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EXPRESSAS
Concluído pela municipalidade,

.9 obras de aterro junto a eabeeeíra
da ponte Abdon Batista e que dá aeea

lO à rua Jorge Czerniewicz. Trabalho
que vem merecendo uma série de
elogios por parte .de todos quantos
transitam com seus vefculos pelo 10-'
cal, pois, além de melhor comodidade

para os motoristas, a visão foi me
lhorada, o qU8 evitará inúmeros aci
dentes.

Agora a, mesma equipa de obrai
desloca-se para Itapocuzinho, para
obraI de retificaçãe e alargamento
da estrada, desde a SC-301 até a Vila
Chartres, onlht serão aplioadoR re

cursos oriundos da Seoretaria dos
Transportes e Obras, através do FUD
do de AssÍst6ncia Rodoviária.

A convenção areni8t� de Sehree
der apontou 08 nomes de Helmuth
Hertel e Gerh,ud Zaetrow como caa

didatos a pref@ito e vice, enquanto
que em Corupá Engelbert Osehsler
foi o indioado a prefeíte e Adelino
Hauffe para vice.

Termina hoje, dia 4, maís uma

Samana da S8óde de Jaraguá do Sul.
organizada 'pela Oomíssão Municipal
de Saúde. Logo maís, às 8 h SO min
II 14 horas Da'l escolas Ilha da Fi
gueira e Julius Karsten, destaque para
III! 8filrviqos torácico e visual e bem
como audio-visual do SESI local, co

laborando estreitamento com a íní-
,

eísttva, dentro do programa SESI -

SO a30S de Paz Social. Idêntieo pro
grama foi desenvolvido desde 8 dia
�9 oa8 eseelas interioranas do munt
eípío centenário. Bste ano a semana

teTa como lema "O Progresse de
Jal'aguá do Sul, está contido Da êaú
de de seu Povo".

Dentro do programa alusivo a

Semana da Pátria, aconteceu ontem,
no salão nobre do SESI, a escolha
do Operário Padrão versão 1976, com
11 concerrentes 80 titulo. Na próxi
ma edi9ílo estaremos contando 08

detalhes acerca do acontecimento.
----_.._-----

.

Já 6stá de pOise do secretário
da Bducação, Salomão Antônio Ribas
Junior, pedido de reivindicação da
Fundação Educacional Regional Ja
raguaens8 (FERJ), para que este in
terceda.

.

junto ao FAS (Fundo de
ASllistêocia ao Desenvolvimento So
cial), à liberação de recursos' para
eO!l8truçlio do prédio Universitário de

·BODAS �O�O�M�o�!�1
No próximo dia 8 de setembro de 1976, a sociedade jaraguaense

prepara-se para um irato acontecimento que deverá marcar época nos

meiol sociais da centenária cidade. .

Loreno Marcallo. capitão de indústria e sua digna esposa Marion,
da tradicional família Grubba.Meister, completam Daquela data o seu jubileu
de prata, assinalaodo 25 aoos de feliz cons�rcio que foi abençoado pela
dádiva de filhos e um grande círculo ·de amizades.

Agradecidos à Deus por tanta ve�turd, segu.ndo expressa nUI�ifes
taçã9 vonrade conrida nó cDDvite,' extendem a alegria do evento aos f.lhos,
familiares e amig-ol, pira que participem da Missa em Ação de Graç�. q�e
deverá realizar-se nll datl acimn mencionada, quando comparecerao as

19.30 boras, na Igreja Matriz "São Sebastião". para serem abençoados.
Após o 1110 religioso, os convidados serão acolhidos na,sede so

cial do Grêmio Esportivo Juventus, onde o casal de prata devera ler cum-

primentado, _

.

"Correio do Povo" senle-se honrado em cumprimentar o ilustre
clisal óra se cobrindo di praia, acompanhado doa VQtos de muitós felici
dades.

Jaraguá do Sul a ser eenstruíde pró.
xilDo a escola Julius Karsten, em ter
reno ainda a ser adquirido. Em ma

téria anexa, nesta edi9ão, o díre�or
da entidade faz amplo relato das ati
vidades do órgão educacional.

Desde o último dia L·, fato que
se Terificl'),rá até esta s.guada feira,
em todos 08 8IJtabeieoimentoR da re

de escolar do município, estão sendo

pretertdes palestras e stos efvieos
em homenagem a mais uma Semana
da Pátria, em regozijo aos 154 anos

de hu!ependénoia do Brasil. O ponto
alto .erá, sem dúvida, o dl"sfile de 7
de setembro, às 9 horas, Da Av. Mal.
Deodoro e com com a pre8en9a de
graúde massa humana.

O Grupo Escoteiro Jacoritaba
de8ta cidade, promoverá na ter98 fei
ra, dia 7, uma grande churrascade
nas dependêneias do pátio de festas

. da Matriz 8ão Sebastião. O inicio
será às Uh SO min, tão logo se en

cerre o desfile eseolar. Por spenae
20 cruzeíros, você terá direito 8 um,
churrasco, acompanhado de pão e

maionese e concorrerá, ainda, a um

televisor. preto e branco. A r�nda da

promoçãq destína-se a construção da
sede prôpría dOI Bseoteíros.

Encontra- se na Câmara de V8-
raadores pars apreclação dos senho
res edis, projeto de leí de autoria do
Prefeito Eugênio Strebe, solicitando
aprovação para o Levantamento
'Aerofot0g!'smétrico de Jaraguá do
Sul, oomo primeiro passo para a fu
tura implantação do Plano. Diretor.
Serão inv'estid08 aeste levantamento
recursos da ordem d. 242 mil cruzei
ros, a serem liberado. pelo BNH.

Deverá ser aprovada em vota
ção final na próxima reunião do le
gíslatívo local, projetos de lei de au

toria do executivo, criando o Mus�u
Municipal Jaraguaeuse e autorizan
ds o SAMAE a adquirir área de ter
ras anexa ao seu terreno no "Morro
do Carvão" por 120 mil oruzeiros pa
ra con8tru�ão de seu legundo reSelr

vatório.

Movimento ArGnista Jovem eon�

vocando todos OB S8U8 membros para
reunião Da tarde de hoje, às 14 ho
ras no Restaurante Marsbá, quando
88suntos de importâneia do MAJ, S9-
rão trdtados.

ED:lTOBI.&_L

Semana .de Pátria
Ne momento em que se desenvolvem os festejos alusivos à Semana

da Pátria e à data da nossa Independência, é oportuno recordar conceitos
sobre o sentimento patriótico.

No estágio atual do nacionalismo internaoional, o verdadeiro sentido ...

da Independência assume um preponderante papel que,· sem subverter o tra

dicionalismo histórico do passado, promove o amor a Terra Natal, esteio e

alimento da personàlidade que embasa o verdadeiro patriotismo.

Em se tratando do Brasil, na imagem dos nossos libertadores se re

flete o excepcional sentido de sua revolucionária mensagem. surgindo, na

pessoa de cada um deles, um salvador identificado com os sublimes ideais
da grandeza da liberdade.

Por esses ideais um povo adormecido despertou para uma nova rea

lídade, buscando revitalizar. em cada cidadão, o sentimento patriótico que
se manifesta espontâneo em favor do desenvolvimento de uma Terra iden
tificada com os desejos dos seus filhos.

Assim entendida, a Pátria jamais poderá ser o produto de precon
ceitos, mas a própria essência de um nacionalismo sadio, síntese indivisível
de anseios dirigidos para um destino coletivo de liberdade e de democracia.

Para que o sentimento patriótico se delineie, para que o verdadeiro
sentido de liberdade se consubstancie, faz-se mister estabelecer um traço de
união entre o passado e o presente. No passado. buscando o exemplo de
nossos ancestrais, eles que se identificaram tão heroicamente com nossa In
dependência. pela consciência cívica do dever e pelo sentimento pátrio de
amor à Terra e à Liberdade. No presente, valorizando tão valioso legado de
exemplos que fizeram deste rincão à Pátria livre com que sonhamos.

A Renan devemos o alto significado desta mensagem: "A Pátria se

compõe dos mortos que a fundaram, como dos vivos que a continuam".
Uma nação é uma alma; um princípio espiritual. Duas coisas que a bem di
zer. não' são mais do que uma. constituem esta alma" esse princípio espiri
tual. Uma está no passado, a outra no presente. Uma é-'a posse em co

mum de um rico legado de lembranças, a outra é o consentimento atual, o
desejo de viver conjuntamente, a vontade de coneínuar a fazer valer. a

.

herança que se recebeu inteira. O 'homem não se improvisa. A nação, como
.

o indivíduo, é o resultado de um longo passado de esforços, de sacrifícios,
de devotamentos.

.

Que este novo 7 de Setembro tenha o condão de despertar ainda
mais a consciência nacional do nosso sentimento patriótico a fim de que
unidos, Povo e Governo. defendamos não apenas a Constituição e a Líber
dade, mas também o solo pátrio e os filhos que nele habitam.

E que estes filhos, nas igrejas onde oram. nas praças onde passeiam,
nos campos onde lavram, nas cidades onde labutam se conscientizem

sempre maís dessa verdade de Lamennais: "Não há amigos, não há esposas,
não há pais, não há irmãos a não ser na Pátria." Que em corno dela, se

aglutine, pois, a grande família brasileira que, sob o comando do seu dírí
gente maior, o insigne Presidente Ernesto Geisel. promove a Ordem e o

Progresso deste País que vai prá frente.

Mais uma etapa do
Camp,eonato Catari
nense de Bolão

Jaraguá do Sul - Conhecidos
os resulrados finais do CampeOOiJlO
Estadual de Bolão Masculino, com jo
gos realizados DO último final de se

mana aqui em Jaraguá, teremos hoje,
com início às t 4 horas, as disputas do
Bolão Femioino, qUlndo várias cidades.
de nosso Esrado. se farão presentes. O
término está previsto para às 16 horas
de amanhã. nas moderníssimds canchas
do Clube Atlélico BlI(>pendi. as primei
ras em Sanra Céltarina com medidas
oficiais exigidas pela Confederação
BrÊlsileira de Bolão, seilundo o des
portista Arno Henschel. Convida-se,
mais uma vez, 08 llmantes deste espor
te a comparecerem na 'nova sede do
Baependi, li fim de prestigiinem as

tompetições.

AMUNESC lidera
o' 'Diário

.

Oficial do Esrede,
em SUli edição d� 18 de agosro
publica os quadros gerais do
ludice de I?arricipação dos Mu
nicípios (provisórios); das 14
micro-regiões de Santa Cafari
na, onde a Amunsse - Asso
ciação dos Municípios do Norre
do Eslado de Santa Cararina,
destaca-se com o maior per
centual 18,677609, seguido pela
AMMVI, com sede em Blume
nau, cujo índice é de 10,012041.'
Jaraguá do Sul, municípIO líder
do Vélle do ltapocu. Piiltlicipa
com 2,ãl0900 porcenro di'! arre
clIdação estadual e coloca-se
entre os dez maiores municí
pios carariDeDs�s; em nossa

micro-região, posicioDa se Oft

segunda colocação.

Dia 11, concerto na

Cidade Centenária
o Calendário Artístico e Cultural

de Sanra Catarina, coligido e divulgll�
do pela Coordenação de Assunros
Culturais da Secretaria do Governo,
marca para o dia 1 t de setembro pró
ximo, em Jaraguá do Sul, Concerro
Barroco para órgão concertista: Jorge
Prelss. O local e o horário será divul
gado posteriormente, promovido que
será, pela Coordenação de Assunros
Culturais da Secreraria do Gonrno do
Ealado de Santa CatariDlI.

"Correio do POYO"

distinguido com convite
Da presidência da VASP, em 8ão PJlU-

10, recebemos honroso convite para partici
par da cerimOnia de d8dicaçQo do Boelng
787 "Santa Catarina", realizada que foi no
Pátio do Hangar da VASP, Aeroporto de
Congonhas, às 10 horas de segunda feira
próxima passada. Tomou parte das soleni
dades, Sua Excelência, o governador do Es
tado Dr. Antônio Carlos Konder Reis, que
fez a dedicação da aeronave na presença de
iUversas autoridades e comitiva, entre elas
o governador de Sao PaUlo; Agradecemo.
a honrosa distinçl1o.

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

Fazem anos hoje: '

- A garota Eliane Aparecida da
Silv&;
- a sre, Karolina Burow Bühlsr:
- o sr. Walde.ar 'Van Vossen;

Fazem anos amanhã:
- O IH'. Pedro Borges, em Oorupâ:
- a jovem Eliany Honrburg;
- o jovem Ronaldo Guilherme

Schmidt.

I Dia 06 sei.
- A sra. Eucláir Pereira Lima

Hinsching;
- o sr.lHugo Hoepfner,
-' o sr., João Hoepfner;
- a srta. Eloni Borges;

I - o .sr. Arnaldo P�sq1lßlini;
- a sra. Traudi Kanzler. em Es-

trada Schroeder;
-

.

- Esmeralda Ferrazza;
- o sr. Rui Romero Bauer.

"Dia 07

Ondina de Oliveira;
- o sr. Werner Mey, em São Pau-

Ie; ,

- • sra. Sezelanda Mariá da Sil
va Costa, em L!ilguns;
- o ,sr. Nelion José da .C0sta;

I - o SI. Renato Raboeli (co,D,tabilis-
ta);

.

'"

- a sra. Mercedes Silva S�ade;,

Dia 08
- O sr. Lourinor 'Seiffert

'Joinville;
- a sra. Vvà. Elsa Mülle-r;
-_ Q ;sr. AlfonI!j9,Erdmann;
- 8 sra. Wally Friedel;
- o sr. Nelson Amorim, em Join-

ville;
- o sra. Terezinha HaffermaDn

Pereira, em Oriciúma.

Dia 09
- O sr. -Damásio Schmitt
- o sr. Waldemar Schmitt .

,

- o sr. Albrecht Gumz (comer-
.isnte);

- o sr. Ha!'twich Hanemann;
- Vitti Bona;
- a sra. Maria Anézia Gunçalves

de Araújo; em Itapoeuzinho;
- o sr. Reinoldo Ucker. em Ne

reu :Ramos;
- a sra. Cecfi.ia Padri Papp.
"Nossos cumprimentos aOI aniver

sariantes da. semana"

�egislro
Aurea Mülle. Grubba, Oficial do Registro
Civil do I. Distrito da Oomarca de Jaraguá
do Sul, E.�d� d,e Sapta Catarina, Brasil.

EdHal n.e 9A80 de 26/08/1976".
Nitro di Macedo e

l'Isa Maria' Francesc"i '

,EI.e, brasileiro,', solteiro, clirpinteiro,
mJtural de Jaraguá do Sql, domiciliado
e residenle na RQa Aogel.o Rubini, nes
ta cidade, filho de José Ferreira de
Maeedo e íAne Valcaolli'll de Maced�.

Ela., brllsileirlJ, solreira, do lar, na

tural de Jaraguã do Sul, domiciliada e

residenIe' em Nereu Ramos; neste' dis·
trU<:>, 'fiIhâ de Jósé

.

Fraoce,chi e 'Leo-
nizia

.

Danoa francesehi. í .i

em,

....- ....... - ...
. - -, - .. _..... _.. . �.

\

I------------------------------�

i Serviço N,oticioso Polipress I
------------ '. -----------J

Helns Eng�lmann e

Edelmmd' .cue Seid,el

Ele, brasileiro, solteiro, levrador, ne
rurel de Jaraguá do Sul, domiciliado e

residente em Tres Rios do Norte, nes

re dlsrrlto, filho de Jorge Frederico
Engelmann e de Eroa Meier Engel
menn,

Ela, brasileira, soltelra, do lar. ne

tural de Corupé, nesre Estedo, domici
liada e residente em Corupé, nesre Es-

I tado, filha
de Ernesto Prederíco Seidel

e MUda Seidel.
'

Edital n
" 9.482 de 27/8/1976

Valdoni MarciHo e
. Venda Cruz --

Ele, brasileiro, soltetre, operérío, na
tural de Criciuma, neste Esraao, do
miciliado e restdeute em Vila Lenzi,
nesre dístrtto, filho de Pedro Manoel
Marcilio e Maure Monteiro Marcllíe.

Ela, brasileira, solretra, do lar, na

rural .de Críeíume, neste BSlado, domí- I

ctltade e realdeute em Vila Lenzt, nes

te dtstrlto, filha de "João Cruz e dI! Lu-
cia Luciano Cruz.

.

Edital 0,° 9.483 de 27;aS/1976
IVlJO Leonardo Ollnger e

,

,Loreni Maes .

I .,

Ele, brasileiro, seltelro, motorlste,
naturel de Guaramlrtm, neste Estado,
domiciliado e residente em Guaramirim,

. neste Estado, f1iho de Leonardo "Olm
ger e Paula Maria Ollnger.
" Bla, brastlelre, solretre, índustrtérte,
natural de Jaraguá do $ul, domiciliada
e residente em ltspocuztnho, nesre dls
Irito, f1iha de Ilalf Maas e Lili Kretsch
mer Maas.

Edital n.O 9.484 de SO/�8/1976
Ingo Luiz Fock e

Nair Demarchi

Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro,.
natural' de Rio dos Cedros, neste Es
tado. domiciliado e residente em Bar
ra öo Rio Cerro, neste distrito, filho
de Arnoldo Fock e Eleta Fock,

,

Ela, brasileira, solteira, do
-

lar,
natural de Rio doi Oedros, ·neete Es
ta.do, domiciliada EI residente em Rio
dos Oedros, neste Estado; filha de
Dario Demarchi e Carmels Demar
chi.

Edital n.o 9.485 de 30/08/1976,
Max Koehler e

!
Bnna Hoffmann

Ele, ,brasileiro, solteiro, lavrador.
Bltural de Jaragoá do ,Sul, domicilia
do e residente em Itapocusinho, nes·
te distrito, filho de Rud@lf9 Koehler
e Frida Jordan K0ehler. ,

Hla. brasileira, sQlteira, industriá·
ria, natoral de JAl'sgl,l& do Sul, do
miciliada e residente na Rua Join·
villa, nesta. cidade, filha de Egon
Hoffmalul e d. Elfrieda Baade Hoff
mann.

Edital n.o 9.486 de 31/08/1976
Lidio Gsssner e

Âvenita Baumann

Ele, brasileiro, solteiro, lavrador,
natural de Jaraguá do Sul, domicili
ado e residente em Garibaldi, neste
distrito. filho de Bruno G"S$Der • EI·
vira Sjoberg Ges@ner.
Ela, brasileira, solteira, industriária,

natural da Jaraguá do Sul, domicilia
da e residente em Jaraguá 8(, neste
distrito, filha de ViIi Baumann 8 Erna
Rubin Baumann'

Edital 0.° 9.�87 de 31/08/76
Evaldo Horongol!lo (ii

Nelsa Nienow

Ele, brasileiro, solteiro, lavraaor,
natural de Jaraguá do Sul, domicili.
ado e residente em JSl'aguasinho,
neste distrito, filho de Frederico Ho ..

rongoso e Elsa Oestereich Horongoso.
Ela, brasileira, solteira, do lar, nB

tural de Jaraguá d.o Sul. ,domiciliada
EI resilJent.e em Garibaldi, lieste dis
trito, filha de Oswaldo Nienow e
Wilma Kreyssig Nienow.

Edital n.O 9488 de 311'08/1976
Antonio pellanss e

Salete Helena Bridi
.

Ele, brasileiro, solteiro, garçon;
natural de Jarlilguá do Sul,. , domici:
liado e residente· na Rua Joinville,
nesta cidade, filho de Nicodemus
Pelh'lDs8 e Maria Klein Pellense.

Ela, brasileira, solteir_!i, industriá-

NOVO REGULAMENTO PARA
PORIUDAS AUTOMOBI:éíSTIOAS

Da acordo. com 88 uovas me

didas anunciadas pelo Ministro; da :

Eduoação e Cultura, as competições
autcmobilfstieas nacionais não, pode
rão ultrapassar quatro, horas de du

ração e terão seus treinos reduzidos
à mstads do tampo, em vista. da re

oente restrição imposta pelo Governo
Federal ao use de combustíveis. O
ministro anunciou também que. ainda
este ano, será realizada ums compe
tição com carros movidos a .äleool,

PUN:IQÃO TAMBÉM
PARA JUIZES DE FUTEBOL

Pelo novo Código Brasileiro de
Futebol oa juizes estarão, pela pri
meira vez, sujeitos a, punições ,qaando
for'comprondo o abuso de autorida- :
de. O novo código eneentra-ss em Ia- I

se de revisio e datilografia e deverá
entrar em ,igor nos próximos três'
meses. Sairá coordenado com o regu
lamento da profissão do atleta .. tem
um capítulo espeeial sobre estimulan
tes (doping), segundo o.qual o jogador
que participar de um [egu e'm con

dições anormais, a partida será anuo

lada. Desja maneira a .poniQão atingirá.
tanto o jogador como o seu clube,
Outro ponto de destaque da' nova Ie

'

gislaçlo será BO que diz respeito 80

aspecto da violência e' indisciplina de
modo geral atingindo jogadores e

nírigentea. As multas e penas lerão
dobradas em 'alar e em tampo. Esta
mudança chega em boa hora. pois' 8S
punições atualmente tigentes são mui
to soaves - um incentivo à· indisci
plina, o que parece explicar' 8 atual
orise disciplinar por que at::aVf)ssa &)
fdtebol braelíleiro. Assim, uma expul
são de joga:dor ou de dirigente po·,
derá significar a l;1ulilpensão por, no!
mínimo três partidas, em vez de uma

como agon_ Após o término da fase
de rtivisio, o Código Brasileiro de Fu
teboi será estudado pelos membros
do Superior Tribunal de Justiça Del
portiva, pata um parecer final.

BIOCONVERSÃO DA
ENERGIA SOLAR

O Prêmio Nobel de Bioquímica
o norte-americano Melvin Calvin, alir
mou qoe, a energia 101al' ªgindo so

bre 8 terra, em apenas 10 dias é iraal
a todas ae resenas fósseis existentes.
Essa é 8 razão do aprofundamento
dos estudos de utili'zBQão dessa ener

giB, ou 8 biocon.el'são da energia
solar. Tal sistema consiste na coo
s9cuqio do mesmo processo de fotos
síntese das plantas. A planta em cres

cimento transforma 8 energia solar
elll matéria e a utilização deua ener

gia numa área de 850 quilometros
q�adradoB (uma' fez que !!Ie consiga
aproveitá·la racionalmente pelo pro
eesso da bioconversão) é suficie,nte para
satisfazer, num dia apenas, todas 811

necessidades de energia da ..humani·
dada, tanto no que diz respeito à
alimentação como no que se refere. a

transportes . .A. graode "antagem dess8
fonte de energia ao contrár!o das
cOJilseguidal do carvão. petr61eo e gás,
é que ela é iLldefinidamente reno,ável.

PARA PRESERVAR OS RIOS
Uma du reoomendaoões apro,a

das pell! Reunião Técnica Sobre o

ria, natural de Rio do Oeste, 'neste
Estado, domieiliada e res,idente na

Rau Joinville, nesta cidade, filha de
Tere1lio Bridi e de Ida Bi.'idi.

Edital n.· 9.489 de 31/08/1976
.

.Agenor Pedro da Silva e

Maria Lucia Gorges
Ele, brasileiro, solteiro, servente,

natutal de Gaspar, neste Estado, do
miciliado a residente em Ilha da Fi

. gueirs, neate distrito, filho de Teo
doro Americo da Silva e Joaquina
da Silva.

Ela, brasileira, solteira, do lar.
natural de Guaramirim, neste Estado,
domiciliada e residente em. Ilha da
Figueira ntlste distrito, filha de Jo'ão
Gorges e de Maurina Petronilha Jun
kes.

Aproveitemento Pesqueiro .das Repre_
sae de Energia Elétrioa, realizada re.

centemsnte BO Rio de Janeiro, foi
enquadrar .como crime, a pöluição
proposital dos rios onde sa realiza
pesca sistemática. O potencial de pes.
cado nesses reservatórios é estimado
em 125 mil toneladas anuais. Um gru,
po de trabalho deverá entregar em
30 dias l à Eletrobrás, eaoarregada de
enviar ao Ministro do Interior 88 re
comendacões da Reunião. informações
atualisadas sobre 8S bacias dos riol
Paraná, São Francisco, Parnaíba, Ja.
cUÍ. Tocantins EI Moji Guaçu.
MEO AUTORIZA PUBLIOAQÕES
DE ORIENTAQÃO TÉCNICA

Atendbndo a abaíxo-aseinado d.
alunes da Eemola de Educação Fíllioa
da Universidade Gama Filho, o ministro
Nei Braga autortsou a continuação da
séria de publicações têemeae, didátiollB
e culturais destinadas a es�e ramo do
sistema educacional brasileiro. Con
forme argumentaram os alanos 8G
ministro, o conteúdo de tais publioações
possíbilítam uma definiQão curricular
ds qae o ensino de Educação Física
no Braail é carente.

PRODUQÃO LEITEIRA DE MINAS
AUMEMTARÁ 12ß% ATÉ 1979

Com o orasoi.anto previsto de
22% em seu rebanho atual, o Estado
de Minas Gerais terá condições de
aumentar em 128%, até 1979, a sua

produção leiteira, o qua representa
um aoréscimo de 86% nos Índices da
produti'idade atual.

Este 8IImento planejado baseia-Re
em dois P06toS: o melhoramento ge'
nétioo do rebanho (oom a utilização
de raças melhor dotadas) e a aplioa
ção de técnicas mais avançadas no
setor. Quanto a és.e último item 8e'
rá empregßda a racionaliza,ão Ela ali-

,

mentação ad0hmdo se pastagens ade·
quadas e suplementaçio com sais mi
nBrais DU épeeas de estio.

NÃO HÁ OAF� PARA OOMPRAR
NO MERCADO MUNDIAL

.

N io . há café di'sponÍgel no mero
cado mundial para o Brasil oomprar,
81!1pecialmente da espécie robusta -

.

segundo o presidente da Assooiação
Brasileira tia Indú8tria de' Café Solú
gel, Benjàmim Beliriky .. Essa· cOBelu'
são foi inferida dOI oontat08 feitos
darante 15 dias em países da Amé,
rica Oentral e da Europa. Ie o Brail
sil tentasse comprar todo o café o

8iXistente provofal'ia uma: violenta ele·
vação doa preçms e' traumatizaria ainda
mais o mercado. normalmente nervO·
so e tenso. O que ,., Brasil pretendi
é garantir 'a disponibilidade de café a

longo prazo.

PRODUQÃO DE, PETRÓLEO
DEVERÁ SER SUPERIOR A DE 75

Não obstante 8 queda de 2,2%
verificado no primeiro Ilemestre deste
ano. em relaçãu a igual períodO do
ano pasBüdo, a produção bruileira
de petr61eo dneri ser maior do que
a de 1975. A crucente queda "rW
cada nos campQ8 de terra, especial·
mente do recônca'o baiano, estão
.sendo compenssdu com os constan'�1
aumentos da prodl!lQão da plataforma
Iilubmarina. -"

M&� se Oi aumentos de produção
são um fator de otimismo, a realidade
de consumo é bem outra', pois eoO
tinua orescendo de8proporciom8Im�
te. Atuslme'hte p'roduzimo8 176 mil
barris e imperíamos

.

cerca de Um
milhão, por dia, 15% a mais em re

lação ao ano passado.
-

,L, é i 3, ass 'i n e e

d i v u I g U ,e e s t e

semanário
13 •• I '

, F o n e:, 72-00'91
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ESTADO DE IiANT.& C&T.&RINA

Prefeitura Municipal de jaraguá do Sul
LEI N.O 629/76

Reconheoe como de Utilidade PÚ
blica a OOMUNIDADE EVANGÉLICA
LUTERANA BMANUEL de Jaraguá
do Sul.
EUGENIO STREBE, Prefeito Muni·

eípal d. Jaraguá do 8ul, Estadn de
Santa Càtrinll, no U80 II exercício de
IIU8S atrbui,õel,
Faz saber a todos os habitaoteB

qoe a Câmara d. Venadores aprovcu
e eu lIanciono a seguinte·lei:
ART. 1,°) -\Fica reconhecida como

de Utilidade Pública a OOMUNIDADE
SVANGÉLICA LUTERANA EMANUEL
de Jâreguá do 8ul.

'

AßT. 2.°) - Esta Lei ent!'ará em

Tigor na data de SUB publicação, re
vogadas 8S disposições em contrário.
PALÁCIO DA PREFEITURA MUNI

CIPAL de Jaragui do Sul, a08 26
,Has do mês de agosto de 1976.
EUGENIO STREBB, Prefeito Monicipal
A presente Lei foi registrada e

publcada Destti Diretoria de Exps
diente, Educação e Assistencia Social,
a08 26 dias do mês de agosto de 1976.

ASTRIT K. SCHMAUOH, Diretora.

DECRETO N. 400/76
Abre Crédito suplementar Valor de

e-s 4�.OOO,00.
EUGENIO STREBE, Prefeito Muni

cipal de Jaraguá 'do Sul, Estado Gle

13.000,00
43.000,00

ART. 2.°) - O crédito aberto pelo
preseate decrete será coberto com
recursos do Bxcesso de Arrecadação
verificado até o mêe anterler do cor

rente exercício, conforme demonstra
tívo anexo.

ART. 3.°) - Este decrete �ntrará
em vigor na data de' sua publicação,
revogadas a8 dispos-içõ•• em contrá
rio

PREFEITUFtA MUNlCípAL DE JA
RAGU! DO SUL, a08 26 dias dó mas

10.000,00 de -agestc de 1976.
, BUGENIO STREBE, Preteíto Municipal

O presente decreto foi registrado
5.00Q,00 8 publicado nesta. Diretoria de Expe

diente, Educação e Assistência Social.

Santa Oatarina, ulando de lIual atri··
buíeões l�gailil e face ao disposto no

artigo 6.° item II da lei n.O 595/75 de
30 de dezembro de 1975; DECRETA:
ART. 1.0) - Fica aberto no 0200 -

GABINETE 'DO PRBFEITO - 0201.
Gabinete do Prt>feito, um crédito no

Talor de Cr$ 10.000,00 (Dez mil eru

nitos);
Fica aberto no 0"'00 - DEPARTA

MENTO OB EDUCAÇÃO, CULTURA
8 ASSISTßNClA SOOIAL - 0402.
DivisA0 de Cultura um . crédito no

valor de Cr$ 5,000,00 (Cinco mil eru
zeiro,); e no 0403. Dívísão deAssi.
têaeís Social um crédito DO valer de
Cr$ 15,000.00 (Ql1inze mil eruzaíros):
Fica aberto no 0500 - DEPARTA

MENTO DA FAZENDA - 0503, Di
TÍsão de Tesouraria, um crédito no

valor de Cr$ 13.000,00 - (Treze mil
eruseíres); suplemeuter ao Programa
e vsrba abaixo djscrimin�da8. cons

tantes dos quadros saexos a leí n.
°

596/75 de dezembro de 1975.

ANEXO I - QUADRO A

0201.03070202.002 - Ma
autenção dOi Serviços
iner&Dts8 ao Gabinete
do Prefeito
0402.08482472.013 - Gas
tos com a Difusão Cul
tural 00 município
0403.15814872015 - Gas-

tOB com AssilltOneis e -_

subvenções Sociais'
0503.03080302.021 - Pre
l'ê oi gastos na Dívísãc
de Tesouraria 13.000,o�

43.000,00

a08 26 dia. do mê.1i de agosto de
1976.

ASTRIT IC. SCHMAUCH, Diretora
15.000,00

ANEXO II QUADRO A

DECRETO N.o. 401/76",
EUGENIO STREBE, Prefeito Muni

cipal de Jaraguá do Sul, Eltado de
Santa Catarina, ne UIO ,. exercício
de suas atribuições,
considerando o disposto Da Lei

Municipal D.O 5404/75, de 6/6/75;
considerando o afaatamento volun

tário dOI Sri. ROLANDO JAHNKB
e WALDEMAR ROCHA, DECRETA:
ART. 1..) - Ficam nomeades 08

Sra. MOUSSA NACLE • ODAIR VAI
LATTI, aquele c.nmo representante
do LIONS CLUB CENTRO e este como

representante da Câmara· Municipal.
para comporem a Comissão Municipal
de Turismo.
ART. 2.°) - Iste Decreto entrará

em vigor Da data de sua publíeação,
revogadas as disposições em contrá
rio.

PALÁCIO DA PREFEITURA MU
NICIPAL, de Jaraguá do Sul, aos 26
días do mês de agosto de 1976.

.

EUGENIO STREBE. PrefeitoMunicipal
O presente Decreto Ioí registrado

e publicado nesta Diretoria dI> Expe
diotte Educação e Assistência Social.
aos 26 diss do mês de agosto de 1976.
ASTRIT K. SCHMAUOH, Diretora.

0201.0307020!.oo2 3130 -

Seniço8 de Ter.eiros
0402.0848247%.0184140 -

Material permanente
0403.15814872.016 3130 -

ServiQoB de Terceiros
0503.03080382.021 3130 -

S�rviços de Terceiros

10.000,00

'.5.000,00

15.000,00

Decálogo da
! - Não tente mudar p tsmpe

ramento de ninguém.
2 - Aprenda à esperàr. sem

alimentar com a anaíedade o pröble
mil. existente.

S � Não eoats demals seus

resaentímeatos às pessoas allos e ja-
mais o façli 80S estranhos.

'
.

4 - Resista ao máximo, sem

implorar auxilio. Recebendo, o ou näe,
agradeça sempre.

5 - Não obrigue ninguém a

nads, mesmo que a posi"ão permita.
ti você tudo exigir. Peça por favor
e espere.

Cordialidade
6 - Fale pouco, interrogue o me

n98 possível fi) não sofra se não res

ponderem,

7 - Sorria, mesmo contrariado
em seu m·ado· ds ver e sentir, sem
erítíear seu próximo.

. 8 - Ajllde desinteressadamente.
9 - Não exagere 8S felicitações

e as cendelêucías.
10 - Não use os erros passados.

como argumento nas discussões pre
sentes. Do passado escolha o bem
e viva (.) presente C9IDO dádiva da
Vida.

IIII

TAMBÉM É COM A

Dicas para a sua o o z-í n h a

SIGA A RECEITA QUE O BOLO DÁ CERTO·
Se o seu trabalho de preparar

uma receita de bolo resultou Duma

decepção, antes de culpar o auter da,
receita certífíque-se de que você .e

seguiu rigorosamente, usando ingre
díentes realmente pedidos, nas quan
tidade"'! exatas e S8 o preparou na

sequência recomendada. Seguindo es
tas pequenas regras, tenha .

eertess

que seu bolo. vai dar certo:
1. Tenha todos 08 ingredientes

medidos, à mão, lintes de começar.
�. Siga a receita à risca.
3. Para saber 813 já. está pronto,

introduza um palito no bolo. Se. sair

limpo, está pronto.
4. Evite abrir a porta do forno

muítasntes da hora. O bolo abate.
5.' Se cemeear a corar e não esti-

ver pronto ainda, cubra- 9 com um

papel para evitar que a superfície
S8 carbonize.

I 6. Quando se tratar de massae
mais pesadas como ehocelate, mela
do ti condimentos. use um pouquinho

. de blcarboaato. Fica mais leve.
7. Quando a receita não recomen

dar outro modo, unh� a forma com

manteiga e pulverize com farinha de
trigo ..

S H· A R P
o Brasil lJCabli de perder um dos

mais famosos locutores do rádio e te
. levisão, que criou com a SUl voz uma

nova imagem do fUlebol brasileiro,

Queremos DOS referir GO jorolliista
Geraldo Jos� de Almeida, que II grande

IIII
plaléia esportiva conhecia pela expres
são - "QUE QUE e IIl1lllSS5SSS·

������������;������������� S5000 MINHA GENTE.. :'
Os volos de pezíilr à família enlutada.

G R Á F I C A A V [N I D A LT D A.

Chegou a hora de V. pagar sua
.

promessa..Dê �um Opala a V. mesmo

Morreu Geraldo José
. de Almeida

OH. ALBERTO DALMAHCO
ADVOGADO

Av. Mal. Deodoro, 1.086 -

Fone: 72..0695

Expediente: das 14,00 às17,00 h.

Jaraguâ doSul- Santa Catarina

.Aproveite a �promoção dosl�Concessionários CHEVROLET e venha buscar o seu modelo 76

'CHEVROLET ao alcance de todos

Irmãos Emmendorfer S/A
Av. Mal. Deodoro, 557

Fones: .72-0060 -.72-0769 - 72 ..0969

Jaraguá do Sul Santa Catarina
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mi Jaraguá fahril s.a.
C.G.C.(M.f.} n.O 844ãO.07õ/000i-Oã
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBL:f:IA GERAL ORDINJ\RIA
�ão convidados os aenhores acionistas deste sociedade para

ii essembléte geral ordinária,' à realizar-se no dic1l 29 de setembro de 1976.
ä. 15 (quinze) horas. na sede social, em Rio Cerro I, nesre municfpio de
Jaraguá do Sul, com CI seguinte

'
.

ORDEM DO DIA
1 - Dlscuçêo e aprovação do Balanço Geral, demonstreção

da coura de Lucros e Perdas, e Parecer do Conselho riscai. relatívoa
ao 'exereíeto 'encerrado em ÕO de junho de 1976.

2 - Eleição do Conselho fiscal.
ã - Assuntos dtverscs,

C G.a.M.F. n." 84 432426/0001-04
S. A. de Capital Aberto GEMEO RCA: - 200-75/155

Assembléia Geral Ordinária:
Edital de Convocação.

.

,

Ooneidamoa 08 senhores acíontetaa desta soc.iedade para a AB
sembléia Geral Ordinária a realizar-se no pr6ximo dia 1.· de, outubro
da 1976. às 9:00 'horas na sede social a Rua Jorge Czerniewiez, 690.
nesta cidade de Jaragu6 do 8ul-SO-, com a seguinte .

.

Ordem do Dia:
1.°) Leitura. discussio e ,otação do Relat6rio da Dlretoría, Ba

laneo Geral. demonltraçio da conta de laorcs & perdas e parecer do
Conselho Fiseal, refsrente ao exercíelo encerrado' Gm SO de junho de 1976;

2.°) Fixação dOI bonorärios da Diretoria para e atual exeroício;
3.°) Eleição dos Membros do Oonselho Fiscal para. o prellente

exercício li! fixação de soa remuneração;
4.·) Assuntos diversos.

A V I S O

AVISO

Achem-se à disposição dos senheres acionistal, nll lede' so
cial. OI documentos a que se refere' o arligo 99 do Deerere-Let 2.627, de
26 de setembro pe 1940. .

)lJrll(uá do Sul, 20 de asrosto de 1976.

Hilbert Raduenz - Diretol Presidente

A"is8molJ aos senhores aeionietaa que se encontram a diapoli
eão de todos na Ieda social da sO(;J1edade os doeumentas a qua· 8e re
fere o Art. 99.0 do Decrete-Lei 0.° 2627 de 26 de letlmbrg de 1940.

JARAGUÃ DO 8UL(SC). 27 de agosto de 1916.
HANS GERHARD MAYER. Diretor-Presidente

JOÃO BATISTA P};UM. Diretor-Superintendente

,

E HORA· DE BRASIL Dr. Murillo Barreto de Azevedo
VAMOS LÁ. O Brasil está aqui mesmo. pertíaho de casa.

Mas é um mondo novo esperando por ,acê. Vá 'er de perto a paisagem
neva, as cidades crescendo, a história passeando pelas roas, o mar ba
tendo nas praiss que são pedaços de paraíso. Vá e ,olte feliz. Pele
CREDIVARIG ou o CRUZEIRO A PRAZO, agora é Dlail
fácil viaj!!r para. 57 cidades brasileiras, moluinde todas às capitais do
Estado. Utilize também os ••rviQol de cargas e encomendBl.

.

VÃ DE

Advogado

Cobranças - Inventários - Desquites Proc.6SS0S Criminais

Questões de Terras - Acídentes d@ 'I'ransíto.

Atuação nas Oomareas de JARAGUÁ DO SUL e GUARAMIRIM..

VARIG II CRU.ZEIRO Escritório e resídnêcía: Rua Pastor Ferdinando Behlünsen n.O 252
.

.

Telefones - 72-03·00 e 7202-74. - DDIJ 0473. \
A maior experiência em ,oar Brasil

EM JARAGUÁ DO SUL. pe9a informações à VARIG

A,: Mal. Deodoro' da Fonsioa.1221130 - F�ne 72�OOg.1 - DDD (04:73).
Atende-I" diariamente, excepto às segundas feiras.

i
'

-----------------------------------------------_ .. _- .. --------------------------------------------------------------

��oo�����������oooooo�m�OO�E�������OO�OO����OOOO���OO
00 . . �

I IFloricultura Leopoldo SeidelS
I Alardinamentos -:-,Paisagismo - Plantas Ornamentais e Frutíferas �
00 .. �

11 Rua Roberto Seidel. 353 - Caixas Postais 14 e 3 "W
= COR,upA SANTA CATARINA �
� '. �.
�••��OO��OO�������...OO�.���.���.������.�OO

Florestamento, Reflorestamento, Paisagismo,
Projetos e Administração florestal

Ingo Paulo 'Robi
Eng. Florestal

Av. MaL Deodoro. 180 - Fundo8 89,250-JARAGUÁ DO S11L
Fone: 72-0411 - ema Poatal,zOD Santa CatariDa

É Fácil Entender por· que é o Cano -do AnoCARAVANo

Çomeçou a Promoção
CHEVROI.ET ao Alcance de Todos

Venha Buscar O' seu Modelo 76 DO seu (;oDcessioDário CHEVROLET

EmmendörjerIrmãos S.,A•

.:�1!
,

"
Fones: '72-0060. - 72-0769 - 72-0969 ;;. Av. Mal.'Deodoro, 55,7

�

. � ..�,:.� Jaraguâ do Sul Santa Catarina
,

Financiamenlo na Hora.
Enlrega lIDediala.

\

I
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. Clube . Empossa Novós Sóci�s
o Se'rF� Clube de Florianópolis,'

'

NOVOS SÓCTOS
fiHado, ao Serra Internacional, orga� Nornes
nizIlção leiga que, o,ra' pelas vocações
sacerdot�iB, -9 rel,jgiosas, "reuniu·se
lestivamente no Restaurante Lind,a:
cap. para a.solen�dadA de poss,e-; de
9 novos D;lembros da"enUdade. _

'

CORREIO

UC.P.}
Classe Operária

foi ilJi'ê:hl'do os 'jo'gos do Torneio I
de furebol "Clesse Operária", reunrn-:
do 10 equipes de emprêaas: e ór_gão�, de,s.- I
Ia cidade em dtsputa de dois' troféus; (
1.0 e 2,0 lugeree ofertedos pela Trans- I

poriadora Vale' do lJajaí Ltds. Hoje
serão realizadas duas parttdee entre

OS' 4 finalisllJs e os vencedores deverão
Uetidir o tftulo no próximo dia 7 de
setembro, feriado nacional.

'

Os resuluadoa de sábado eäomingo
foram 08 �Ieguinles: J. F'lIbril 1xO Man
nlS, Menegottt 2xO AriesiI, Wiest txü

Jarilö', AABB êxt Ariesa, M'arcarro 1 xO :

Wolf, J. fabril lxO Meaegettl, Arweg
2xO Manes, AABB 2x1 Wiest, Marcetto

.

!xO Jarila, J. Fabril lxO Mannee, AABB
lxO Wolf e Mercatto 4xl Iaríre, sendo

que a Ariesa não compareceu para jo
B'ar freare a Borracha Wolf e perdeu
os pODIOS.

Classificarllm' ae para as finais,
J. Fabril. 'AABB ta Marcetto vencedores
dos seus compromissos e Borrachas
Wolf, equipa esta scrteada entre oe

perdedores. Para hoje, à tarde no es

rádio "Max Wilhelm", deverão jogar
J. Fabril x AABB e Marca"o x Wolf,
devendo os vencedores decidirem o

lIIulo ni! II,rde de 7 de setembro.

Ginásio' de Esporte�
O gov'ernadc,lr Konder Reis e o

secretário Salomão Ribas Junior, da

paala da ,Educação" deverão ao lado
das aUlorid�des do município inaugu
rar o Ginásip de Esporles de Jaraguá
do Sul no próximo dia 6 de novembro,
segundo i!lformações recl?bidas per lí
deres aruisJas que esliveram 00 Palá�
cio dos Despachos. AindolJ agora tem
se iii ßol{cia de qúe o DEO deverá li
beu.tr à secretaria' da Educação e esta

para Jaraguá do Sul, li imporrância de
300 mil cruzeiros para lérmino das
obras çie implantação da imporraole
obra, que será sem dúvida ,a, consoli
dação do esporte amödor em nosso

município. . � .

Jarita e Joãp Pessoa
Segundo fnfarmações do sr. !oão

Lúcio da COsia, no ,próximo dia 11,
será oficialmenle inau,gurada a moder
na cancha de esportês, anexa ao eSlá
dio do João Pessoa que após a fusão
com o Grêmio 'Recrealivo Jarila,' ga:'
n.hou a força oecessäria à implaolação
de uma cancha para práriea de espor
Jes como FS, Valei, Handebol e Bai
quele, o que implica em dlzer num in·
cremenro ao esporle no Irapoeuzinho.
Uma grande programa�ão, eslá sendo
preparada l?arlJ o evento.

..

Seleção e Juventus iguais
A seleção da Liga Jaraguaense

de DesparIos, composta por jogadores
das equipes da J.4 Divisão, enfrentou
DO' último final de semana (sexra feira).
ao G. E. Juvénlus em cOlejo de muiro
boa movimenraçãa e que acusou um

empate sem aberrura de conlagerr., com
renda fraca de 1 mil e 300 cruzeiros.
Após o prélio

.

amisioso, foi servid'a·
churrascada aos jogadores e convida
dos' eSDeeiais na sede do • Moleque
Trlvesso�'. '

'
,

�

..... " t"
'

li' -..... '�""�"J?

o cerimonIal alcançou' grande
,brilho com a entrega de distintivo ·a

cada novo sócio,. ·sendo saudados pe
lo dr. Álvaro de Carvalho, falando em

ll?�e do� ampla,cados, ,o sr� Eugên-io
VIC-tor 8chmöckel. • '

'\ --t <t

.
O Serra

J

Clube' da
'

Florianópolis
fICOU acr'escido de oonsideráv�l nú
lIlero dá sócfo·s, e, que virá fàcilitar.
a tarefa do Governador Althoff • do '

Presidente Arnoldo 'Silveira.

CME entregou' troféus L, I

, Quiolâ fe,rá, !!à' naifa, li direção
(

da' Comissão' Municipal de Esporles'
fêz' lJ entrega dos troféus as equipes
e atletas que' mata se 'destacaram 'qulln
do' da realização dos' "JOGOS ABER:..
TOS D'E JARAGUÁ DO SUL _ ANO
100. A solénídade fÓi"" r�alizada I DO
'··Cri!to Rei" e" contou com o' prestl
giamentol de aurorldedes, c1graciados,
lmprense e despornaree em geral.

M'

,------�---,---_.-

,'.' Jaragu.á sediou
Campeonato Catarínense

de Bolão
."'�""!'.lIf'

•
< Os dias 28 e 29 de Agoslo de

1976, merearam DO calendário esporn
vo da cidade um Importante aconteeí
meato boloníaneo, pois, trouxe para
Jaraguá do Sul, no ano de seu .cente-'
nário recem findo, as mais caregortza
das equipes de bolão do eSlada de
Sanla Catarina, prestigiando B Fede
ração Cerartaense de 8olão a lerra

c:ognomiolJda de I'Pêrola do Vale do
Irlipocu"..

i
Nê:! noile do dia 27 de agoslo, os

representanfes dos v6rios grupos bo�
loníslicos reuniram-se em Congresso
na âlual sede do Clube Allélico Baepen
di e, na manhã do dia 28 _ sábado.
as equipes _se 'Ioco,moveram ali iii DO

va sede social do CAB, situada na

rua Auguéto Mielk�, na "gOiabeira;',
oparlunidade em que foi inaugurada li

Dava cancha de bolão, d'e quarro pis
, ,as, a mais mcidérna exislenfe no' Es
tddo, ,no dizer dos ,enleQdidos do es

perle boIoní�lico, sendo muilo elo.gia
das IS insralações, o tratamenlo dis"
pensado pelos desporlis1as locais e pe
his aUloridaqes que prestigiaram o

acontecimenro; em especial o Prefeil'o
pro.f. Eugêoi'o Sirebe e li municipali-,
dade que conrribui'u para o ,Ienö' su
cesso do evenlo.

Os grandes vitoriosos foram os

seiuinle.;
Florianópolis 1223 x· Blumenau 129'3
Indaial 1283 x Jguá. do Sul 1241

'

Lages 1194 x VideirlJ 117'2 ,

lIajaf 1267 x Rio do Sul 1072
Blumenau' 1221 x Lages 1161
Timbó 1220 x Jgl:lá. do Sul 1173
Florianópolis 1-294 x Videira 1107
Joinville 1266 x Rio do Sul 11i6
Yideira t 1'60 x Blumenau 1283
Lages 1269 x Ppolil., 1262
,Indaial ,1321 x Timbó 1322
JoinviHe 1286 x lIajaí 1321

FINAIS
Blumenau 1213 x lIajaí
Timbó 1259" x Irajaí
Blumenau 1264 x Timbó

RESULTADO FINAL

Campéão . ... Irajaí
1.0 Vice .'. . . . . Timbó
2.° Vice . '. '. . . • Blumenilu

CL.ASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL

1280 '

1�07
'

1307,

1.0 Jugar "V�lho" - Timbó
2.° ..

"Lyra" - hajai
3.°. ", "Schatzi" - Blumenau

m 227,2
'I 227,2
"

223,1 ,

01 - José de Miranda Ramos
02 :- Fernando Bra'ga Moreira
03 - José Galloti Peixoto
04 - Claudiôno r Cândido
05 - Patrício Borba Sa'ntana
06 - Marco8 X. FaÍ'Áco
07 _ Eugê'oio Viotor 8chmöckel
08 _ Arlindo Eertolotti
09 - Antonio de Pádua Pereire.
Padrinhos
Antonio de, Pádua Pereira
PUnio Franzo,ni Júnior
PUnio Franzoni JÚilior
Arnoldo Silveira
Frei Junfpero Bei,er
Carmelo Mário Faraco
Arlindo FranCisco Philippi
Clodoaldo A. Althoff
Francisco Althoff'

Nesse mesmo' ano '(1975)' forim, �s'

sisti,dos 'eercà 'di 2.00Q' P�?dUlote8 de 1
leíte dislri'bufdos 'nas reriões 'do 'litoral, '

Vale do Ilajaí, Campos de- Lages e de '

Curitibanos, e Chepecö. E'm decorrên
cia dessa assistência "récnica'foram for- i
mados 3.140 hecreres-. com pastageDs

'

methoredes e recuperados' 1.1SÓ beela I
res de pas lOS' naturets. Nesse mesmo·
ano - medíenre ínlelatlva da Secreta
ria da Agriculrura e Abaerectmemer -

I

forl;lm iOIr'oduzidas 2,200 matrizes (va�
cas de leire e selecionados reprodulores), ,

488 das quais imporlil�bis do Uruguai
e Arrentioa.' roram liilrnbém efetuiildos'
t.64Tregislr05 genealôgieos arlavés da .

Alisociação Gatarinens� de Criadores
de Bovinos.

.

N,�anla Calarina COnla com,30 indú,s. OVOS
Irias de lalicínios, com a grande maio-
ria (24) localizadas- no Vale do l'lajai e ' Impulsionam Obras Rodoviárias
Liloral Norle. Cinco dessas illdúslrias: A Bec�etaria des r_ransportes

.

e
comercializam 70% do I�i're rêcebido:í Obru de Santa Catarins', celebrou
"elo parque industrial .I�·.licinista.' 72% I através _do DER Qontrato8' para a
do leite é destinado à venda "io natura!' i

execução de o-brás em' diversas r��
e os reslantes, 28% iodusrrializödos giões do Bstadg: Incluem-se &.i, con

princip�lqnmre sob a förma de queijo vênios efetuad08 com Prefeitural
e m1:lt1reiga. A parricipação do leile no Muniei,pais, visando um' perfeito es
valor da produção aoim,al caiarinenS8 quema de atendimento a toda, gama
(ã6�.47fi) '�!Lo �.��!�?.! ;��__�8,,!°Lo. " .,�.de_J!st�ada8 qU,9• .._!Wm_j)õ_eßl_ "o mapa'

L 'd' t' I d-f' rodoviario catarineos8.
ev�n o em con a somen e iii I e,;, .,

ren�a do leite comerci,alizlJf4o alravés
das indúslrias de lalicíoios, o increm'eo,
Ie da produção ocorrido em 1976 foi 1
da ordem' de Cr$ 23.18 milhões.

O município de JaragUii do Sul co· :
mercializou no ano -de 1976 6.586,397!
lirros de leire. Neste ano de 1976 até o .

mês' de julho néssos produlores comer- '

cializaram ã.874.980 Urros· de leire.·
'

Dejai,r Pereira, Técnie� A'grí,çoia

"

O rebanho 'leiteiro sche-se dlsseml
nade em' quase- todas pmpriedad�s ru- Irais eererlnenses consruutndo, -em mui
t;88 regiões do Bsredo, uma elrermertva
e não uma atívldede priorilár,ia para o

produtor rural.

Em 1976 • produeãe de leire co- I

mereteltzede pelas indústrills de lanet- '

nios (20,56% do total produzido no Ea- ,

�lIdo)alingiu iii 73.29 milhões de lltroa I

;- 35% superler à produção do ariö.
anterior.

I I

,! . "

..... ;

Com. e In�. 8reit�ßIPI ,S/H
CGC-MF n.O 84.429.8�0/0001-68
Convocac;ão para Assembléia

·Geral Extraordinária
�

Convocamos 08 Senhores
Acionisias desli!! Sociedade para
,cqmparecerem a assembléia geral
eXlraordioária, a se rel!llizar no dia
18 de sérembro de 1976, às 10,00
horas, em sua séde social, a Rua

I' CtL 'Emílio Carlos Jourdan, 21,
nesla cidade para delibérarem so-

bre' li eguinle: \"

Ordem do ,Dia

I) Homologação do llumento
do ClIpilal Social de Cr$
7.810.000,00 para Cr$ 9.000.000,00,
represenrado Pela emlssao de

,

1.1 90.000 ações ordinárias, aul'o,
rjzado pela AssembléIa Gerid �x
Iraõrdioária 'de '15/0'6/76 ...... ,
'r t II} - Alleração àpah:ial dos,
n EslalulÓS Sociai,s.

.

NI) -'- OUlras "assubtos de
inreresse social.
Jarag�á do Sul, 17 de agoste., de,

'1976.
'_, "

Ass.
_

.

Hans' BreHhaupl - Direlor
" CPF' 009961679·72·

Henrique Gefterl -, 'Direlõr .
CPF' Q051,22269-20

Bruno BreilhdtlPI - Dir.ctor .�,

CPF' 093095869- t õ

,
,

Pelo presente aditai ficam
eon tocados 08 associados do ,Sin
dieato dos Trabalhadores nas

Indústrias Metalúrgicas Meoâni-
8BS e do Material Elétrico de la
ragllá do Sul, pua a, assembléia
geral extraordinária B realizar-SI
iii U),OO horas do dia 5 de se�

tembro -de '1976, na sede do Sin
dicato, sita a RU,a Padre Pedro
Franke n.O 133, Edifício' Barbi,
para ,deliberarem sobre II 18-

guinte ardem, do dia:
.

1.0 � Entrega dos chequei
COl'l'lsJondeote' a primeira' par�
oela das bolsas de estudo do
PEBE, referente ao ano letivo
de 1976.

2.° - Ässuntos de interêBs8
da CI8"S8." ""

Obs.
-

AB bol'lIIas da e$.tudo
.8.á serão entrega0 na 8t!sembléia,
é obrigatório ,8 presença do 8880'·

etade ou do bolsista.
Jaraguá do Bul, 30 de Agostp de

1976.
Oe'l'so ·S'. Medeir'o8 '_ Preliidente

.

Sindicato dosTrabailladores
nas. Indústrias Metalúrgicas
Mecânicas e do Material
Elétrico de Jaraguá do Sul

Edital de Convocação

contratos DER/SO

\ �

CONCORRENCIAS

,8) Convênio n.O 019/76-C, firmado
entre' o nER/SC e a Prefeitura Muni
cipal de Pedras Grandes, referente
aos servi908 de-recoDstrução e 'me·

lhoramentos das, estradas- do Sistema
Rodoviário MuniCipal. daquele Muni':'
cipioj

"";' ;,

b). Co,ntrato efetuado cam 8 Firma
Socieäaoe Mafrense 'de Engenharia
Ltda., psrlJ, a, ex,ecução de.duas pon�
tes em àoncre.to� firmado, situàdiUI no
trecho SAo 'Lourenço" D' -Oeste
Coronel Freitas;
..

c) Para. a prestação dos serviços
de .estabilizaçã.o quimica de, solos,
no sistema viário da " nova ligação
llha�Continente, foi .contratada a FiI�·
ma EXESCON _ Indústria da Constru
ção Civil �tdl:1:

.,'

d) Celebrado Contrato com a Fir�
ma HAYASHI & OlA LTDA.. para
a execução dos serviços de compl(J�
mentaçlio de aterros, o,bras 8.J!.te cor�

rentes e serviços eumplementa·res, na
Ro-do" ia SC ..486, trechQ Itajai _ Erus·
que.

1/ �
Foram ainda encaminhados pelQ

Presidente d6 GEL, elementos ref8�
rentes à Concorrência por edital pa
ra a exécução de. diversas obras
como:,. '; . ,'"''''

"

," "

, ,

. 'Se.rviçoB de terraplenag6'ol �om
plemeQ�ar, pbras! de, aFte cor,re,ntt\ls e

dr�na.gem, pavi�enta9�o, Issfáltlca e

serviços eompllem�mtßré8 'nás Rodovi·
'as SO �03, trechos L'u�erna - Tan
gará,-:-Ouro (Çapinzal)'- 'Joaçaba e

, ,Tan'gârâ --;- Videira: Da 'Rodovit:CSC!
422, trechq Taió .:. BR a70: Ba8 Rodövia8
sc 421, trecho Presidente GetúIia __:

Ib'ira'm'a .....:. BR 470 e SC.429, trechb
Lontras :8R-470, .

:" � /., �. , '

�

'"O p'resid�ntß, :do. G;Er:: ·e�cª,m'inlröd
ainda ele.mentos róferentes �.tom,ad4
da preços para,·fdr.neciine�t9 die .ma
terial de britagem.

.,.."' t.

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



Neste. domingo a partir das 15 horas no Botalogo da Barra
Soireé do Barrato com "Os Megatons" �e Itajaí"

em mais uma de BETO PROMOÇOES

aORREIO DO POVO
ANO LVIII JARAGuA DO SUL - SANTA CATARINA

Sábado 4 de Setémbro de_1976 - N.o 2.900

-

Ao (xcelentíssimo Prefeito Municipal �e JUDá. do Sul
É evidente que haja 8 ne

cessidade premente de se faze
rem muitas melhorias pela mu

nietpalídade, em benefício da
coletividade.

Entre 'estas, eu abordaria
a de maior urgência, que vem
8 ser em relação às n08888 vias
públícss. Pela importância de
nosso muníeípío, deY8-Str confes
sar que em matéria de ruas pa
vimentadas, deixamos muito a

desejar, 8Ó como exemplo, po
demos citar a cidade cht Brus.
que, que em população e renda
equivale à D08sa cidade. Confor
me pude eonstatar em recente
visita, aquela cià8d�, deve ter
pelo menos cinco vezes mals
ruas calçadas do que nÓ8. Todo
o centro da cidade �8tá calçado
a paralelepípedos, assim como
todos. 08

'

bairros estão ligades
ao centro, por 8S8a pavlmen-.
tação,

COOl o atual fluxo de veíeu
lOB em nossa cidade', onde exis
tem mais de 5.000 unidades,
urge que se faoa algo, para mi
norar o sofrimento dos munícípes.
Pobres, remeäíaäos ti ríeos 80-

Irem com ruas movtmentadas
nio cal,ada8. É o pedestre ou

9 ciclista que comem o pó, ou
em dias de chuva, vêem suas
vestes sElram sujas de lsma ao
cruzarem ou serem ultrapassa
dos por automóveis. É o propríetä
ríe de veiculo que Tê seu auto
móvel ser danificado em ruas

esburacadas. É o morador das
vias públicas maís movimenta
das ser perturbado com enorme

quantidade de poeira ou meillmo

lama, em seu lar ou estabele
cimento comercial.

Tomo a liberdade de dar

uma sugestão ao nosso alcaide.
Exiete uma medida que solucio
naria de imediato, este problema.
É a pavimentação chamada vul
garmente de MEIA SOLA ou.
ANTE-PÓ. Em Curitiba, por exem
plo, existem inúmeras vias pú
blicas pavlmentsüas asste siste
ma. É apenas passar 8 motení
veladora em determlnadas ruas,
e passar nestas, sem nenhuma
infra-estrutura, uma fina camada
ds asfalto, sem SB fazer acosta
mentos, esgotos, ete.,' que one

rariam muito o custo.
Existem em nossa urbe, de-

.

zenas de ruas a .elamar por estas
providêneias: li na Walter Mar
quardt até 'pelo menos na Barra
do Rio Cerro, a Rodelfe Hufe
nuessler, o trécho antigo não
asfaltado da rua Joinville,. a

Jorge Czerniewicz, e Roberto
Zíemsnn, a Epltäcío. Pessoa até
W. Rau, 8 Reinoldo Rau, a Ja·
raguá Esquerdo, a Ilha da Figueí
rs, todlU! 88 laterais da Mal. Deo
doro 8 conexas e mais uma infini
dade delegradouroa]

S'eria uma medida viável e
que poderia ser tomada de íme
aíate. Está pröxlma à n088a ci
dade. a Empresa Beta de CODS
truções S/A., encarregada de
fazer o asfalto a Joínvítle, Como
esta já tem' todo o material que
é necessäeío para tais obras,
talvez estaria em condições de

praticar um preço razoável, já
que não hsvería necessídade ae
trazer veículos e mäquínss de
longas aistâncias.

Tenho eertesa, Senhor Pre
feito, que S8 for feita esta gran
de obra, 08 seuS municipes Ih"
ficariam gratos para sempre.

Harro Maller

Programação da
..Jaraguá do Sul - As Come

morllções alusivas à Semana da Pálria,
liveram inicio dia 01 de selembro, quarla
feira, com Palestras fit AIOS Cívicos nlS.
escolas de primeiro e segundo grau e

que se estenderá alé segunda feira.-Dia
7, terça feira, às 8 horas, lendo por lo�
.cal o largo da Praça Angelo Piazera,
'DO Paço Municipal, Hasfeamenlo das
Bandeiras Nacional, pelo Juiz da Co
marca,' Dr. Àlvaro Wandelli Filho; Es
!a(!)ual pelo Prefeito Slrebe a a do Mu
nicípio ceoteoário, pelo Presidente da

. Câmara de Vereadores, José AlberIo
Klifzke.·

.

Às 9 horas, desfile da Corporação
local do. Bombeir?s, do Grupo Esco-

eI> (alolados Manoes
� li � 8.

Edital de Convocação
.

Pelo presente edital de con-

vpcaçio, convoco os funcionários da
Estofados Mannes Ltda., para a

Assembléia Geral de Constituição a

realizar-se às 9,00 horas do dia 02
de outubro de 1976, a Rua Rodolfo
Hufenuessler, 196, nesta cidade, afim
de constltuirem uma associação com

fins recreativos, esportivos e cultu
rais, com a seguinte

Ordem do Dia:
1) Leitura, discussão e apro

vação dos Estolltutos Sociais;
2) Eleição da Diretoria. e Con

selho Fiscal;
3) Assuntos Diversos.

Jaraguá do Sul, 01 de setembro 19'7,6
Neri A. Enke - CPF n.O 030798729

Semana Pátria
teiro lacoritilba, da Fundação Educacio
nal Regional Jaraguaense, além de t'l.
estabelecimentos de ensino do municí.
pIO, com o mesmo itinerário das vezes

anterÍores ou seja; do Jrajöra alé ii Pra
ça Paul Harris na Marechal Deodoro,
passando defronte ao Palanque Oficial,
em frenfe à Matriz Sio Sebastião.

Às 17 (ö) horas, hora cívica ii

cario da Rádio jaraguá e às 18 horas,
arriamento das Bandeiras e encerra

menlo da programação. A elabor.ção
do proirama esleve ii cargo da Prefei
tura Municipal, .Coordenadoria local de
Educação e li Inspetoria Municipal de
Ensino.

Mário Tavares da Cunha Mello

Tabelião de Notas e Protestos
em Geral

EDITAL
Pelo presente edital de ciração,

pedimos aos senhores abaixo relacio
nados, que compareçam em nosso ear

lório para tratarem de assuntos de seus
interesses:

José Juvenal Pereira - Estr. Geral
Guarani-Açu - Massaranduba. Lauro Linz
meyer - Estr. Rio Novo - Corupá. Maurino
Lourenço - Av. Mal. Deodoro,3%5 - -Nes�a.
Móveis &erraltens8 Ltda - Rua Benjamin
Con.tant, 438 _;. Massaranduba. Rolando
SchuJtz - Mal. Castelo BJ:'anoo, 408 - Schroe
der. Silvio> Belegante - Santa Luzia - Nes
til. Thomaz Kalm1rski - tIha da Figueira _;_

Nesta. '

V.aléria Tavares da Motta Re,ende,
Oficial Maior .

Reunião das Fundações"
Educacionais em

,GraváÚt! _' SC
Dando cumprimento às decisões ema

nadas do' Seminário de Políticas' GOver
namentais de Ensino Superior.' realizado
em Blumenau, em julho do fluente ano,

que teve a participação da FERI através
de seu diretor Pe. Elemar, realizou-se
um curso de planejamento pata executi

•

vos da Administração do Ensino Superior
'no salão do Hotel Termas de Gravatal,
entre os días 27 a 29/08/76.

Segundo nos informou Pe. Elemar,
este encontro das Fundações do Estado
de Santa Catarina, teve por objetivo a

capacitação dos participantes Da utiliza
ção dos processos e técnicas mais gerais
do planejamento de Instituições de En
sino Superior, no sentido de indicar-lhes
quais os conteúdos e disciplinas necessá
rias para a formação de um executivo
eficiente na área da administração do
Ensino Superior.

t Agradecimento e

Convite para Mi�sa
de 7.0 Dia

.A. Famfl1a:'
zIMMERMANN .8 CORREA, pro.,

fundamente peserosa pele desapareci
mento repentino de sua ruha; irmã,
eapôsa, cl:lnhada e nora

Sr(,'f; BENILDE ZIMMERMANN
CORREA, ocorrido a 28 de agosto do
corrente ano, no Hospital 8 Maternida
de Darci Vargas em Joinville, com 24

, anos, deseja externar através deste,
ÓS síneeros agradecimentos a todos
quantos ofertaram cartões, coroas, flo
res e que acompanharam o corpo até
o Cemitério de Nereu Ramos.

Aos bons amigos, parentes 8 vizi
nhos que, direta ou indiretamente aju
daram a amainar o Bofrimen�o dos en
lutados, 08 eternos agradecimentos.

Convida-se, outrossim, para 11 Mis
sa de 7.- día, 'logo maís à noite, às 19
horas em intenQ!o de sua bonisl!lima
alma, na Igreja. Nossa Senhora do. Ro
sário de Nereu Ramos.

Nereu RaDios - Jai'aguá do Sul,
setembro de 1976

A FamiIla Enlutllda

Padre EleIDar
fala sobre
a FERI

Jaraguá do Sul - No conlato

que' manleve cem este semanário, o Pe.
Elemar Seheid, informou a respeito das
novidades que cercam o órgão manle
Dedor da Faculdade de Bstudos .sociais.
Eis as informações presladas pelo di
relor da Fundação Edueacional Regio
nal Jaraguaense ..

, !

Em data de 26 de agos!o, o Se
cretário da Educação Sillomão Aotonio
Ribas, recebeu em audiência, li comis
são dlll FERI composta pelo Direlor
Pe. Elemar Scheid, Prefeito Prof. Eu
genio SIrebe, Prof. Aldo Romeo Pa
sold, Presidente do Conselho Curador
e o Prof. José Alberfo Klitike, repre
senfanle do legislalivo DO Conselho
Curador. Na ocasião, Pe. Elemar
Scheid, enlregou ao Secretário da Bdu- .

cação 'o projelo que visa a oblenção de
ajuda fißaneeirii do Fundo de ApOio ao

Desenvolvimento Social (F AS). E'ste
projelo foi elaborado por uma equipe
conslituidó pelo Prof. Aldo Pasold (par
fe orçamentária), Dr. Alidor Lueders
(parte fécnica), Eng. Márcio Marcaffo
(parte lIrquilelõnica) e Dr. Irineu Rubi
,ni (parte jurídica).

O auxílio proveniente do FAS
será destillodotà aquisição do imóvel de
72.600, m! situado à Estrada Nova, nas
proximidades d1S escola julius Karsten
e iii construção do primeiro bloeo, em

forma de Módulos, abrangendo 8 salaa
de aulas.

Com relação a viabilidade da li
beração de verba do FAS, o Secretá
rio da Educação deixou It comissão da
FERJ muito esperaçosil e otimista. Pos
sivelmente, a primeira quota jii será li
berada em ou!ubro próximo. O diretor
Pe. Elemar Scheid, informou que Saio·
mão Ribas, uaJa vez mais demonslrou
toda atenção e apreço pela consolidão
do ensino supEÍrior em Jl.lraguá do Sul.
A Faculdade de BSIudos !Sociais é a

"menina dos olhcs" do sr. Secretário.

Da Tricentenária
Laguna an

Centenário Jaraguã
.

Arnaldo ALEXANDRE
Da vetusta e Iegsndäría Laguna

de Brito Peixoto à pérola do Itapocú
como é conhecido o

. município d�
Jaraguá do Sul que além de eonlti.
tuir um expresslvo núcleo agrícula é
ainda o terceiro parque índustrtal de
Santa Catarina, tivemos em jUlho
passado dois des mais gratos aeon,
teeímentos históricos.

Laguna representa o marco Iní,
cíal da eívllização sulista, pois dali
partiram um dia aqueles que iriam
fundar" hoje 'fabuloso Estado do Rio
Grande I do Sul.

Trezentos anos- dQ História não
cabe num trabalho insignificante como
este, IDOS lembra a fibra de um João
de Magalhães, genro de Brito Petxo.
to, da República Juliana símbolo da
guerra dos Farrapos (1835-45), do roo
manos heróico de Ana Maria de Je
lOÚS Ribeiro (Anita), a cultura ds Je.
rônimo Coelho, patrono do [ornalís.
mo catarinense e fundador da pri
meíra Loja Maçônica em Ftoríanõ
polís.

Enquanto Laguna vive as glórias
do passado, Jaraguá do Sul, um jo.
vem de cem anos, se impõe no con·
certo do.s muníeípíos brasileiros. (não
apenas catarínenses) como um dos
núcleos agro-industrial da maior
importância nacional.

Em Jaraguâ do Sul se operou 8

multiplicação ev.mgéliea, pois os 60
colonos que acompanharam o cê},
Bmtlío Garlos Jourdan a 25 de [ulhe
de 1.876, produziram o pequeno gi
gante, soberbo pelo poder criador de
seu povo.

Parabéns Laguna. Parabéns Ja
raguá do Sul.
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I Aliança Renovadora Naciaoall
i A R E N A .-
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I C O M U N I C_A çÃ O I

I O Diretório Municipal da I
� Aliança Ren(rl"�dora Nacional - K
� ARENA - de Jaraguá do, Sul, 25

I comunica que inst.lou 8ua seà6, I� à R�a P�ocópio pomes n.o 150 �

I (antIgas IDstalaçoes do FUNRU· i
Sl RI\L), fqncionando no horário

Ii comercial, para ·atendimento aos

i seus correligionários em a88un· �
:IS ,tos de 9rdem pol1tico-adminis- �

I tratiyo, com vi'stal à81 eleições I
� de 15 de Qovembro próximo. , I

. Atencio158msDte, II Vereador José Alberto Klitzke, K
11 Secretário �
i zç
e@c3��f:MCIII3_*

Comissão Executiva Municipal d.
. Jaraguá do Sul

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Boa no,tiaia
Para a Comunidade lvangénca
Lutherana e ao povo em geral.

Depois da transferênoia da
Irmã Helga Wazlawosky, para'
Montenegro - RS, ficou vago o

cargo de Irmã Diretora, 2 meses
no ,Hospital e Maternidade Jaraguá,
tempo em que a abnegada Irmã
Edi Kolhrausch, dirigiu nosso no·

socômio a qual agradecemos de

público pelo trabalho desenvolvido.

Hoje, acaba de assumir o aar

go vago a Irmã Edlar Bublitz, a

que desejamos boas vindas e ulll

feliz convívio entre nós.

Hospital e Maternidade Jara
guá

02/09/1976 .
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