"viços Oomplementares, no acesso à ponte sobre
.o Rio Ronco O' Água II, na Rodovia SC-·US, tre eho

Criciúma - Morro da Fumaça;
d} Termo de Contrato n ° P.G. 052/76, lavrado

com a firma ENCONAL, - Engenha-la e
'

Constru
ções Nacional Ltda., para a exeeusão de serviços
de Terraplenagem, Obras de Artes IÓ Correntes e

Drenagens 8 Serviços Complementares, na Rodovia
8C-431. trecho Gravatal - Armazém sub trecho
estaca 160 a 424.

' .

e) Termo de Contrato n.o P.O. 050/76, lavrado
com a Firma Construtora MarDa Ltda. pare a

execução d8 uma ponte em concreto armad0 sobre
o Rio Mãe Luzia em Forqutlhínha.

f) Processo 0.° 009839/76 da Presidente. do
GEL, encaminhando elemento. referentes à. Ooncor-

.

rêncía - Edital n.O 591"76, para prsstaçlo d. ssrvi988
de Consultoria.

,

g) Processo D.o 009840/76 do Presidente do
GEL, encaminhando .lementoB refu.nt.,. à Con

corrência. - Edital 0.° 83/7.6, para a execuçãe
dos serviços de Terraplenagem Complementar,
Obras de Arte Corrente 8 Drenagem, Pavimentação
Asfáltioa e Serviço. Complementares, nal Rodovias
se 302/426, trecho Ríe D'Oeste BR 470 - Agronô
mica Trombudo Central - ,BR 470.

!r�!!Il!!ll���!!Il!!Ile�
'ii .

. .'. .'.
.' �

IIFloricultura Leopoldo Seidel I
00 "

." • �

I Aiardinamentos - Paisagismo - PlantasOrnamentais e Frutíferas I
I Rua Roberto Seidel, 353 - Caixas Postais 14 e 3 ti
'I .

CORupA SANTA CATARINA
. fi!

���OO�OOOO�OO�OO�OOOO�����OO�OO������OOOO�.�OO�OO�OOOO�.��
,

Comúrcio 81ndustria Br8ithaupt SIA I PllfI is ta h O m e n ag e i a
Jaraguá pelo Centenário

B I
. LOOAliZ'ldo a EStrada Rio da Luz. com

.

.

O C O S área de 81.500 m2, edificado com uma cua de-
madeira, 6timo para plantação de arroz e'

E· t
·

d
pastàgem para gado.

X·' rav Ia' OS Ver,€! tratar pessoalmente ou através do

I
tel&fene, 72-0035 com o sr. Enio, no Posto Ru·
bini.

, Comércio e Indústria Schmitt S.ft - :... -----------..:

CGCMF 34 429 984/0002-00 - Insorição Esta
dual n.° 086/0050688, filial de Novo Hamburgo
- Rio Grande do Sul, localizada à Av. Pedro
Adams Filho, 5204, extraviou. 3 (três) blocos de
Notas Fiscais. série A·l, do' número 051 a 200.

E, para os trâmites legais junto a Fiscali
zação, foi passada a presente para. o devido co·

nhecimento.
Jaraguá do Sul, 23 de agosto de 1976

Comércio e Indústria Schmitt S.ff.

CGC-MF n." 84.429.810/0001-58·

Convocação para Assembléia Geral
. Extraordinária

Con(loclmos .os 5enhor�s Acionistas d�stil

Socie:dade, para comparecerem a assembléia geral
eXfrilordinarill, a se realizar no dia 18 de selem

bro de 1976, às 10,00 horas, em sua séde social,
a Rua CeI. Emmo Carlos Jourdan, 21, nesla ci,
dade para deliberarem sobre ii seguinle:-

Ordem do Dia

I) ,Homologação do . aumento do Capilal
Social de Cr$ 7.810.000,00 para Cr$ 9.000.000,00,
represenlada peJa emissão de 1.190.000 ações or
dinárias, aUlorizado pela Assembléia Geral Ex
traordinária de 15/0fJ/76.

II) - Alteração parcial dos Estalutos Sociais.

III) - Outros alsuntos de inleresae sociat

jaraguiÍ d'o Sul, 11 dtt lla-osto de 1976.

Ass.

Hans Breilhaupr ....,. Diretor - CPF 009961519 72

Henrique Geffert - Diretor - CPF 005722269-20

Bruno Breilhdupt' - Dir�tor - CPF 09ã095869-15

São Carlos-SP, ("Cidade Sorriso"), 11·8-1976
Prezado amigo ,EUOE:NIO VITOR'

A homenagem lardia não· é aquela que farde che
ga; anles, é aquela que guardando o calor de um mes

mo sentimento., mais se irmana parft prolongar II sa-

tisfação de um momento que' se revive.
'

.

Neslas Singelas palavras, quero �xterDin ao corpo
redaferial de o "CORRBIO DO POVO", os melis maia
efuzivos cumprimenfos extensivos li fodo povo do
VALE DO ITAPOCU e, em particular ao Ilustre Pre
feito Municipal e seu Diguíssimo Vice-Prefeito, pela
pa.silge� de Ião significativa dala para OIS jararuaeo
ses do Su:l. catarinéoaes e, em particular•. 'lIO nosso

querido BRASIL.
.

.

De "jourdan" à juventude de hoje; do intrépido
"Jo&o da ferra", ao vllri.do parque induslriaI, o COR·
RBIO DO POVO em Bua edição especial, sempre nOI

trará ii figura multicolor dii) "JarlgulÍ centenário".
Parabéns, jaragllá do Sull e SUiI operosa popu

lação..

Parabéns EUGeNIO VITOR ·filhó amável que I

sua famflia 11&0 se cansa de exaltar!
. .

'

Re5peilos9s cumprimentos.
.

MANOEL �LVES CARNEIRO JR.

Veod e-s eTerreo'o

����_....��
� Dp •. Reinoldo'Mupapa

. t
f II ADVOGADO II

.

i
'}' Elilcritório ao lado da Prefehura i
L_,.:_,���:��L-.__j

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

Rela.,ão dos a1Uo98. contempladss com bolsa- de estudos pela Secretaria
da Educação. através do Setor de Assistência BO Bdueande, cada qual reee

bsndo CRI 500.00, num toatl geral de CRI 73.000\00.
6.· Série A - Adauto A. Braz. Alério Sebmitt, Anilo João Pe tri, Bsr

toldo Kuhnen, Carl08 César Web�r, Gélio Pereira, Clóvis R. Díegoli, Edelberto
EYD,g, Ernesto Knob, Estefano Gandoltí, Eugênio Petrí, Franeísco Effting, Ivo.
Hemkemeler, João F. Martins de Souza; João Link, José A. Majolo, José Eduar-

. da Jansczko. José Emerson Becker, José I. Victor. José dOI Santos Ventura,
José KauUng S.o, Juarez Paulo Bercelos, Laurí J. SchUtz; Len P. Rech, Lota
río A Hartmann, Luiz 1. Schneider, Márcio Huber, Mateus Ellmann, Mauri I.
Goetems, Mauricio Kühnen, Odilo Hoepers, Osni Dalmarco, Pedro Ohítolíua,
Sérgio Oembranel. Silvio Tomio, Valdir Stroeher, Victor J. Gíaneaínl.

6.· Série B' - Adelino de Souza. Airton A. Schütz. Altair a. Fantin.
Aurélio Götz, Oarlos J. L Hahn, Celso A. Both, Darci A. Hermes, Denis Cem
bramei, Dionísio Fronza, Deuglas U. Bona, Erandro Bstke, Francisco J. Ja Sil
va, Giberto Baríehello, (.uilberm9 Dietrich, Henrique Boeíng, Jaime F. Letter
mann, Joio A. Btag.. João A. Rabito, Joel P. da Sílve, José Luiz Boeíng, José
Luiz Marelc@, José M. Kotz, Lsurt D. Demathé, Lúcio Boeing, Luiz Carlos

.

Lpeck, Luiz Carlos Ubsr, Marciel M. F. do Valle; Miraei .J. Montibele, Moacir
Canai, Narciso N. Roque, Nélson Dalcegío, Nerí R. de Campos, Prostäeíe B.
Loffi, Rivair Baehmaua, Sérgio' J. de Souss, Valdemar Perín, Valdemir J. Kar-

II

II
I'

iii
li!

s.o, de Jesus
pem, Vitor J. Bezíaí.

7 a Série - Adalberto D. Peärtní, Alberto Gräff, Altair F. Tholl, Alta.
miro J. Bombioetti, Amando Ottersbach, André Kunz, Antônío D. Busíquís, Ar.
cênlo .1. Schneider, Edílaon L. Boelng; Francisco Kohler, Geraldo A. Rossi, Gil.
berto A. Maurici, Gilmar Pavesí, Heríberto Helmann. Ilíseu Schneider, JOão
Haask Neto, Jorge L. Floriani, J08é A. Starto, José A. Marcato, José Eraldo G
da Silva, José L. Vitlira, José Voltolini, Laerte Kohler, Luiz A. Boeíng, 'Luiz
Fernando Martins, Luiz J. Weber. Mário J. Colombi, Mário Z. Szczerbowsky
Norberto Weber, Odlmar J. Perlpclll, Oldemar I. Flacb, Osnír J, Merizio. Pau:
lo R. Freze, Paulo Sehmítt, Pedro A Stroeher, Renato Oadore, Silvio J. BOden.
müller, Valdecir Bertoldí. Valdemar J, Jaeomellí, Valdemiro Schmidt, Valdir
Debatín, V"ldir J, Karpem, Valmir J. Oass8niga, Válter F. Rockenback, VaniI.
cio Dietrich, Vilécio Kerber. \

8.a Série - Aloe,u Kuhnea. Alceu L; Weber, Anuticio Krih!l!. Aoselmo
Helmann. Antôoio Alberton, Aurélio Pereira, Ed9mir B. Formigari, EI6i Wasch
Francisco J. Oezârio. Garvbio B. Loffi, Guida R. Junokss, flton A. Zucco, II,�
J. Schneider Inácio Veoske, Ivo Mai. Jaeír Formigari. Jonas Mellzzi. José Adeli
Dill .• Lati J. Pedrmí, Norberto Back, Osvaldo J Mabl, RenatcL. Teoilla, Ruben•
Debatin, Valdemiro Boeing.

. .

Oorupä, 23 de agosto de 1976
, Ps. Augusto Céu r Pereira SCJ - Diretor

EMBRATEL amplia Rede Costeira ßrreca�lcõß �I ffilS· Ileuou�sl el jlR�1Petrobrás ,dsstlbul ··royaltles·' a mualciplos brasileiros

Rio - A Petrobrás dtstribuiu, no primeiro 118-

medre, 71 milhões e 660 mil erusaíros, como paga
mento de "reyaltíes", aos municípios prttdutoru de
petr6leo. A maior parcela coube à Bahia. com 53
milhões e 400 mjl cruzbiroB, seguida por Sergipe. 13
milhões 8 890 mil; Alegou, 2 milhões e 170 mil e

Espírito Banto oom 2 milhões e 100 mil .cruzeiros.
(AN).

Brasília - Ampliando II rede neclonel de e.tações
eosretras, II EMBRATEL impllntará. .ré dezembro.
uma unidlld� no Rio. t,rês regionais em Rfcife, Belém
� Rio Grande; 10 locai. em Manaus. ôanterém, São

. Lufz, Portaleze, Salvador, Natal, Ilhéus, ôsnroe, Vif6ri.
e Irajaf, illém de duas locais - realrilaa em Porio Alt·
gr� It ParaDlIgu6, (AN).

Dr. M u ri II o Barreto -de Azevedo
----------------------------�--------------------------

Cobrançaa - IO'VêntArios -:- De.quite.

Questõel d·@ Terra. - AcidtlDtea de Tran,ito.

Processos Criminais

Atuação naB tJomarcaa de JAItAGUÁ DO SUL e GUARAMIRIM.
.,..

Elcritório • relido'eia! Rua Paator Férdinando Schlünz'tln n.1I 25!

Telefon•• - 72·03·00 • 72 02':74;. - DDD 0�73.
,

"

Atende·le diariamente, excepto à. segundai feiras.

) II
S' H A R P

TAMBÉM É COM A

l
GRÁFICA AVENIDA LTDA.

Rio - A arreoadaeãc do Fundo de Garantia
por Tempo de Sanioo elevou'lIe, em junho, para 56
bilhões, 269 milhões de eruseiros, intormoa o BNH.
explicandO que os ressarcimentos já aomam 24 bio
Ihões, 379 milhõ9l, portant•• um Baldo líquido de 31
bilhões, 890 milhõel dll cruzeiros nlll "ontas do
FGTS. (AN).

A lDaior experiênoia em 90ar Bruil

EM JARAGUÁ DO SUL, peça inforID8Qões à VARIG

A.� Mal. Deodoro.da Fomlca.,l22/130 - Fona 7t�0091 - DDD (O�73).

,.

E 'HORA DE BRASIL
·

,

·

,
·
·

·
.

·

·

·

VAMOS LÁ,. O Bruil está 'aqui mesmo. pIntinho de oasa.
lh. é um mundo no.o esperando por ,ocê. Vá .er de perto a paiearem
D098,1I8 cidades orescendo, a hist6ria punindo pelu ruas, o mar ba
tendo nu praiu que são pedaço8 de paraíso. Vá e .ohe feliz. Pelo
CREDIVARiG OU O CRUZEIRO A PRAZO, agora é mail
fácil 9iajar para 67 cidades brasileiras, incluindo todalil 811 oap'itaÍII do
:mstado. Utilize também OI senioo8 de cargas 8 enoomendal.
vi DE

.

.� t·----

'VARIG -I CRUZEIRO
........._----_ .. _-------�- .. _ .. _-_ _--_ _- .. _ _---_ .. _-------- .. -- ---- - -- .. ------ -- - - _ _---------------_ ..

I
Clube de Campo
OPORTUNIDADE

O BEIRA RIO CLUBE DE CAMPO, delta cidade. 8010c8 a venda,
,pela melhor oferta, uma BETONEIRA. marca Menegotti - capacidade
para 250 litros, equipada com moto,r elétrico trifásico. d.e 3 CV. marca

", WEG, avaliada em CrI 5 000.00.
.

As propostas serão aceitas até 30 de agosto próximo.
,

Melhores informações poderão ser obtidas na Secretaria do Clube, Ià Rua .Angelo Schiochet, s/o,o - Jaraguá do Sul, Telefone: 72-0191.
,

.

A DIRETORIA

-

Aproveite a �promoção dos Concessionários CHEVROLET e venha buscar o ·seu modelo 76
CHEVROLET 'ao alcance de todos

Chegou a hora.
·Dêum

II
II

promessa.

de .V. pagar sua

·Opala a V. mesmo

Irmãos Emmendorfer S/A
Fones: 72-0060 - 72-0769

Av. ,Mal. Deodoro, 557 Jaraguá do Sul
. \

72-0969

Santa' Catarina

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



6,OBREI'O DO POVO
�-

'_ ,{.C�·p:r
-

'ESP'O':'�T IDAS·,
...

A nove sede social do Clube Atlético Baependl,
JUDIO 'clO "Estádio' Max'Willieim", iãmbém de proprie
dade do club�, será ,sede, .....D�ste_"Ji�G11 ,�� se��pà de

cerlDm'e catarmense de Bolão Masculino, eoma -partl
ci';ação. de v.iiri�s �upicfpios �,e n�ssg �8tado. Desta

feill!: pela pnmeire vez oficialmente, l!II cancha. Barão

ulilliadas, construídee deÍiuro' dos mais modemos re

quisilOS possíveis e exigidos pela Confederação Bra

,ileira de �oc�a e Bolão. Os�pr.omotores do. aeonre
chneDtp, deparrsmemo de (?ol!Or do ßa�pendl. treba

Ihatain inea�sav�lm_enl� durant.e estea
..� ú'lri!ß'ts. d.ilJs,;

para que a promoçao alcance CI receptividade aeees-

sária. "

On,lem a notre, aconteceu o' congresso técaíce

DI sede anligà do 'clube" i hoj�e, 'sábado, às 8' horas,
.5 solenidades de hasleáinelito" dàs banDeiras, discu>rso
c iDício das competições que prosse.guirão à tarde,
Boile e durlnh� ob' di'a "'de la'mänhã . .':lVii :vdi:ê' "11ambém
presrigiár es'te :lácó1nteéimeiJid: e'sporrivof·de "aho 'si'gói1,
ficado, apreveltendc para conhecer 8S modernes 'C8'iI'_'
Chili de' biiJão do BaependF e' o atual estágió das

obràs. É :il"Jaragtiá do Sill, vívendc O: aeu ANQ;;; 1(i)0.
;.. I" •

x X x' , .;

, L :Coni- pàrti'éipilçäö 'de ":0' equip�s (M'ébê'gotti,� Em
mendörfer. AABB, ARWEG. Ml1rCalfo. Mannes. Borra
charia Wolf, Wiest, jaraguá Febril e jarUa)., teremos
Oll tarde de - hoje. com ioício às 14 horas, o "inUiuo"
do Torneio Classe Operária. Conforme Boletim expe·
dido pela entidade ma'fer. de . no88.O desporto, II tabela
dos jogos' de -alJla�hã, s�rá elaborat;la aPrós t,O último
jogo de logo mais, quando quatro equi'pes se classifi.-.
carão para dispular li á.a fase d� Torneio, 1'10 pró�il1JQ
domingo, dia 05 de setembro, para posteriormente -s�
classi.ficarem as c;I,IUJI finalistas .p�ra a decisão" no dia
7 de setembr,o.• '

, I :

"

O palco das competições será o "Estádio Max
Wilhelm" e a organização do lorneio está ii cargo da
tomissão Técnica da Liga jaraguíi!ense de DesportoiS
com os troféuslsendo ipat'rQcinados por', uma "rIllßspor�
fadora local.

'

',., , ( ,"
, t.,

J

-

x'X X
"'

I ,'Terá p'rosseg�imen.lo )ogp �méli8, à',lI�de, a se

runda partido enlre os Sindicat05 da CODslru�ã9 . e

dOll ,Metalúrgicos. em disputa do Tor�eio Inter Sindi-

� .. � S-�_��.(),� �'-08-78_
I, E�til��,fU��r���,:�:a;:C��I����il��dTr:;!�hog�V�tF�;n�� In�8 Í �iUUlgl COlelrlO' Dlrl�,mé�ico:e l�ontdloßo

�:� �:�!�·a;a��:�;.�.rii des�nrolada no "repete ver-' .

�Iori_t(nópol!s ....: � S�bsecr,etlJr,ia. d, p�ss�al 'do!
X INPS.' em . Banta Catanaa, Informou que. se eneoatrem,x x

A S. 'D. ACl:uaf, ao derrotar por ! x ° ao" Bae- à dteposíeão dos intere�sados .1 resultedoa do C9D-,

pendi no domingo, sagrou.se de forma invicta, so-
,curso para Médicos 'e Odontólogos, realizado em áQ

mente com t ponto perdido, campeão' do 1.0 turno do de maio deste ,ano. ,
t

"Torneio da Integração", envolvendo equipes de JtUlI- EI�I estão afixados no 4,0 andar da autarqula
"

c:l. h d
. pr�videncilíria, à Praça Pereir.a Oliveira, e em ioual.:-gua 'e oC' roe er.., " '

'

"
.

_

,

e;

CaIo não seja' cempeão 'dn returno, irá ''''dechUr' andae Ino EdiJício da A�êDcia Central à- RuCl' Estevesi
com esre, o rítule de campeão geral do torneio. Nos [úníor., nesla capital.t

. ,

�:
outros jogos, o Gneípel venceu ao Tcmezelä, no clés- Já' os coneursedoe do interior QO Bstado, eaeon-'

sieo de Schroeder. por 2 x ° e o Cruz de Malta, De:»' trarão os resulrsdoe Dils agência. onde fizeram suas,
estádio Brico Duws ao Estrêla por á rentos 'a 2. i.Dscr.ições .. (AN.)... '. "

Liga. ,Jaragúaense" Jle Desportos O
,,- ...: t

. ,iI
10RIfi0 ESPORIIVO IRAISPORIADORA 'VALE DO IIAJ111I01.

; SublimeDiálogo'" ,i
LOCAL: ESTÁDIO MAX WILHELM�INtCIO 14,00 ho- ,f {.)! 1) •

'Lu",'z ,Goularl
. 'ras - Dia 28/8/76 - SÁBADO; ,

'!

1.o jogo --: 14.00 horas Eslolad.s ,Mannes:1 Jlrl.uí Fabril'
.

Deixa' em silêncio tua alma, curva tua
, fronte!

Arblrre. Valdir dos Sanro. '
r

-- com respeito e esquece. • Sim. esquece o 'mal, aI
Auxj,lillres: Osvaldo Rocha e Renato Ruysam mägoa ésquece�.;)Vamos falar com o mestre:

.. , RepresenJaD.le: jotit :dos Ba'niOs. ", ','"
-

- Senhor, ,perdão! Andei tanto témpo, tanto'
l!.o jogo -';-' H)�OO horea- : -Mene.oili 1-lrw81. ',','�' ,� tempo em vão.. '._ Agora, Senhor. quero, que tu mtt

Arbilro;:. Alberto -Taranlo· .. ': - .. dig,88 p que 4evo fazer.•• 0, que ,devo, fazer Sen�
Auxiljares: Ieão Nunes ,e Valdir dos· �Illntos her.

' ,

'.

Repret\entanre: loliz dos Santos ,_ ,
Ah! No silêncio de _ mim m*smo" ,OU(:,9 tua voz!

D.o·jO(góL� lô h'()ras ,(J -Irniios Emmendaerfer:'>'1 A a,B.B. Sim, Mesh:el E, ,far�i o. que dizes. Sim, -eu farei. •.
',: '�rbiirô: Reriàfó- RuysárÍ1 r,'" 'I' "', �as, Sennor: hav�rá ainda tempo? Esqueci-te a vi·

Auxiliares: Sebasrião dos Santos e João Nuoei da inteir�.•'! Tão, loqge ,eitive, . .

.'

RepresentaIDre: Joliz dos Santos Meu Senhor e,Mestre, como és b'om! Dizei
4.8 jogo. - -1-7.00 horas·, Jarila 1 Wiest dentro', de meu coraçAo que Binda hé tempo! Qu.

, Irbitro: ..OIilv:aldq ,Qosha, :r 't':' .' _' '�o 'j
, sempre, há tempo, .,para � encontro da Luz! Bendito

Auxiliares: Sebaslião COI Santos e João Nunel sejas! '; u ,
"

'

'Repritsenfillnle: loliz d'os "Sanros
.

", : "'ou sair .corren.do, de rua em 'rua, de essa êm ea-

ã), jo'go - 18;00 horas - Wolf 1 MarelIla ', .. " D 88, de porta em porta" �eij&ndo a Humanidade intei-
Árbilro: Albeno Taranto !,

" - lia! Sim, meu senhor! Dize me, pois, onde ,8stão -OI
Auxiliares: Valdir dos Santos e Renato Ruysam pecadores. onde estão,ol,l doentes e todos, enfim que
Representanle: loliz dos SaDIos

'

( são a dor do mundo no atrito que leva à perfeição, . ,

OB.5: As escalações referente, é!I 2.a e i.a fase Ah! Sim, são todos, •• Senhor! Come és sublime" no
dos lógos, que serão efetuados DO dia '29/08/76 domin- teu Amor!
go, de,penderá do sorteio ,(Ie úm Ci,oi ptrc:te-qCíres -

para Colherei toda8 a8 lágrimas do Universo e, n"
dis'pular na chave dos 'Ilâohadores:

. -

. - chaUla da Fé, que o'ra d.esponta de meu peito...
� O referido sorteio será eferuado' lJPÓ8 'ti

. úl'limcf todas 88 lágrimas· transf0rmarei, em Urios
I

para o altar
jogo com ä preséóça dos represeQtantes dos clubes, da ,alm"" 'da Hum�IÍid8de, oode tu esperas, s@reno oo�

para poslerior elaboração da labela e designação das mo o Bem. suave como a Bondadel ., ,

autoridades. "'. ,
" ,;,' -. ", l-Oh! Senhor! Ainda há tempo ...• ,�e t'lfe�tar me�

,

. ',� jarliguá de Sul, 24 de agostO' de 1976: " oors9ão! Eu, pecador; eu, homem esqueoido da ver-

AUeu; Peter.,Pi'esidenfe da Comissä'o Técnica d,a L�j,D� dada Eterna dó oaminho - qué és, para a eterni,
dad@ de mim mesmo � sei qoe ainda há tempo!

_.Mestre! Entendi! -Entendi, afinal! Irei gritando
a. toda parte: Amo! Amo!'

.

Vinde todos vós ouvir o Mestre! Ah! Não sabeis
onde está meu Mestre e VOS80 Senhor! •..

Vinde to�os VÓ8,n,santos ou p�eador8s, vinde
ouvir, ° Mestre. DO, silêncio do templo vivo de vos'
so próprio eoraçlo! ,

Dei o re.olldo. Senhor! •.. Muito obrigado. m�u
Mestre!

-

Caca atmadlorRstica IDlO Iral§i! f I e I r o � r Ó I conce�e u e r bl ß Celese
, o

�'e.�, � .! \ � ,1 ." t'" , • � {""
.. i. ',,"

'l\\lif!sflia � -r- "os, cllçador�s teriiQ op'orlunidade de Brasília - Crédito de 472 milhõe8, de crUzairos
opinar.,sobre li elabora,ção ,de normas da caça amado... (i,8sti,naOQs a pl'0gr.ä.mas ,de trlJDsID'issã" de

.

energia
rlsliea 1'10 Brasil, colaborando para o aperfeiçoamento elétrica em Santa Catarina e para intérligação dos
da legisli!lção qUe rege III maléria, em novembro, du- sistemas da -Cen-trais Elétricas"',de' Santa Catari,Da

,

ranfr {) I Simpósio de e.spécies Genéticas, em Br,sí- com os sistemas do ParaDá e Rio Grande do Sul. foi
Iiil, conforme in,formou o IBDl"'. (AN). concedido pela Eletrobrás àquela emprela. (AN),

., Relação 'dos pais 'Ou responsáveis -pelos alunos contemplados com bolsas \ de E'studo concedidas
pelo governo'do Estado, através da Secretaria'daEducação - S.i\E· numtotal de Cr$ 87.000,00 -,no,�.� gr,�u

ANO· 1.976·
".', . ".

I
..

• _.)- � l'

Estabelecimento: Colégio São Luís '."

Município: Jaraguá ·do Sul
'

Coordenadoria Regional' de Educação: 05-Joinville
Nom� ,�do Pai' ou_ .N.o de. l\lu�,8 Valor,Jle'cebido Rodolfo Heidemano 2 1.444,00 Severino ZapeÜa ci 722,00
,,R�lpon8áv,�I' • :tl,8nefici1ido�

.' \ '
. .;

Cecília Lescowicz 1 722,00 Felies Zatelli 1 722,00' ,

Ad�mir ,Moretti Garcia ,1 722,00 Flávio, Rogério Ramos
n

l' 722.00 T�'odoro Giovanella 1.083,00.. 1
'F�ústino 'Floriani t 722,00 Ilário da Silva 1 722,00 AIidio Sbardelati 1 722,00

",Eugêoi:o VolpiL. ,''J O" ',I, ':
<.,

722.00 Ingrid Neitllel 1 722.00 A\. elino Striniari 1 722,00
.'

"

.,.D,olores Lop,s , '

" ,

722,00 Tho�maz Ka.smierski 1 722.00 Udo Miloi,tz
'

)1 722,06. ...

Genésio Kuezkowski L, 722.'ôo José Noldir Galvan 1 722,00 ' Nello Vic80zi 1 122,00,
Manoel Gonzaga dos Santos: 1 1.083,00 Leonides Pessate 1 � 722.00 Luiz Antonio Rosa 1 72�oo
Ai'duinn Bortolini 2 I' 1.444.00 Luiz Cesar Papp 1 <" 1 ' 722.00 Paulo Sacht 1 1.0�a,oo,

!<.

Joio Oarlos VentureUí 1
'

72%,po Arthur MathiIJs
...

1 722,00 Heinrjc,h, Pllrnl.u�g!ln , (.1!.�Jr :::.. _,' ::�' (: .7�22:.-00, .' I '( I,,':

Vtcto:rifio ..Strio'gà.ri ,� ��" " 1 (,22,00 Silvestre StoÍnski 2 1.444,00' L&opoldo Schmücker 1 7�2,oo
I' Leopoldo Walter l 2 1.444,00 , Nelion Nagel 1 722,00

'

H�tbert OrthIlHUln __ - . 1 - .···e L.:" 7,:2.2.;Qo .,

, Mauro Augusto ,Minelli 1 722�oo '

Sigried Franke 1 Tr . �-. ,722.p,0 Jo_sé Rozza�, 1 'f' , \
- 7f22.�O '

Waldemiro Lo@wen ",' .1: .

'122,00 Waldemiro Blödorn '1 1..1, ;;. '. ·'7-22.0'0' Héinz Beutschel ',iI!< , , I, f .• i. t.. ..
" 722.eo

-GUilherme Schmidt ' r , 1 729.,0,9 Mário' Brotzki 1 . 722,00 IDg!l!H-'� EilQllünck,� --:' --'I") L -,722,00J;. t,

Davi Soares . ,__ .�".�b .........::.=- - ,\·'1 ,. '722,00 Alax Boeder 1 722;00 Fe-liD'e' Kasmrrski· t: � --

1
�,

722,00
Edeltrfludt Blank 1 722,00 Alada StoIf Medeiros 1 722,00 José Ricardo Hackbarth 1 " 722,00
Bno ·Porath . , 1 722,00 El�!nir P,re,stini 1 722,00 Arno Haeberlin 1 722,00
Oscar Piccoli 1 722,00 EH da Silva 1 722,00. Maucir Bento Danna 1 1,083.00
Edmundo Ramthum 1 1.083,00 ,Jog@ Todt 1 722,0,0 Mauro ButzR:e 1 722,QO
Hilário Psvanello _1 722,00 'Mauro. Oscar Schmitz 1 722,00 Nivaldo Lehmkuhl 1 722,00
Ma'rcolino Cipriani.

' 722,00 Vilde Lenzi 1 722.00 Arnaldo Steffeos I' 1.083,00
Mal.'tnàlva Batista 722,00 Jtodolfo Kroeger 1 ' 722,00 Luiz Gadotti 1 1.083,00
Oldina Rüdiger 722,00 Teresinha Marquardt 1 722,º,0 Sérgio Pereira

. ,

1
:'

722,00..

Osmar Piske ' • f 722,00 A.tilano Rozza 1 72�,oo Alex Prust 1 722.oQ
Rogérin Luiz Lascowiez 722,00 ,Na,tal 'Tironi 1 ' ,;; 10.. 722.00 Eugênio LessmanQ.:- ::;:)" '\ 'J • ......... � .. I •• .722,00
Atilio Uber 722,00 Antero Correia 1, 72'2.GO Herbert,Baumann ,', J 1 1.083,00
lugên.io Planinscheck 722,QO Mechild.e Lenzi u , 1 122,00 - Amandio KleiD 1 722,00
Francisco Lescowicz 2 1.444,00 Helmuth Ramthum 1 7�2,oo ;_ Ansehno 'Kr8meJ' L- t 1.083,00
Pedro Ignaciq Junior

"
1 722,00 D.ominisno Paohewsky L 72200'· Angelo· S�aburil .. 1 ' t' ,722,00, -,"o ...

José de Oliveira ' 1 722,90 , Walter Krüger 1 7�2,oo Walter Lawin 1 ' 722,00
Jurema Sbardelati . 1 ·72.2,00 Maria Emmeodoerfer 1 722,00 Arno KaDIzIer • 722,00., of .I. '

Luiz,Marcol Stähelin 1 722,00 Leonardo Zapella 1 72,2,00 ' Otto Funka < 1 722,00
Miriam Ribeiro 1 722,00 ' Paulino JUDckas 1 "

, 722;00, Ernesto 'Melchel't
'

1 722.00
Albe!'to Stephani -1 '722,00 ' Ulrico Mülle, 1 '1.0S3,óo Noberto HánrselÍ I; 1. 722,00
Tereza Schmidt ' Leodato, Ribeiro

1o� ,
. ,

Benifáci'o Vall@r1 722,00 1 1 ' 722.00· 1 1.082,00
Ilá'rio Bruch

-

1 722,00 ,
Balduinó �ge� .. 1 722.00 ..,

,
,

ZenUda' -Ma,rla' Buzzi· � ;1 � l' : !I'·"" rf 722,QO João Manuel de Azevedo 1 722,00 ' "GOVER�AR � ENCÜRTA!i,�DISTAN,ClAS"
, , ,. , , 0'0 ,1
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M.A) jaraguaense CODCOca
Correio do Povo o Movimento Arenista Jovem de Jaraguá do Sul

através sua diretoria, convoca todos os membros inscrito
para se fazerem presentes á 1.a 'Reunião Ordinária, qu:
se fará realizar. día 04 de setembro próximo, tendo COlllo
local as dependêncías do Restaurante Marabá, à Rua
[oínvílle. A reunião tem o seu início marcado para às li
h 30 mino

.

Na oportunidade serão tratados diversos aSSuntos
de meeresse do movimento, bem tomo de ordem política

Pela presença, desde já agradece
.

.

_

A DIRETORIA
DPT.-. DIVULGAÇAO E IMPRENSA DO MAJ

Jaime Blank

JARAGuA DO SUL <SANTA CATARINA) N,O 2.899ANO LVIII Sãbado 28 de Agosto de 1976

Do
.K

Doce
•

crqumc pure
Cultura Política.

-

meu

noueoa Po�erosa no Meniou Jesus de. Prli
Oh Jesus que dissestes: pedi e reoeberei, procurai e

acharei; batei a porta e aervos aberta; por intermédio de
MarIa, VOllsa sagrada MAe,

Eu bato, procuro e vos rogo, que minha prece aeja aten.
dlda (mencionar o pedido).

Oh Jesus que dIssestes: tudo que pedirdes ao paI em
meu nome, Ele atenderé por intermédio de Maria, V08sa
sagrada Mie, eu humildemente rogo ao Vosso pai em VOlao
nome que minha oraçlo seja ouvida [níencíonar o pedido).

Oh Jesus que dIssestes: o céu e a terra passarlo mil
minha palavra não passarão Por intermédio de MarIa. Vossa

• Sagrada MAe, eu confio que minha oraçAo seja ouvida <meneio.
nar o pedido).

·Prol. Paulo Moretti
estudo da matéria, cultuando o vulto daqueles que, no

passado, deixaram' páginas brilhantes de teses políticas
expostas em diversas circunstâncias e analisadas sob
diversos aspectos, gerando sua íneerpretaçäo valiosos
subsídios aqueles que buscam em velhos mestres as lí- .

çöes que o tempo não destrói, pelo contrário. as

notabilizam, notabilizando cada vez maís seus autores.'

E se a análise desses aspectos' envolve a cultura
dos políticos, conclui-se que, inexistindo esta. forçosa
mente a cultura política passa a ser relegada a um pla
no secundário com perspectivas de que seu desenvol
vimento se faça lentamente ou de forma capenga,
comprometendo, inclusive, sua própria filosofia exís
tencial.

Resguardadas as devidas proporções, quantas vezes

Somos forçados .a reconher a ineficiência e a ineficácia
do trabalho desenvolvido por um sem número de le
gisladores que, despreparados para o exercício de um

mandato eletivo, não só personífícam a própria ima

gem da falta de cultura dos polítcos como também
comprometem o próprio desenvolvimento da cultura
política.

Seria bom e salutar que os partidos se conscíen
tizassem de tão palpável realidade. a fim de que,
mormente nossas Câmaras Municipais, viessem a ter

nos seus integrantes não apenas representantes do po
vo mas, por extensão e até por obrigação, promoto
res da cultura política, da política entendida no seu

verdadeiro e universal sentido.

Sem dúvida, um tema fascinante. Tanto mais fas
cinante quanto maior a formação exigida dos que de
le participa . .E lógico que. quando nos referimos à
cultura política. hão nos queremos ater a concíábulos
escusos ou a conchavos de balcão e sim à discussão
de filosofias partidárias, de pontos de vísta de alto
nível, resultado um aprofundamento de conhecimentos,
por 'força do Interesse que cerca a matéria.

. .

De igual modo, não se pode conceber cultura
política divorciada da cultura dos políticos. E se qui
séssemos abordar esse sequndo aspecto, especificamen
te, muita coisa teríamos a lamentar Quantas ímpro
priedades, quantos arranhões, quantas mazelas, isto
sem lavar em conta os verdadeiros atentados centra

parâmetros lingüísticos em discursos cheios de verbor .

ragia e vazios de conteúdo.

Realmente de se lamentar que a cultura política
esteja tão distanciada da cultura dos politicos, não

porque não seja importante, longe disso. mas porque
.o nível dos que nela estão envolvidos força e.provoca
uma dicotomia inevitável, por força da habilitação
intelectual dos circunstantes. despreparados, muitas
vezes, para a díscussão de temas em que o conhe
cimento de causa os . deveria situar diferentemente
ante debates a serem travados.

Cultura política é sinônimo de envolvimento lite
rário e vivencial e para adquiri-la são exigidas não

apenas influência e projeção pessoais em termos de
vitória nas eleições. mas principalmente um acurado

GtR

AGRADECIMENTOI
E OONVITE PARA MISSA

-

A Família Enlutada do sr.
t

Francisco Dalprá,
eumpre o triste ,dever de participar a todos

. os parentes. amigos e pessoas da suas relaf,lões,
seu passamento ocorrido a 23 de agasto do cor
reute ano, em sua residência, com 76 anos

Na oportunidade expressam seus agrade
cimentos a tedos quantos dirata ou. inuireta
mente ajudaram a minimizar o sofrimento dos
enlatados, en9iandoticondolincias. fIôres, eoreas-e
cartões e que acompanharam g extinto até a

Necrópole Munieipal.
Estes agradecimentos são' dirigidos ds for

ma especial aos Padres Elemar 9 João. aos

médicos Dr. Waldemiro e Dr. Otsa, psloa es

torçoa espirituais e clínicos prestadofll pará com

o querido morto.

A míssa de 7,° dia em intenção de sua alma,
terâ lugar na Igrpja Matriz São Sebastião, às 6
h 30 min do dia 30, próxima segunda feira. A
todos. o eterno agradecimento da família En
lotada.

,.

"AI DE OURO" Tira Retrato Para Assinalar Cantenário de Jaraguá· d·o Sul
Moacyr Sens, Eugénio José da Silva, Walter Carlos,

. Hertel. Carl Enderle, Milton Stange, Hamilton Gar·
eía, Alvaro Mann, Rainer WieIe, Alfons Buhr, Iríneu
José Rubini, Friedel Schacht. Alexandre Haake e

Ivo ri. autmann.
.

Recorda se que o AZ DE OURO BOLICHE CLU-

I:ßE. cuja bandeira por vizEls é confundida com um
Clube de carteado, completou em maio deste ano
es seus 28 anos de, feliz e preíícua existência, atra- \'i '. _
vês salutar rsnevaçäo de seus aasoeíadcs.

A reunião não ficou apenaa DO afã de fixar o gru
po numa foto comemorativa. A permanência de seus
membros foi saudadii pelo dono da cala com sele.
eionada mesa de salgadinhoB. regada à. cachaça
velha, uísque da "estranja" e muitas garrafas de
IIUCO ds cevada.

Na. saida, o Carlos, com o seu inconfundiYel
bom humor de bsrlínese desabafou com a seguinte
fröse: "Der Kerl hat-sieh níeht lausen lassen". O que
não deixa de constituir um honroso cumprimento 80

Comendador e à. sua dedicada esposa Ilse.
"CORREIO DO POVO" acompanhou a agra

dável reunião.

O AZ DE OURO BOLICHE CLUBE, veterana
agremiação bolonístíea filiada ao Clube Atlético
Baependí, compareceu sábado passado à mansão
de seu Presidente na colina "bem" do Morro do
Carvio como é popularmente conhecido, onde o Do.
mendlsdor Helnz Rodolfo Kohlbach recebeu 08 seus

comandados, para s Iinelídade de retratar 08 ele
mentos que tão airosamente se sairam juntamente
com 08 demais grupos baependlaaos no desfile co
memorativo do Centenário de Jarsgué. do Sul.

.19 integrantes des 20 de que S8 eompõs o

Grupo ali disseram "presente" com seus vistoso.
uniformes 8. após II visita às várias dependênaías,
dá suntuosa residência, foram feitas ali poses ao
"retratista" e fixar pars a posteridade o grupo de
bolão mais antigo de Jaraguá do Sul ainda em ati.
vidade, fundado em 8 de Maio de 1948.

O grupo contou, também, com a visita do sr.

Vilson de Bem. sebrtsho do Titn. Hugo Alves Gar
cia. residente no Rio de Janeiro.

Os elementos do grupo AZ DE OURO são os

seguintes: Heinz Rodolfo Konlbach, Nelson 'I'arnawe
ki, Donal Mai'Oatto, Wilh@m Laufer, Heiorieh Gef
fert. Eugênio Victor SchmöckeI, Loreno Marcatto,

Jaraguá do Sul. agosto de 1976

Mário Tavares da Cunha Mello

Tabelião de Notas e Protestos em Geral

•

Pelo presente edital de citação, pedimos aos se-

nheres abaixo relacionados. que compareçam em BOS'

so certórlo pare tratarem de assuntos de seus interessu:
Adernar Jungton - R. [oaquím Fco. de Paula - Nes

ta. Agro Induseríal [araquá Ltda -_ Rua Rio da Luz
Neste. Arthur Streit ou AleiXO Streit - Rancho Bom -

Schroeder. Ignes Larzen - Rua Francisco Mees, 651-
Corupá. Nacir Zelegio Pisetta .;_ Estr. Ribeirão :Gustavo
- Massaranduba.. .

Valéria Tavares da Motta Rezende•. Oficial Maior

I,

- MEIAS· e MALHAS Com. II

NBCESSITA De
C.G.C.(M.F.) n.o 844ãO.07ã/0001-03
EDITAL DE _CONVOCAÇAO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARlA
São convidados oa lenhores acionistas desta sociedade para

a assembléia eerlll ordinária. à realizar-se no dia 29 de setembro de 1976,
às 16 (quinze) horas, nl:l sede social, em Rio Cerro ,I, neste município de
Jaraguá do �ul, com a seguiille .

.

.

ORDEM DO DIA
1 - Dis'cução e aprovação do Bálallço Geral, demonstração

da conra de Lucros e Perdas, e Parecer do' Conselho Fiscal, r�lalivoa
ao exercício encerrado em 30 de junho de 1976.

2 - Eleição do Consllho FisCi;lI.
ã - AssuntoB dinrsos.

I,

AUXILIAR CRONOMETRAG'EMd e

Requi�itos exigidos do candidato:

ExperiênCia anterior c0mprovilda,

Nível de iostrução secundária.

Boa caligrafia.

'Bom desembaraço.

A Emprêsa Oferece:

Assistência médica - medicamentos com 60% de abatimento,
refeitório na própria emprba, ótimo ambiente de trabalho c boas cha1n ..

ces de progresso.

AVISO
.

Acham-se à disposição dos 1�l]hores lIciooistal, na sede 10-

cial, os documentoi a que se refere o artigo 99 do Decreto-Lei 2.627. de
26 de setembro de 1940.

- .

Jaraguá do Sul, 20 de agosto =It 1976.

� I Hilbert Badueliz - Diretor-Presidente

============:dI11:;...:....._\--�-----____;..---�

Os int�reBsados deverão .dirigirem-Ie pessoalmente à CENTAU.

RO S.A. - MEIAS B MALHAS, rua 9 de Mllrço. 817 em Joinville ou

dirigirem correspondência para o endereço acima. Apresentarem-ee mu

nidos dos documentos necessários ao Departamento Pessoal.
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