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Engenharia vence pantano no Poço Grande fi Gidade des 3
'

E'strelas
o asaunto não é maia novidade,

pols na veloetdade em que marchemos,
os fatos se sucedem no dia a dte. Mil
é bom deixar registrlldo para a peste
ridade o que ae f�z e os que fizeram
alio de bom pira o desenvolvimento
deaul terre, Sabemos e o comentário à
boca mtüda ,mais do que ninguém, que
interesses espúrios ioterferiram no tra

çado de SC q,ue hoje co�hecern_ol PO!
5C.30t. 'ligando jar.fui. do 051,11 a

BR-t01. Nutà elture já nio convéJ'll--c
lembrar quem é quem Íl.a ordem da

patifariG, que águas pasudas- nãe mo- ,

vem mais 61 moinhos e nem condições
temas pari punir OI malvados. Ou te

mos?
.

.

Sabemos, sim, que o bem venceu

• mal. Sabemo., também, 'que .. eo

renharia säble, responsável e experien
te ecebou por vencer um desafio. O
pantllDo do Poço Grande foi um vio·
lento desafio que foi suslentildo po�
homens inleresseires e por uma inCle·
mente nBture�a. A enrenharia, conludo,
venceu. E iS80 é que inler�.SI. Hoje
lá não se encalha Da via da redenção
e jli nio !!le ferem mais.s (irréloças des
municípios que conserv.m li estrada
.uxiliar municipal.

Allluns quilômetros faltam para
receber I capa asfált-icé1l. É o corHorno
de Guaramirim que custou sair. �tlbe
mos, igulJlmente, diS marchas e con

ttamar�hi!l!S, para se conseguir conciliar
08 interesses de parte a parle. Ma3,
também. já foi resolvido, coro li inter
veniincia de hômens hr.buídol da boa
von lade. LOllO mais ninguém mais fa
lará da estrada que poderíamos dizer
já' vem com alguns Gnos de atrazo.
Nisso todos �slilmos de acord().

Apenas nio concordamos com

IIlgumös opiniÕes .pr.essadas que vi
silm apontar tais e quais personalidades,
tDfeitudo com as pena� que, re.libenle;
Dio merecem em' qUilntidade, laDlOS
Itributos.

Sabemol, . isso sim, de muitos
movimentos e de um' um número de
esforços, isolados ou coletivos. qUlt
mud.relm a fisionomia rodoviárill! de
DOsai! terra. Algumc1!s para que a rodo
Via fosse retardada, OUlras, par.· que
I Bua conclusão fosse decretada à loque
de caixa. ainda qué. se tivesse que
paasar teltU'rama. maledados par. os

governantes. Sabemos hoje, e a expe-
-

riê6cia foi colhida com o .'ual Oover
Dador. que usuntol dessa Ddtureza só
se resolvem através um di610go f�aneo
II Corrêa. É iii cooperação entre o ao-I
verno e povo que encurta as distâncias.
É a repetição daquela história dos doia
burrinhos que lutam em torno de dois
mOntes de capim. Prepotência e "sen

vergonhice de saram,.ndiata" nunca

fOflm boa poUtica e a história poUtico
administralivl eSI� cheia de exemplos.

. Admitimos e respeitlmos II opiniiio
Isolada de quem queira v_er um grupo
Da frenle do OUlro. É um direito que
.Ssj"e a qualquer um pensar o qu�
bem entende. desde que· esse pensa
,metuo nio af�te ou comprometa o tra
balho do vizinho. Que se queira de
fender o seu interesse é mais do que
juslo. Mas daí para trepar no pedestal
Dão se deve pisar o. outros. e prGtica
desaconselhada pela Êtka.

� Dizer, por exemplo, que 99% de
sucessivas diretoriai. da ACIj

-

sasten
faram uma camp'anha, já que as auto ..

ridedes municipall e li classe política
se omttíram quase totalmeute de Ião
megno problema é grosáeiro erro de
interpretação. Reconhecemo. aas dlre
torles da ACIl ea matores méritos na.
eonclusão da eslrada. Mas não pode..
mos deixar de reconheeer, também, que
eutros lau los tem uma apreciGvel fatia
de participação. pôts, não concebemos
lJ idéia de que um indivíduo ou grupo
durante tanto tempo tivessl II precen ..

cebidiÍ etsma de estar "contre" II estradll.

N." 2.902 Caplhl III •••,iClal di �ípe••·�

No, principio Deus eríou o eéu e

8 terra. que 6'm sucesliTa8 aonvulsões
chegou ao término de seu praoelso
de aoomodação.

-

Um río, formoso e pujante, nas
eeu de doia outroll riol e partiu pe
ra as temidas ágUBi do mar onde-de
unhou caprichosas 110&,ual de terra:
o Itapocu.

Um outro pegando pelo _'spero
caminho 'diveno8 outros pequenas
tributárioa - o Jaraguá' - correu

para juntar suas águal All do irmão
maior.

No vértice da pir&mide um ar

rojado engenheiro, repli'to de respon
'Iabilidade, lan9Qu a semente.' E eis
que dum soaho nasoeu eata centená
ria cidade.

Alemães, mochila'••1 cOlt88, pa
ra o rio da Luz, húngaro. de longos
btsltões, para I} rio Garibaldi, tirole
S6S, rosário na mãe, para" 'rio do

t Oerro, Oll alegres teutos-brasileiros
d ... JeiDville 8 Blumenau ocupando o

"Stadtplatz", Jarsguá e Jtapocu.
Juntos 'lavraram a terra, ócupa

ram 88 em tarefas de artesanato, to_
caram comércio, lob ai be'oçs'08 de
Deus. sempre lembrado, para ser

Frei Aurélio Stulzer

amado .- respeitado, p'ololl profeta.,
o pastor S,ehlüDzen. o� francillcanos
dl" Rodeio, o padre Ernesto Schultz, o
padre Pedro 'ranken.

Um dia apareeeu o treIB de fer
ro. NOTO enorm. impulso brotou. GO
roando OI feeulldos esfor90s dos pio ..

nelres.
B 8 eidade se ia razilldo, Gomo

uma liDa peça de mosaioo, pedrinhas
de muitas cores, trazidas pelas mio.
de todos, COIII jubUosa alegria.

.

II ela se emaDcipo". ( Engrande
ceu se. Bstá diant.- de no••os olhos
deslumbradoll bela, asaeiada. radia'D
te, comemorando o 1.0 Centenário
.com três eitrelai, pisando, pasae Iír
me em frente, 8 e.trada do progresso.
rumo 80 2.0 Ce1)telJÓ,rio: largará
ne alpafo desse' tempo a terceira.
depois a I�gunda altrela para osten-

,

tar bem alto. com ufania li primeira,
a úfliea, 'a da primazia!

Este é o Vale do Senhor.
Rez�mól!l. irJDãos:

"Recebe Senhor da naturez8.
Todo o fruto que colhemos;
Reoebe o louvor d. nossas obras,
E e progresso que fizemo8!"

-Oil . dI Imorensa é reibradi Ofici,almente conhecidos�--------------------------�

o Lions Clube de Jaraguá do
Sul - Gantra,dirigiu milliva ao VOR
ROlO DO POVO, vazado nos seguintes·
termo:g:

"O Lions Clube de Jaraguá do
Sul - "Centro", apresenta li V.Sa. e

demais integrant81 do Correio do,
Povo, sinceros cumpriment08 pelo,
transcurs,?, hojei do DIA DA IMPREN·
SA."

SOlDOS muit08 agrade_cjdoR ao

presidente Moulsa NacH. pela lem
b'raDça, de tão significativa d,ata, pois,
onde existe imprensa existe liberda
de, o apanágio maior da vida demo_.
crática de um povo e 8& um pais que
vai p'tá ,frente.

índices de

do
distrib,ui'çãb
l-CM

Nunca, em tempo algum, .s euto
ridades municipais e ii elesse política
foriJm omissas, a ponto de ser taxada
de énrregutsre, como já se prefendeu
encenar por ar afora. Temos uma listil
incomensurável da reívlndleações feitas
por Prefe.itó e Vice. ao lempo do 00-
verno Ivo Silveira. Outras tanlal de
so(icilação dli; .. verbas, inclusive, d, Pre..
feifo e Vice CiO tempo em que era Go
vernödor Colombo Machado SalIeI.
Temol um rosário de atividades de
paUrico! -de bom senso :que possibili�
far.m a conclu:são da importante rodo
viii. ,-Em que perceniual entra li impren
lSiI iadia?

o que se pretende, acreditamos, i
jogar umtll classe contra li oUlra com

escritos apressa<Jos. Querem é desman
char • uniddde de pensamenlo que se

construiu entre empresários, autoridades
municipais e a c1i,1sse polmcl. quando
se tratou de festejar o centeDlirio de
Jaraguá do Sul. Convém a algumas
áreas o arrilo e a des8gregação. Olham
com alguma ciumeira a p@rfeitíil sinlo�
nia entre os homens de bem dista
cidade. Dar o interesse de lançör a se

menle ,deli discórdia, para fazer jús à
divisão do que aré agora está uno.

17.a lona Eleitoral:
25.134' eleitores

Jaraguá- em, oitavo
Florianópolis - A Secretaria

da FBZenda já tem em mios- os ind�
ces definitivos, para efeito de distri�
buiçlo da, parcela municipal do ,im'
posto 8obr,e operações relativas a

circulação de mercadorias. Joinville
ficou em primeiro lugar entre OI

municipios. com um indice de parti�
'cipaçio de 12,4. Para chegar 1\8 COD

clusões finais. os J'epresentantes das
associaçõés estiveram reunidos vários
dias, conferindo aproximadamente 300
mil declarações de Movimento, Eco
nômico e promovendo articulações
entre li Secretaria da ,F8ze�da • 88

prefeitura8.

A grande verdade é que Iodos
lutaram. Cada um UIOU do iostJUmenlO
ou do ferramental, para conseguir o

objelivo colimado. IS80 é que é impor
tanle Ninguém, a n60 ser à coletividade
anônima se deve creditar ii conclusão
da obra. A não ser que se queira co-'

meçar a construir monumenlos. Eolao
é preCiso personalizat, mas corremos o

risco de ver tais personalidades rel�
gadas ao esqueeimenlo, que muiras
vezês servem apenas para o "pipi" dos
cãe. que vagueiam pelis praças públicGs.

Jaraguá do Sul - A 17.0 Zona"
Eleitoral, que compreende 08 Qluni�
c1pios de Jaraguá do Sul. Corupá
conforme Edital afixado, no "hall" da
Prefeitura Munioip81. possui 2õ.134
eleitores apto. a votarem Da pÍ'óxi�
ma eleição de 16 d'e novembro. As

insorições encerraram ..se. reGente
mente e eate núme,ro tende a abaixar

-

deTido li

.

falecio}6)ßto de eleitores.
Jaraguá do Sul com 20.490 votantes
e Corupá com 4 644. o. partidos po
l1ticos estão em aaifl'ada campanh_
Tisando angarier a simpatia do er.i ... '

torado.
Escolha doscomponentesdaMesa

Dia 16.09, quinta feira, 9 Dr
Alvaro Wandelli Filho, Juiz da 17.&
Zona Eleitoral 8 Da qualidade de
Presidente da JUl)ta Apuradora, 'rl"a
Uzou em audiência pública, às 14 ho·

,

fas. a nomeaç!(> dos Presidentes,
Mesários, Secretários e Suplentes das
várias secçõei eleitorais que com

porio a mesa dos trabalhol.

O assessor financeiro da Secre
taria da Faz-enda, FrancÍilGo Cyrillo
Correa, que presidiu o. Grupo de
Trabalho eomposto por representan
tes das. associações, agradeceu "o

permanente e valiollo acompanha
mento em. todas 8S fases dos traba
lhos, que possibilitaram o integral '

levantamento dos valorel adicionadoR
que servem de base para reconhecer
as condições econômicas de cada mu

-pioipio IUlilcetiv,el de incidência do
ICM".

Pela ordem, os indicel de par
ticipaçAo apontados pelos 10 maiores
municipi08, cuja aplicação Ie' procea'
s8rá' no exercieio de 1977, são, apó.
Joinville e Blumenau ,- com \9.�; La
gei - 4,3;. Cha-pecó - 3.0; Concór
dia - 2.7; Florianópolis -- 2,6; ltajal
� 2,6; Jpraguá do Sul - 2.2; Cri
ciúm. - 2,1 e Brulque 1,8.

O n�gócio é não começar 8 dis
tinguir. A �C-301 é nossa. De ninguém
mais.

. O negócio é a união de esforços,
porqu� lemos oulras lantas· rodpviGS
que requerem uma luta ero comum e d.

qual queremos participillr, sem a pre-
. tensão de no� enfeitarmos com penal'
alheias..

Vamos à lUla, que o fempo urge.

E acabemo. de vez com a mania
da inlriga. porque os rntelfess�a da cc

"Ietivid�d� são' luperiores aos i!peti�el
individuai••

�- estarr.os cOlversados. pórque es
.

Iilmos num Pa's qUI vai p'r6 frente.

O/DIRETOR
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Av. MaL -, DeQ�o�Q,. ,1.086.
Fónéz 172..0695 .'
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GG.C.M.F. D.o 84:429.810/0001·58
ElloI,el a LonDo Prazo

Prceisão p/Impoaló di Renda
Resullado Pendente

Saldo I Diaposi,ão da Aesembléia
Compensação '

Caução da Diretoria, F�ndo de Garantia do .Tempo de Seuiqo ...,

OPT; Fundo de GarlntlB do Tempo de S9nl�o - NOP, Oontr�a·
tOI,de Seguroi, Títulol Oaucionados - B'RA1)ESCO, Títulol
Oauoionadol Umbances e DeqloDltração de Meroadori81 12,4.72.429.11

-

OI $ 36.823 39�,69

Jarl,aá do Sul (SO). 30 de junho de 1976.
Diretores:
Hans Breithaupt - OPF 009961579·72
Hsinrích Geffert - OPF 005722259-20
Bruno ßreithaupt - OPF 093095869-15

Diretores-adjontóe:
Ärthur Btlithaupl - OPF 00572'1289 91
Walter Breithaupt - OPF 009961659 .91

Oarmem P. BreUhaupt - OPF 180074909 06
.A:dolar Luedera - Gerente Oont6bil/FinaD.ce,iro
TO - CRC·SO. no· '.SiI -: OPF 00628620900

Demonstração da Conta "Lucros e Perdas"
, Encerrada em 30-06-76

.

. Débile

....

Comércio e Indústria· Breithaupt S/A
==-

Relatório da Diretoria
5enhqres Acio'nistas: . \

Temos a satisfllção de submerer à valsa apreciação, disca.siio e de
liberação a presentenle preslação de contas de nOSSB geslão dos negócios desta
sociedade. relattvo ao período de 01 de julho de 1975 a 30 de junho de 1976.
Além do Balanço Geral, eonta de Lucros e Perdeae demals documentos com

probatórios, estamos lIO vosso íntetro dispor pare lodos e querequer esclareci
meDIOS que julgarem neeessértos. Ass. Hans Breithaupt - CPF n.O 009961·5n-72.
Heinrich Getterl - CPF. 0.° 00572!2!:)9-20, Bruno Breithaupt - CPF n.O

09i095869.U; - Dlreteres. Ãrlhur ßrenheupr - CPf" R.O 005721289·91. Waller
6reilhllupl - CPF D.O 009961669-91 e Carmen Piazera· Breithaupt - CPf' D.O

180014909·06 - Dtreterea-Adluntos.

"BalançoGeral," encerrado em 30 de _Junho de 1976
ATIVO

DispoDí,el
CAIXA E BANCO� 719821.44
Realizálal a Curlo Prazo

.

Contas Correntes. Clientes, Mercldorias c' Adiantamentos 18.�8I.ã60,84
Realiza,el a LonDo Prazo' .

Obrigações do �eéilP�relhamento Econômico. Depósito p/Obrigaçõe.
Trl.lbalhislas, Eletrobrés - Arl. 4.· - Lei 4156, Obrigações Trabs
lhislas, Bônus Codepar, Ações elA. De Pesca Krause, Ações Fia

ção e Tecelagem Mossoró S/A., A'ções Wolft do Nordeste S/A:
lnd. Com. Bmpresli Brasileira de Aeronáutica SIA.. Refloreslamen
to" Ações Chapéus Artesilnalo de Palhas S/A., Ações Grevatel Ho
léis de Turismo S/A., Ações elA. Hemmer lnd. Cem., Ações Equi
pesca do Sul Equlpamearos de Pesca S/A., Ações �inho Verde
Empreendimenlos Floreslais S/A., Ações Plaztl São RI,hael, Plu.
ltepema, PlilZa Hering. Ações Super-Centro Paulistânia S/A., Ações
Teesnot SIA., Textíl Calarinenae do Nordeste, Afões Wildner SIA.
Pesca. Conservas e Congelados �25.909,47
Imobilizado

Veículos, ReaVAliação Veículos, Móveis e Utensflios, Reavaliação
Móv.eis e Llrenslltcs, Máquinu e lnstaleções, Reavaliação Máqui.
nas e IDslalações. Imóveis Redvalilçãé> lmôvets, Construções, Rea-
valiação Construções e Obra. em Andamento 3.510.183,62
Resallado Peadenle ,

Depósito p!Recursos, Imposto de Rend. a Cempensar, Deapestls
Diferidas, Prêmiol Gle Sefluros a Vencer, Insuficiência' de Depreela-
ção e Arredondamenlo d. Vllilôres 62.61�,ã8
IDle.llllenlts "

Parlicipação em Oanes Bmprêsas, ReavalitlQão Parlicipaçio em

Ourres Bmprêsas, Depôslto p/lnveatimenr(\s ôudene, Depósilo pl
Compra de Ações -:-.DL. 1,�71§7" P�l!ósilO _p/lnweslimenlos Bmbra-·
Iur, Depósito p/lnv�.!hneDlos· Sude"e, Depósito p/IDvesl-imeolos
Fundelc, CIA. Melhoramentos de Jaraguá do Sul, Depósito p/lavlI-
limentol Proclpe 750.514.81
CDlpel[sa,io

Ações em Cc1ução� Depósito Vincullidos FGTS-OPT, Depósitos
Vinculados FGTS-NOP, Bens Segurados, Bancos Conla Caução
Bradesco Bancos CODla Caução - Upibancoa. e MercadoJils em '

Demonslraçio 12.412.429,11
'( Cr$ ã6.823 392�69 I

P.A.88IVO
lia EliDirei .'

Capital, Fundo de ReIIlrn Legal. Fendo de Depreciação, Fundo
.

de Depreoia,ão s/Reataliação, Fundo p/Oontas Duvido.all. Fundo
de Oorreçõea Monetárill, Fondo dI

. Indenilações Trabalhistas,
Fundo de Reser.. p/Manutenção do Oapital de ·Giro Próprio,
Fando p/ Âumento dé Capital ,I Oorreção Monetária du D.pu· '. .

ciaQÕe.·
.'

11�051.4:85.'5
Eliotlel a Carla Ptazl

Imposto de Renda a Pagar. Gratificações a Pa.ar, Emprétimol,
Titolos Desconl.dos, Impoato de Renda Retido na Fonte, Oontal
Corrente., Pretidêocia a Pagar - oom. FU:NRURAL • Recolher

,

• Provido pl IO.M. n08 Eitoquel 10.24:0.141.4.6

- Jaraguá .

d'o· Sul _. Santa Catarina

1.125000,00

1 ..934.336,73

Despisae Administrati'BI, DeBpis8s T.ributári8l. D8epil81 �dmi
nietrati98s, Despêsae Tribot'ri8l. Despêa811 c/Veada_, DlBpilÍaB
Ftnanoeíras, Fundo de Depreciação, Pundo de Dsprecis9ão s/Rea·
'aliação, .In1luficiineia de Depreciação. Fundo de Reserva Legal.
Fundo de RelenB p/ManutenQb do Oapital às Giro' Próprio
Provísãc p/[Blpoito de Renda, Provisão p/l.O M. DOI Estoqo8e I ,

Saldo a diaposiQão da A.se.bléia
.

15.'04,60a,85
.

Ort 16404 603.86
Crédilo

54.900.997.6'VENDAS
. .eIDS
008tO dss Vendas

LUORO BRUTO
Dulras ReCellas

Fondo pICont.. DÚfidolal (retarllo). Provisão p/I.O.M. NOl
E.toqoss Creteraio). Jurol e D811C1ontos, Rendai Dinrs.I, Resul·

_ lado de Trlnlaçõu .,ent.ai_, Tranlaçõ•• e Senilo. e Vuilham.. 1.'57�331.76
! Or$ 16.40'.601,86

Jarl'u' do Sol (SO), 30 d. jonho de 1976.
Direlore.:·
Hclos Breilhlupt "'_ CPF 009961519-7!
Heinrich Geffert -'CPF 005722269·20
Briloo Breilhöupt - CPF 09ã095869-11

,

40,953.727,54
13.94:7.270.10

Di relores-AdjU8tOI:
Àrlhur Breilbaupt - CPF 006721289-91
Waller Breilhaupl - CPf' 009961659.91

Carmem P. Breilh.upt - C..,F 180074909.;06
Adollr' Loedtra � Gereall CODlábiljrinlnceiro.
TC - CRC-�C. 0.° 4.351 - CPF 006286209·00

, .

"Parecer do Conselho Fiscal"
O Conselho Fiscal da firma Comércio e IndúSlria Brei,thaupt :SIA .•

reunido ptlril ver.ificar o Balanço e as contas referentes ao ano aoeial de J •• dI
julho de 191& a ãO de junhD dl11976, depoiS de minucioso eXlJme, dá o seguin
Ie parecer: O Balanço e as conlas conferem com ii e&crila e se uham em ple
III �oncordâDci@ com os documenlos apreseolados, enconlrando·se 08 livrol el
crilurados em perfeita ordem. e, porlanlD. de parecer que o Balan�p deva me

recer inleira .provação da Àssembléill Geral Ordinária.
.

)araguá do :Sul (SC), 10 de aetembro de 1976.
Gesa Rodolfo Pischer Loreno Mlréalio BUltoio José da Silva
CPF 004ã607�9 CPF 009681319), CPF '0099Ó2669

., .. W'IIIDIW .... ,

Começ�u,' a Promoção
CHEVROLET ao Alcance:de Todos

Venha Buscar o seu Modelo 76 no seu Concessionário CHEVROLET

Irmãos: Emméndörfer ... 5.A.
"',

.

�

Fones: 72-0060 72-0769 '':" 72-0969 - Av. Mal. Deodoro,. 557.
\,

.

Jaraguá . do . Sul . Santa Catarina

FinancialDenlo na Hora.
, \o ;

Enfreg(l I.lDed,ial_a. J�

É Fácil·· Entender Jor que

I

o CARAVAN
,

é: o ,Carro' do Ano
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Bebidas Nacionais Semana-da

A Semana da Compreensão Mun
dlal; patroeíneda pelo Rotary Inter
naeíonal, procurou promover a com

preensão internacional, 8 boa vonta
de 8 a paz, como parte dos objeti
vos principais do Rotary

,Este ano, os Rotary Clubs. do

i. t ..

Gempreensã« Mundial Mach es H�ute
.

r·... : . 1 1
�

Verschiebe nichts auf zukünftige Tage,
Mach deine S,ac:he heute und nicht mor
gen;
Eio -jeder Tag hat seine neue Plage,
Ein jeder Tag hat seine. neuen Sorgen.
Es rennt dte Zeit, pack ste, eh''ês zu spär
Bestell' deinLand. eh' deine Tage fliehen"
Was du in deinen Garten heut gesät,

'

Das wird als Rose �orgen dir erblühen. '

RudoU Hírschfeld, São Paulo

n'os mercados
e ,.,

-
-

-

�

Europeu e Africano
As e'mpr�s88 braeileifàs -dô- gellp"

Heubleln I" Drury's, Dreher e_ Fabri
zio Fasane - centarão. ri partir des
te mês, com um escrit6rio de expor
tação na Europa,. visando a colccsçäo
de 88US produtos tante no mercaco

. europeu quanto no africano. Para tan
to, sEfgoirä - amanhã para Barcelo
na, onde o eserüörío sed instalado,
o vioe presídente.tdc grupo brasíle!- ,J

1'0, Felipe Jung. mundo inteiro patrocinarão o inter-
�., \ < .� ,'-

" câmbio de mais de 5.000 estudantes co-
Segundo o empr.es.lrio. OI!! pro l8gÍais entre os 8eU8 paíaes 8 irão coo-

dotos oa..?lOnals de maior chanee de
, perar em diferentes projetos, com °

p,:'Detrliçll.o. DOS, mero,ados \��ropeos, ':fJm de proporeíouar assistência às na
sao ° LICor de Cafe Bahia; que- a 'ções em desenvolvimento
Dru'y's já está exportando para 08

• .

Estauos Unidae e, DOS africanos, os

Vinhos da Dreher, a vodca Smirooff
e C? �hisky Drory's.

'

,,} ;', t, ", .

"Q6r8sil,� afir�oa - ji.onta _������������������������������=
oom pr��fu� �e q�lidad.�araoo�' I�����������'�'�'������==�����������
pstlr nos sofistioados 'msróados euro- -1111p��8 e iníoier a. eonquiata des mercs -

dos afrioanos". NeSlile illeDtido, lembrou
que o Licor de Osfá' Bahia. lançado iui
clslmente nos Estados Unidos; a par
tir do I!egundo� semestre do IlDO pas
sado, teve 6tima. aceitação. propiots n

"

do 8 exportação de 60 mil caixas (720
mil gilFraf81) no seu' primeiro ano de
\feRdas, pr�fendo-.8, neste segundo
800 (julho de' '1976 a [unho de 1977),.
um erescímento de 20;,/° naa exporta
ções.

, tecalagBm Gunital S.A.
Insorição DO C.G.C.M.F D.o 84.482.471/0001-47

Assembléia Geral Ordinária
- "

São convidados os senhores acionis
tas desta Saciedade 'para participarem da
assenbléía geral ordinária que. terá lugar: '.

no día 30 de outubro de 1976, às 9 ho -' ,

ras, na- sede social, na ru� Jorge Czer
niewicz. nO 1.120, na cidade de Jaraguá
do Sul, a fim de deliberarem

-

,sôbre a

seguinte ORDEM DO DIA

1) -:- Exame. discussão e votação do re

latódo 'da Diretoria. Balanço CeraI. con-

ta de Lucros e Perdas, Parecer do con

selho Fiscal, r.eferente ao exercício social
encerrado em 30 de junho de 1976;

2) - Eleição do� menbr�s do d�nselho
. Fiscal e -respectivos suplentés, e fixação
de seus honorári_()s;

.
. .

3) - Outros Assuntos de interesse 50-

c.ial.
Aviso aos Acionistas

Encontram-se à dísposiçã� dos se

nhores acionistas., na sede social. os do
cumentas a' qu� se refere o art.o 99.. do
Decreto-Lei D.o 2627, de 26/09/1940
Jaraguá do Sul, 03 de seteeIilbto de 1976

Iria Carlos Piazera CPF 004349.229 00

Josef Holzinger CPF 004352.369-20

. blretóres ,_

Primeiro. O. desenvolvi-mento do
companheirisme como elemento Cß-,

paz d. properelonar oportunídades
Ide servir;

: . Segundo. O reconhecímento do
'méritõ de toda ocupação útil e a di
fusio_.das normas de ética profísstonal;

�

.

'I' I ..... t , i..,.

Terceiro. A melhoria da' comu-
nidade pela conduta @xempJar di; ca �� fl '., H" r.'

•
-c , • •

_

da um na sua vida púl:Úlca e priva,"
",�, _\ Edital (je: Convocação

da-
'. Pelo presente edital de con-

•

vocação, convoco os funcionários da.
Quarte. A'aproximaçio dos pro- Estofados Mannes Ltda, para.' a

Itasíonats-de todo o mundo, víaando B Assembléia Geral de Constituição a

consoltdaçäo das bOBS relações, da realizar-se às .9,00 horas do día 02'
coopeeação e da paz entre es Dações. de outubro de 1976. a Rua Rodolfo

Hufenuessler, 196, nesta cidade, afim
de constituírem uma associação com

fins recreativos, esportivos e cultu-
rais, com a seguinte .

-

1-

Ordem do Dia:
1) Leitur�., discussão e apro

vação dos Est�tutos Sociais;
2.) Eleição. da Diretoria e Con-

.selho Fiscal;
.

3) Assuntes Diversos.

[araquá do Sul, 01 de setembro 1976
Nerí A. Enke - CPF n.? 030798729

O Rotary Internaoional é uma

org8ni�açäo àe clubes, formadas' por
homens. de negócio e profissionais.

.i_

S----H A· R P
TAMBÉM É COM A

G R A F I C A A V E N IDA iTOA.
.'

\

C.G.C.(M.F.) n.e 84.439 Q_73/000t:'03
EDITAL DE CONVOCAÇAO _

�

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
"São �onvidados os lenhores acionislBS desta soci�dade: para

a IIssembléia geral \ordinária. à ,real!zar-se no dia 29 de OUlubro de 1976,
às 1& (quinze) horas, na sede social,' em Rio Cerro I, oeste municfpio de
Jaraguá� do Sul, com ii seguinte

ORDEM DO DIA
. .'

t' _;:' Discl!çio e aprov.,ção do Balanço Geral, detÍtonsrração
da coora de Lucros e Perdas, e Parecer do Conselho 'Fiscal, relativos
ao exer�(cio tncerrad,o em 30 de junho de 1976.

,2 - Eleição d'o Conselhol Fi.cal.
3 - Assuntos diverso.. . fi

- ,. t AVISO < ' "

Acham-se à disposição dos lenhores acionistas, Da sede '0-

eiel, 08 documento. a que se refere'o arligo-99 do Decreto-Lei 2.627, de
'26 de' setembro de t 940. .

'

J�rl!l.guá do Sul, 20 de a�osto 1Ie 197��
t.-

, .' • �
..

�

Hilbert Baduenz - Diretor-Presidente

,'. _, J

ChegoQ. .< ·a"!�.-ll()r�J ',í de ·V�·"
promessa. "Dê'Ulud Opala
Aproveite a promQção, I

.

,

rrm·ãos·
I

IIII
Comércio e Iß�ústri8 Rreil�HuDt SII

CGC-MF 0.° 8'4429.!:HO/OOOl-58 '

Convocação pará Assembléia Geral
Ordinária

•

Ocueoeamos es Senhores .oio
nistas desta Sociedade para compare
oerem à Assembléia Geral OMinAti!i,
8 88 rêalizar ne dia 30 de outubro de
1976, às 9',00 hores. em SU8 séde so

cial, aRua Oel. Emílio Carlos Jourdan,
-21� em' 'Ja�8guá, dó �Ill, para delibs-.
"l'8rem' l'obrEi' I! seguinte:

ORDEM DO DIA

l) - Relat6rio da Diretoria;
.,

. II) - Parecer do Oonselho Fiao!!l:
III) '_ Exame. discussão e apro

.aQão do Balanço Geral, conta de Lo
,

oros e Perdas 8 demais dooumentos
felsti,os ao ano social de 01�07-75 a

30·06-76.
IV) - EleiQão da Diretoria:

.

V) - Eleição do CODS8'lho. Fiscal;
VI) - - Divenos 8s8untos de in-

'brell18 social.
A V I S O

Acham-se 8 disposição dos 'Se
nhorn Acionist.al8, Da, séde social. 08

docllmSIHos 8 que Ie refere O Art.'99
do Decre·tõ·Lel n" 2.627, de 26 de se

tembro de 1940.
Jaragu6 do Sul (SOJ, 10 de setembro

,

de 1976.'
Hanll Breithaupt ...:.. Diretor

OPF 009961579-72
Heinrich Geifert - Diretor

OPF 005722259-20
BruDo Breithaupt - Diretor

. qPF 093095869-15
_.

'sua

a
J

dos'- Concessio�ários CHEVROLET e venha

CHEVROLET ao alcance dß todos
r '

'.

mesmo
,.

buscar Ô �eu
v

modelo 76

Fones: 72-0060 - 72-0769 - 72-0969
Av. Mal. Deodoro, 557 - Santa CatarinaJaraguá do Sul

S/A

",.,
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Estado de Santa 'Catarina
. , '1

Prcletturu Illunlclpc! de. !Jaraguci 'do 'Sul
�" t I

LEI N0. 630/76' c r:

LEI N. 632/76
DesapropriacAo amigável ou judicial de�área de propriedade, G \.

Atualiza às tarifas de consumo a serem cobrada!õl pelo SAMAE.
ALBERTO ARNALDO BERTOLl

.

.

'" i \ EUGE:NIO STREBE Prefeito, Municipal de Jsraguá do 8ul. Estado d�

EUGENIO STREBB, Pref�it{) Municipal de Jar�guá dojSul, E8tadó ,de Santa Catarina, no u�o e exerc1cio de 8U8S atribuições. to' com 1>888 [W

Santa .Catarina, no U80 e exerc1cio �e suas, ati'ibuições.
' 'h disposto' ná Léi" 190. dê 28.5.68. e no Decreto N°· 122. de 28.5.68. e mais.

Faz, saber'a tod'os 9S' habitaQtes deste Município que a Câmara Mu- '

- cOl1sÍderando a decisão do Conselho Munic.ipal.de Engenharia 811-

nicipal aprovou e eu sanciono 'a seguinte lei: .' nitária em sua reunião do dia 27 de, agosto, de 1976. "

,d'
'

,
DECRETA:

, 'ART.' 1'.0) -- ,Fica o 'Chefe do Executivo Municipal 8utorizado '8 'dei ART. 1.0) - FIca aprovada;8. nova tabela de tarifa de consumo o'a-

"s-aprop'rHn" ami'gáv,elou='ju·dicialmente. uma área' de terra de 548.00 [I etros gua, a quäl 'acoo;tpan,ha e. bz parte int�grante deste decreto."
,

quadrados;' pertencente 8 ALBERTO ARNALDO BERTOLI e, com. 8S S�.� " ;�{tT· �,O) "� Estß.. ,n�creto entrará em vigor no dia 1.0 de ,setem.bro,
guintes oonfrontações: ,triBnte ,CQm �terra da faixa 4e domínio da R�F.F.S.A;;' revogadas a's' dn�'posiçõé's 8111 e1ontrário. " "" .'

.

fundos com terras' .de�"Alberto Arnaldo Bfntoli; de um lado com �,� rua J ",�... rALÁOIO DAi'PREFEITURA MUNICIPAL de Járaguá do Sul, aos 6

n.o 2481 e, de. ,QutJo" tlUQbém com terras do desapropriado. I
�iS8 do Ipês setembro de 1976. }' ..... -. . , ,

" , § ú�ioo' - fará parte integrllnte desta lei o mapa da área levaD..
-,. ,.

t EUG�NIO STREBE, Prefeito Municipal
., tada pl!!lo. DepartaipeQto comp�t�n,te da Prefeitura Municipal. •. :[. ? O presente Decreto foi registrado e pub"ticao6: 'nesta Dir,etoria de

, . ART. S!.�) �, A ár'eA d,e nué, t,rata O artigo a9terÍllr ot. 8tinar-Me�á a 'Expeaiente. Educação e Assistência S,ocia,l. a,O,s � dias do mês de setembro

b
,. � � de 1976. ".

I
<

,

.'.. ..
�'� \, " ,,,""

a ertul'a de rua. '.
" 't I ... .,..� ." , ,

I' •

,

ART. õ,o). � Est8 Lei entrará em yi�or oa' dat� de :811�J .pu�lieação �
F,"

-

:\
,

•

:'..
'

.", ." '� •• ..'.,

" '

ASTl(IT ·K., SCHMAUCH.
-

.Dir�'tQr8.
revogada8 as disposições em contrário,

., NOVA TABELA ,�-DO. SAMAE A'VIGORAR A', PARTIR' DÉ' 1°: DE
PALÁCIO'DA PREFEITURA 'MUNICIPAL. de Jaraguá do Sul. a08 8

.

,

SETEMBRO DE 19,7;6.., .

4ias do mês de setembro '1976 ..

.

EUGENIO STREBE. Prefeito Municipal
:.,'

Referência: Decreto 122/68 � Tarifa de �onsumo (Arts. 38 EI 39)
,

A presente Lei foi registr8d8 e pnblicada nesta Diretoria de Expediute .' Categoria "a" Consumó�Básico
.

f:reçb Por'�.EÇ.9.no'triia.-'Mês
Educação � l\.��*�,t�ncia �ocial, 80S 8 dias do mês de setembro de 1976.. 1 Com limitador de Consumo '4% da U.F.M. 01"

>

'20,04
(I q. "i.� ASTRIT K. SCHMAUCH, Diretor,8. 2 Sem limitador de consumo 15 m3 5% dl,\ lJ�KM. CrS , 25.05

====='
.'.', , .·w.�

Oategoria "B" 30 m3 17% d·a'UF.M. Or$ 8ä,17
LEI N. 633/76

... � ::-- ""'EstHo8tiv8' de CODrumo pDr"""'ecõnomia - mês- (Art. 37)"
Até 50 m2 de área constru1da ,/ 15 mS

Cri�. o·Museu Municipal e dá ourras pmvidências. de 51 m2 a 100 m2 de área CODstru1da <on j '2(1 m3
eUGE2NlO STRBBB, Prltfeilo MU(Jicipal ,de Jaraguá do Sul, Bstado de Acima de1tOO m2) de área constru1da

j .�' .,

�
° 30 m3

,Santa CatllriDlI. no uso � exercício de SUllS atribuições. Consumo excedente do consumo bási'eo" (Àrts. 3b e 37) _:_ Preço por m3
Faço saber que ii Câmara Municipal vorou e aprovou e eu sanciono li na faixa de consumo indicada

i

seguinte lei: -

CATEGORIA "A".,

"ART.'1.0)--FiclJ'criadooMU5EUMUNICIPALdeiaraguá do Sul,' 16a30,m31' ,�l i' §[tl> ., "$ ,"l •

sob a dA��Tmin2aç)ão dBe MUSEU MMUNlCJP�L ,ARAGdUAE�S�., .
Acim& da 30 m3 ,·í ,'&!�:f:: H::::� g�$ -� ::��

" K • .0 - DQuanto o useu nao flver se e propria, tera tllntils 1D8- CATEGORIA "B"
\

.

I
Jalöções provisórias no Municfpio quantas o Poder Bxecutivo enlender neees- .

,.

, sáriqs, pode�do haver plurillidade de sedes. _ '., Acima de 30 m3 0,64% db U.F.M. Cr $ ã;�O
.

;rJ', gj 0l :1.:', ,1 '; LIGAÇÃO DE AGUA (ART&. 24 e'25) "", .' ;,. -" I .! '

I ART. 5.0) _ O Poder Bxecutivo nomeará 'Diretor, assessores dá Dil'e- 1 - Gom ramal predial até 25 mm 'de "diiJm'etro f\ 75% da -u,-l1'.M. {Jr.$ 375)75
; �ão e C�?selho Curlldo� de referido Museu MU,nidpal.,. sempre�, em ,car,á!,er " � 4" ÇJom, ram!U preiilial acima de 25 mm de diâmetro :

, �d nutum, em cargos nilo remunerados, sem vinculo'funclonaf 011- elnPfegtllf- a-té '40 Ólm'
,
-, 212% da HF.M. Or$1.062i,12

CIO. sendo em forma de. prestação gratuila e Voluntária de serviços.
'

Ligação 'de esgoto (Arts. 24 e 25) 106% da U.F,M. Cr$ 531,J)6

§ 1.0) -:- O Poder Bxecutivo, porém, poderá atribuir serviços II funcio.
R8stsbelecimento do forne.cimento de água (Art. 32) 1U% da U.F.M. Cr$ 50,'10

nários públicos municipais já lorados Pi! Prefeitura Mu,nicipal. para qpe exerçam Aferjção 'de bidr�Olelro (Art. 31) " 2.2% da U,F.M. Or$ 11,02
I função junto ao Museu Municipal ora criado e, implicando isto em acréscimo

' EMISSAO,_DE SEGUNDA. VIA (ART· 42) j

'bde função. haverá a.�,compelente g.ratificllção. podendo a arribuição reçair tam- 1,. - Em�s8�.o �� segunda y!a de copta, L i ,1.0% da 'P,�:M. Or$: 5., 1

, bém sobre funcionário aposenlado ou cdó'ràtado por regime tnibalhista. 2, - ;ED;nSS�O d� segunda TIa.de c6�nê. • '2.2% da �U.F:M. Cr$'" 11,02,
.

'

,

'

, Comodld8des Póbhca8 (Art. 47) ,�
li § 2.°) - Para garanlir ao Museu Municipal, um caráter de órgão de Água em' torneira pública, por 20 litros ou frllção (:).02% d8 U.F.M. Cr$ Q,'!lO

I' P�squisa. bem como as:segurar. �o �useu uma cohsr,'an'e evolpção �:m·(êif!rv<>.�e ,Jla.n.b:o:o : .'
' ,C"

+,'.', :
..

�.,. 0,04% da U.F.M. Cr$ 0',20
iltlvldades. bem como para fa('lhtaçao de permanentes contatos com 'o ambl'lo UtIlIzação de lavanderIa' - por dIll 0,04% da U.F'.M. Cr$ $).20

! estudantil, o Poder Bxeculivo .fanf recair,.�s nomeações de Diretor. e,;�ss,���,orr.si ';"q,; ,: " �()BS.,':p.F.M�\tt.�g�,inc,ª-;qnid'a�e :Fi!!l9al) do Município. 'I

.1 sempre, sobre pessoas que selam membros do corpo docente oU' 'chscehte 'de ,�:". ',., .rraraguá' ,d'0 Sul.t . .b de :.selembro' de 1976. J
eSlabelecimenlo8 de ensino de ,·nivel superior, .re,idenJes em-Jaraguá

,

do �ul. --
'

, EUGENIO STREßE, Pre�eito municipal

,Abre crédito espeelal D8 Orçamento do SAMAi.

,

EUGENIO STREBE, Pnf.ito Municipal d. Jaraguá do Rol, Estado
de S80ta Catarioa. D�O uso e exercícío de SU8S atribuíções,

'

,

'

Faz saber a tOd08 oe habltantea deste Município que a Câmara Mu
nicipal .aprovou .� eu senclono a seguinte leh.

,

ART, lo) - Fica o Chefe do Poder Executivo 8utorizado, R , brtr
,um crédito especial no valor de Cr$J�O 000.00 D!> .orçemento do SAMAB
'a fim de adqQir.ir terreno do Sr. Willy M.hnke.• para construção de oovo

reservatório. o_ ,
.', , .

,

ABT. '=.,0) - A classificação. contábil do crédito serä a seguinte:
4.000 � Deapesas de Capital .

4.200 - �nvtlrliõ'es' Financeiç8B .... ". 1 f'

4.210 .._ Aqui:Siçã'o: de Imóve'is Cr$ <120.000.00
ART. 3.°) - Os recursos para 8 abertura do presente crédito espe-

'cial provém do superavit financeiro, apurado no balanço de 1975 do SA·
,MAE.

ART. 4.) - Esta Ieí e·ntra1'á em vigor na data de Bua publicação
revog,�dßs alll disposições em contrário.'

\
, PALÁCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL de J,araguá do Sul; . aos �

días do mês de setembro de 1976.
EUGENIO STREBE, Prefeito Municipal

A presente Lei foi registrada e publicada neita Diretoria de Expe
ente, Educação e ASldltência Social, 80S 8 diaS do mês de setembro de
1976.-

ASTRIT K. SCHMAUCH, Diretora.

LEI N. 631/76 f I

Autoriza a vend8 de madeira, material elétrico e material ínservível.
EUGENIO S'l'REBE. PrefeUo Munieipal de Jareguá do Sul, Estado de

Santa Catarina, DO uso e exercício de suas etnbuíções, .

FQ!i saber a todos 08 habitantes deste Munic1pio que a Câmara Mu
nicipal aprovou e eu sanciono á seguinte lei:

.

( 'ART. 1,0) - Ftea ,o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado
a vender. -medíante concorrêneía Pública, até 5000, (cinco mil) metros qua
drados de .táboa8 e S (três) c8bos elétricos que foram u�8dos oa Expos!ção
alusiva 80 I.· Oentenário da cidade.

. ,

ART. 2°) - Fica o· Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado
a venda. mediante Concorrência Pública, os seguites materias inserv1veis:
b�tt!lrifJ.s.. - pn�U8 uS8dos � sucata.

ART 3 «1) - Esta lei entrará em vigor na. data de 8111:1 publicação.
�e,vog8da8 aR disposições em CAntrário.

�ALÁOIO, DA PREFEJTURA MUNICIPAL de Jaraguá do Sul, 80S 8
dias do mês de setembro de 1976.
, t EUGENIO STREB�. Prefeito Munioipal
I.

A presegt" �e.t, foi, ,re'gistrada e pul>lic.8da nestá Diretoi'ia de Expe-
dIente, Educação e Assistência Soôial, a08 8 diss do mês de aetembro de 1976.

ASTRIT K. SCHMAUOH. Diretorb.

'�1

'§ 'õ o} -' Na nomeação dö Conselho Curador o Poder Bxecutlvo obser
vlr� que sejam escolhtdea pessoas que posaem prestar efenvos .

serviços ao

Museu Muntclpal, por se dedicarem à Museolog-ià ou a outras at'ividades', de
cultura, bem como, pessoas que 'tenham conrríbutdo ou posaam conrrtbutr finaD
ceíremente pard com referido Museu.

§ 4.0) - O Poder Bxecutivo poderé firmar convênio com esrabelect
mente de ensino de nível superior local, confiando a este, não remuneredamenre,
a guarda e enriquecimento do acervo do Museu Munletpal bem como a .edmtnts
tração geröl .domesmo Oiro estebeleclmenre de ensino enviará ao Poder Exe
cutivo l.ist8 triplice. tndtcendo nomes de cendídetos a. 'cargo de. Diretor d.o
Museu Municipal. e eoviará llste com remos nomes quantos seiam,' necesaérlea
para IiIlJlpla escolha de assesaorea, observado o § 2.° deste arrigo.' envia'do.
rembém, sugesrõea pari formação do Conselho Curador.

� f ,..l: .

'

.... I\-.. ,

§ 5.0) - O Diretor do Museu Municipal. poderá credenciar pessoas ca

pazes pare presraçãc dê serviços g,atuirós ao museu', "öd reterendum" do, Che
fe do Poder Execunve.

ART. 4.°) - Ö Poder Bxecutivo,' no prazo de s��,�e.ßl·á (60) dias 'lJ con
tar da públlcáção desta lel, .beíxaré decreto, dispondo, sQb.,r,��� Regimênro. Inler
ne do Museu Munlclpel Jaràguaense.· Regimento que 'tta;j'lJ.Í'á: da duração dos
mandatos .e estruture da AdQ1inibtfilçilo. berp como do �çervo, fina.Jid6�e do
Museu' Mf1.ôicrp�l,.�n(:i�mas pere iôtercâinl)jo (Je .pe_ças�'�' intorma,çQe�, normas so

bre recelt .. e despesa e tudo o mels D�ce�8ário à fran,ca' etívídede do Museu
Municipal.'

.
� ,. �. .

ART. 5.0) - O Poder Bxecutivo proporá anualmente ao Poder Legisla
tlvo éiI prévtsão de Receita e Despesa do Museu Municipal pera o eiercfcio
segutnte, para.,Jins de inclusão ne Lei do Orçememo.

ART. 6�0) - Fica o Poder Bxecutivo autorizado a proceder .etnde no

presente exercício à aquisição de esrentes, mostruários e mats: pertenees neces

sérto à lnereleção do Museu Municipal, bem como fica auro-ísado a proceder li

locação de dependência ou prédio para fins de referida instalação.

ART. 7.°) - O Museu Municipal terá. na medida em. que fÕ,r. se expan
dínr'o, Depertementos, Seções, Salas. Coleções. ou outras denomíneções qte

estabelecer o Decreto que dispor sobre o Regimenlo Interno, sendo que cada

Coleção, Sala. Seção e Departamento levará um nome, homenageando pessoa
já falecida e que em qualquer tempo e lugar tenha alcançado destllque no se

tor da cullur4 correlato à dependência que receberá a denominação,' devendo a

Díreção encaminhar ao Poder Bxecutivo, lista tríplice para livre escolha desle
em calla nova denominllção. ,

ART. 8.°) - Estl! Lei enlrará em vigor na data de 3ua publicaçãÇ). re

VOgáC as as dispOSições em contrário.
.

, " _

PALÁCIO DA PRBFBITURA MUNICfJ:>AL de Jaraguá do Sul, aos· 8
día� do'mes de setemb�o de 1976. ,�

EUGENIO STRBBE Prefeito Municipal
A presente' Lei foi registrdda e· publicada. n"s'a Dit:etotia {je .,Bxp�dieole,

Bducação e Assisfência Social, aos 8 dias do me! de setembro de 1976
A.5TRIT K. SCHMAUCH, Dire:ora.

DECRETO N. 402/76

-
------------------_...........
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�,BEBI DA� MAX WI LHELM· S.A.
-

. CGC!" MF. 84429869/0001.46
.Relatörío da Diretoria

Senhores Acionistas,
Atendendo 8S obrigações legals e estatutárias. temlls 8' satisfação de

submeter à apreciação de V.SI. o 88181190 Patrimonial e o demcnstrátívo
da conta de Lucros e Perdas encerrado em 30, de junho de 1976" acompa
ahlldos do Parecer do Conselho Fiscal.

Externamos. à08 sechores Conselheiros Fiscais o B08S0 reconhscí
mento pela colaboração recebida, bem como agradecemolil aes nosllo. cola-
boradores a dedieação, ao trabalho durante o exereíeío findo.

,

,

Permaneeemoa ao inteiro dispor dOI senhores acionista. para quais
quer e8clare�imento8 éomplsmenteres.'

Jaraguá do SuJ. 08 da Setembre de 1976. - ,A DIRETORIA

BàIanço Geral em 30 de Junho de 1976
Matriz e Filiais
ATIVO

DiSPODfl81
Bens' numerários
Depósitos Bancários a viSta
, Realizível I Caril rrazo
Estoques
Oontas Correntes ".

Depósitos a Prazo F,ixo
Adiantam,snto a Forneeedores
Outros créditos

ATIVO ClRtJULANTE:
Rellizável a Longo rrazo

Dsp. e Obrigações Eletrobrás
Outros Créditos e Valores

IlIíobilizado
Imobiiizações Técnicas

Valor histórico
Corre,ã., Mónetária
Valor corrigido
(-) Depreetações acumuladu

Imobilizações finanoeiras���,
Invest. por Ineent, Fiscais
Participações em empreS81!11

'263.145,12
2.571.632,75 2884,777,87

5,548,753,00
228.412,10

1.492.000,00
1.027.620,00

2.271,00 2.750.303.10 8.299.056,10
11.133,833,97

79.278,68
:U3.831,!0 393.109,78

6:784.214,38
4.788.644,16

11�57�.858.õ4
(4.757.132,86) 6.815.725,68

1.742.344,85
58.644,�0 1.B00.989.65 8.616.715,33

Cri 20.143.659,08

PASSIVO
Eligível a Curlo Prazo

Fornecedores
I-mpOB'tos� S' Pa'ga'I.'-{IGM 'e' IPI)
Salários e Encargos Soeiais
Outras exÍgibilidades,

Eligírel 8 Llmoo Prazo
Diretores EI' AêioDlstoB
Provisão para Imposto de Renda
Outras exigibilidades
Ião Eligível

Capital social
.Reser'à Legal
Reservas de Correções Monetárias

1.108.687.22
..483·.451.64 ......�

252.6l3.64
990.290,35 2.835.042.85

88.000.00
�, ,997.359,00

92.059.43 1.177.418,43'

11.700.000,00
500.325.25

8.416,09

Re.6r'fal p/Manot. do Capital de airo
Rese,fVu plAumento de Capital
Lueroe Suspensos

1.4Q2.000,29
, 195383,37
2.3'25 072.80 16.131.197.80

20.143.65�.()8
Conlls de Compensação

Äçõel1l em Caução, Bancos conta Cuätõdía ,
lagem para Contrato. de Comodato
Menoe:
Oontaa de Compen8atão Ativas

Emba-
147.700.00

(147.700,00) --
, Ort. 20.14365908

Demonstrativo de Resultados Período de
1. 0/07/75 à 30/06/76.

Renda Operacional Bruta
Venda dos Produtos
(-) Imposto faturado
Renda Operacional líquida 1-2
OUl!to dos Produtos Vendidos
Lucro Bruto 3-.
Despesas com Vendas
Comissões sobre 'endu
Propaganda e Publtcidade
Imposto sobre Circllllação de Mercadorias
'Outras Despesas ,

Gastos Gerais
Honorários da Direteria
Despesas Adminietratieas
Impostes e Taxas
Despeaas Financeiras
Depreciações
Lucro Operacional (5) - (6' à 8)
Rendas não Operacionais
Lucre líquido antes do Imposto de Renda
Previsão para Imposto de Renda

Resultados á Distribuir (11-12)
Resenas .

13.1.1. Reserva Legal
13.1..2. Reserva p/M&DutenQão do Capital Giro.
laldo a Disposição da Assembléia Geral

47.964.318.74
47.322765,35
2.771.72401

44551.041.34
25713.5(}(j.76
18.837.534,58
8.757 981:45
530091,97
366.076.96

3 88\.77l.23
3.980.041.29
5.923.141,47
648.0CO,OO

4.131.054,07
432669,87
45979,57

665,437.96
4.156.411.66
641553,39

4.797 965,05
91:17.359.00

3.800 606.05
1.475.533.25
122372,25

1.353.161,00
2.325.072.80

L,
1.1.

2.
3.
4.
5.

.6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

7.
7.1.
7,2.
7.3.
·7.4.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

�3.1.

13.2

Mori'z Max Wilhelm Nelson L. Deiessen Edllardo F. Wilh@lm
Diretor-Presidente Diretor-Comercial Diretor-Técnico

Rolando Jahnke - Téonico em Contabilidade - CRC-SG. 'n.O 1656
- :-'<",--., ' .• , .'

pärecer
�

do Conselho Fiscal
Os abaixo assiBiSdos, membros �fetivol do Conselho Fip,cal de BEBI

DAS MAX WILHELM S A., depois de haverem examínsdo o Relatório da
Diretoria, Balançe Geral e Demonstrativo des Resultados, relativos ao exer
cicio sooíal eaeerrado em 30 de junho de 1976. sio de parecer que taia
doeueientos devam s�r aprovados pela Alilsembléia Geral Ordinária, que OI

apreciará, da mesma fO,rmá que OI!! atoé e contas da diretoria, atinentes ao
mencíoáado exereíeío.

Jaraguá do Sul (SC), 04 de setembro de 1976 .

Dietrich H.W. Huteaueaster - Eggon João da Silva· Walte'r CarloB Hertel

Jüízo de Direito da Comarca de

Jaraguä do Sul

f�nll �e Primeira e SeDun�1
' PraCI

/

Em resumo [art. 687 do CP.C). faz
saber o seguinte: Processol Ação de Exe
cução. N.o: 5610. Exeqüente: Uníbanco
Financeira S/A., Créd. Fínanc. e Invest.
Executados: Nelcy T Jesuino; [oão Zoca
tellí e Lívino Zocatellí. Imóvel a ser pra
ceado: .1.0) Um Terreno. lote' n.? lO, si,

tuado à Rua Exp. Antonio C. Ferreira,
nesta cidade. contendo a área de 290,50
'ms2, medindo 14 Dis" de frente por 20.75
ms.. de fundos, fazendo na Rua Prole
tàdà. fuados com terras de Bernardo
Grubba S/A., de um lado confronta com,
o Lote n.o 9 de Maurício Lenzi e de
outro lado com o ,lote n.O 11 dos vende
dores, devidamente registrado sob n.O

42481, às fls. 215 do 'livro n.o 3·V, ava

liado em,. Cr$ 20000,00. Depósitö: Com
I o próprio executado. Primeira Praça: No
, dià 4 do "mês d� Outubro p.Y., às 16.00
horas, Segúnda Praça: No 'dia 18 do mês
de Outubro p V., às 16.00 'horas.caso o

bem pehhol'i'ldo -não for arrematado na

primeira praça pelo valor da avaliação ou

preço superior. Local: Edifício do Forum,
'Nos autos não consta haver cOßtra refe
ridos bens, qualquer ônus e nem recurso
pendente de julgâníento.-' Dado, e passa
do nesta cidade, de Jaraguá do Sul. aos

dez dias do níês" àgösto' do ano de mil
novecentos e ,setenta e seis. Eu, Adolpho
Mahfud, Escrivão, o subscrevi.

,Alvaro WandeUi Filho, ,JUiz de Direito.
A présente Cópia confere com o

original; dou fé.
'

Ja�ag1:1á do, Sul, 10/Agosto/1.976
Adolpho Mahfud - Escrivão .

"Oração ao Divino
Espírito Santo"

Espírito Santo. Tu que me es

elaresces em tudo. que iluminas to
dos os caminhos para que eu atin

ja meu ideal. Tu que me dás o

dom divíno de perdoar o mal que
me fazem, que. em todos os íns
tantes de minha vida estás' comíqo

, quero neste curto diálogo aqrade
cer por .eudo e confirmar mais uma

vez que não quero separar-me de
tí, Por, maior que seja a ilusão ma

terial. não será o mínímo da vonta
de que síneo de um día estar con

tigo � todos os meus irmãos na gló-,
ria perpétua. Ag,radeço-te uma vez'
mais.

"

'

,

A pessoa deverá fazer esta

oração 3 dias seg\lidos sem, fazer o
pedido. Dentro de 3 dias será aI

I
cançada a graça . por mais difícil

Ique seja. Publicar assim que rece-

,

ber a graça. N D _H· G

I r------;-------------
.

i E HORA DE BRAS'II

1::::
'

VAMOS LÁ. O Brasil está aqui mesmo, partiahe de easa.

Mu é um mundo novo esperando por ,oóê. Vá ,er de perto a paisagem
nova. as cidades cresosnde, a história passesmdo pelas rU8B, o mar, ba
tendo nas praias que são pedaços de paraíso. Vá 9 'fohe feHz. Pele
CREDIVARIG ôu o CRUZEIRO A PRAZO, agora é mais
Iâeil 'iajar para 57 cidades brasileiras, ínoluínde todas 81 oapitais. do
Estado. Utilize também OB sfilrviç,os de cargas e encomendai.

-

VÁ DE

- .. - -�

---------':'------,------------------_
_---------------- _--------- _------_ -_ -

VARIG' / CRUZ'EIR,O
'A. maior expariêneía em voar Brasil

EM JARAGUÁ DO SUL. �eça iriformaQões à VARIG

.Av. Mal. Deodoro da FQusAoa,1221130 _' Fone 72-0091 - DDD (0473).
- ----------- ------------------------�.------------------------------------------------------------------------------.--------------------_

Perd'eu-se o Certificado de. Pro
priedade 'õo vefeuls marca "CREVET
TE", ano-modelo 1975, chassis filérie
5 Dl1A.ECU4164, placa ,�, o ,J$ ..12(j)O.
de propriedade do senhor HENRIQUE
WOLF, ClC N,o 104359809·04. Comu
nica-se, outrossim que o mesmo fica
rá sem efeito. porquanto já está sendo
requerida segunda.via.

Jaraguá dó Sul, 18-09-7�

v O I G·'T
..............................................._.... =

,

ADVOGAD,Q
\

OAB/SC 2280 Escritório em BlumenÇlu _ Rua Mal. Floriano

Peixoto, 55 - 4. o andar - Salas 401/402 _ Edifício JUMA

ex. iPostal 81 Fones 22-2433 e 22-1953 _ Blumenlu -SC--

, I
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A 'Agência do Banco do BrasU'e o

Escritório de Assistência Téonlca
.

e Exten
elo Rural do nosso Munlclplo �stlo aptps a

prestarem Inform,ções necessária.; lobre a.
aplicaç&o dos Preços MfDtmol Da Regilo.
............ " ---- _--_ .. _--_ -

j

.

" , 1:; .

t�O,�R__JCIO DO POV,O � "r S4,���f:)� '8-08-78j�, 4 ;'P'4G_'NA 71

l {C_P.:}'l'E S�P O":Q'T']- r.?':t.l: � 'F� � 'J" " ,&,.$ ,5 "AI sl
1 \ -"

-'

J 11 B C d 1
� No último final de semana OI ecoao- comparec,u, &.Q aaoDteclmeDto lo�be aplau-ejnvi e . . e Juventus, esee e Outra quadra políva enee de espor .". mfárto& Caiàl'lnenses, COlaboradores das agêD- dir ,a apreseD�çlo daI .bandlnha ',"Filho do

1

Rio do Sul, iniciam neste domingo a fa- tel' foi inaugurada no último final de se- clas df Oalxa EconÔm(ca Pederal, espalhadol Trabalhador" hoje com SO fIgurall
se fin,l do Çampeonáeo CaiãriRens� de Fu- mana com a abertura de um torneio el- pelo esudo, estiveraDi em nossa cldade par-' ---..- - � --.. -.... 1

t�bol. versão 1976. Os jogos entre o JBC poreívo cleFS, Handebol. Voley e Futebol, ticlpando do· I1I.4 Torneio da Integl'açlo com Eso. lhe (nterella amigo a�loultor:
F· i á f d d J L I

uma lé�e de oompetlções ea'portlvas para OI MILHO E FEIJÃO COM OS ME' "ORESe o . 19ue rense que est' azen o uma junto ao está ia o�o 'úcio em tapocu homens e como parte social. um ch6 p�ra aa'
. -

t t " LI.I.I,

campanha desastrosa nesse nacional. pfa� zinho de propriedade da<"S9C1edade Es .ua.8 espôsas. Dentro (ie um cUma de mul�
� cN VEIs bNj0tlS PREÇOS M NI_J08 .

fí
. . om ,o o e vo de amparar Ia produ-

eícamente Icäram , valendo como dois portiva João Pessoa .e Grêmio Recreativo amizade, 08 econ6mlárlol catamenles du- .

1.'19 e de garantir ao agricultor pr�çol' mall
amistosos e quem vencer agora, será pro- Jarita. rante .doi. dias mantiveram unidos em torno j�tos, na oomerclaUzaçlo, C;» Govetno Fede-

clamado campeão :do malfadado i'.cat.a':� "... .x _
de uma festa,48. gra.nde (longrassamento. E .

ral decretou os Pre90S MinImol. !- Coube
de pa1'abénl. o _erentá da

..
CEF local, Ir. ao MILHO e a'o ·FEliJÃO os Divell mall' al-

i ,

rínão",;A .prítnetra partida decisiva inicia- E. C., Ouro Verde de Ganbaldí, Oetúllo Barreto da Sllva Pela exoelente or- tOI de aumento.' :.' '�'.
s� amanh� em Rio do Sul, ao Estádio promovendo hole e amanhã, feseívàl es- gamzáçAo do t0rD:elo. .

.

'.
.' '. Tal medida. visa, antes de tu�o: all..

. "[oão Alfredo Kríeck" . e o seguRdo cp·' poreívo quando vãríaa- equipes categc;>rI-
_.

gurar aos agricUltores uma. renda ,minima •

tejo, dia',.28,... 11.0 estádio.do América em zadas estarão medindo forças eQ1 .díspuea • Quinta feira o governador do Ptslrlto certa na hora de' vender a produÇ&o. além

[oínvílle." Se houver necessídäde -de umá de belíssimos troféus Haverä.: também. ���.�:r�of��&<;!u:iló!·d�ll :.��:�'::::o !:�� ::r:s:�:�:rc:�:�::o.!::r!!�HO r FEIJÃO

terceira pareída, esta .será em ltajaí (carn- completo serviço de bat:��. cozinha. sen-. JesttLçõ88 por pal'te dos Integrantes do Lionl . AIsIm. o Preço Mínimo fiXado pelo
(" �

. po-neuero). ,'.,' .,;;..;.. ....
c

ao ilniä"boa pedid'a ias torcedores e Club Centro. presidido pelo leio Moussa Na- Governo:
.

.

tI t t f:' I d cH. ° jantar festivo teve lugar ·na,·depen- Para o l(iLHO é Cr' 64,80 enquanto- x - a � as ne•.e ln,! e semana..s.; dénclas do ReltauranteJtajara com boa pre- quepa�a oFEIJÃO PRBT06 CrU15,40e para
,\J'-' �·h ,�Nçlo., cenmeaeanee que marcoü "11 i ,r,� 1- �"" '.

.

eenQa de leõel, e domador•• do clube jara- ; OI FEIJ.öES DE GORES'Cr' 2J:7,20 por laCOl
V'� li gRIt el.1l d.�f�s� dasrcotes do G.B. Juven Por uma cota de 7 mil cruzetros, o guaenBe. Em outubro a vilita do governador de 10 quilos.. ,

".
tus, no últiino estadual e que assinou. [uveneus, Jogando amíseosamenee em será. ao Lfons ,Club Jaragul1 Oldade Indultrlal.

·�on��te com o· '�Ftgueira", ainda não po· Ta,ié dia 07�09, goleou ao Cr.uzeiro lo.. . - .. - - -,.. - ..

àe attRç em virtude� que sua 'condição de
.

cal. por 4x2 sendo gr.andemente aplaudido Por falarmos em olube de ae,roço. na
.

d h d B I d
. aemana que passou. o gov.ernador do Rotaryjogo ªin a não cegou . a, o ívia, on e

�

r.- ,ii[ - Clúb. Distrito 465. Ruy Eduardo Willecke, vi-
" ' atuou !ln,�es de disputar ô ;estadual pelo San'c 1· o n a d a a LeI· c do .' altou ao .lado da espôla! o Rotary Club de

, . Pl'ÓSperl1 e neste ano' pelo' . ·"g·rená"de. Guaramlrina Dum jantar festivo multo con-

l�ragºá do Sul. o que implica em dizer J' g' d
.

d F' t b 1 corrido no Belr_Ji'-Rlo.....endo perfeitos anft-

au.e s.·ua 'paicicipação foi irregular. dü.ran-
O a or e-·· u e O .

trlões OI rotarianos da:vtztDhacldade e suas
� .

. _.. espôsal.
çe todo Q certame. A9Jora;ô ' P.igueil'ense POI.",PRE�.S:- A lei que regue ,.

espera� pIos próximos dias um ;eomunJcado lameRta. a profiss�o de jogadoJ: de fute-
.

c CDL pr�ml?ver' no·'dia .l6 de outubro

ofici�l da Eederação BoliviaQã;<de. Fute- Bol já foi sancionada pelo' pr�sidente' n�l. salões do (}.A.\ BatlpeMI. C) balle e con

bol. pod.endo Nela fazer sua estreia no: Ernesço -Geisel e entrará"êm vigor den. curso de escolha da "Rainha dOI Comerol'-

.clube da capital. 'que realmente está tro de 180 dias, 'coroãndo se d"sta m'a' .

rI08" de 1976, a exem.plo do que já aconte-'
ne '" ceu no ano de 1975; quando foi vencedora a

cessitando de um goleador viril neira uma luta que durou mais' de 30' Srta. Odete EWllld ,da Relojoaria Avenida•.
� X· '_ , anos. De acordo com a nova lei. a muI .

Poderio participar do concurào lomente &:s_

O time de fute'bol da AABB ven- ta aos jogadores n�9 poderá ultrapassar moou'que exerçam uma atividade jllnto ao

ceu ao. Ma,rcatto. na partida fin.al' do Tor. os 400/0 (contra os 60°'0 ante'rio'res) ...:los
comércio lojista de Jarllguá do Sul, e as fl-

I
.

\4 ehas de lóscr1çlo poderio ser entregues na
0' neio "Classe Operária", promoVido pela seus venéimentos normais e, mesmo as-' sede do C.DL.atê o próximo dta 5_de outu

Liga Jaraguaense de Desportös e que con- sim, esse dinl;leiro' não fjcará para o clu bro. ° desfile será com vestido de -Bolte

tau com a preser:;tça de 1 I equipes. O _jogo be mas será desthjado ao Fund,O de (longo1 e a escolha. 'da mats beÍa' dó \comêr.

b· d
.

W' 'ld
f" cio lojista local será feita através -uma co-

ar .ltra o por- a ir dos Santos, teve a. Assistência ao Atleta Profissional.' Bsta II!ls8&0 de Jurados, cujos Integran\es já es.-
vitória dos bancários por 2xI, com regu- belece:�inda uni período de 30 'dillS de tio sendo convidadol. -

.

· lar públiCO. '. .,.: .: .. . férias (antes. era 20� e., ai primeira partida, :-.............. lo

�. -. x -', '� com ingresso pago sOÓleó'�' pod�rá ser CAmara de Vereadores de jGuar�mlrlm
•

'
,

'1' d d di ó·, I i 'di d .' Prefeitura Municipal enviaram ofício pará
. Já pelo torneio da"'Integração", ó Ba. rea lza a ez as äp s o \<l t mo a e '. Secretaria ,do" Traneportes e Obrasido go-

tafogo jogiuldo ·em seus domínios vencéu-' férias.
t '�I"

j verv.o de Kond'et Reis, solicitando auxilio

ao.Baependi por 2xl. enquanto qqe em
,ii

BO'lotec'. Q II.' pa.ra a Implantaçlo de. calçamento no;trecho
R d L C d M I A

ct. rua 28 de Ago.to até o bairro do Avaí, um
·

.

ia a UZt ruz � e. a ta e caraí em- . dOI mals po'p··.""'...

· ··so ......·d·o· v'lzinho munlc·.,pto.
· pataram em I gol. Em Schroeder 'Gnei POl.iIPR.ESS·� .':Sêgundo .anún " A,provo�t..m"êm aumell,to da

�

ordem
· ..

·;
..

�··p�;�ki�:;;;;;·����
..

MOBRAlf" é.do aber-
pel x EstreUa,' pão foi' efetivado.. i cio da Caixa Beonê'mica Federal, as apps· .de 200/0' nos' :vencimentos dos funclonärlos ta. nelta ctdade as InscrIções para todas ai

tas para o ,II Concurso da Boloteca se- r::3�g�.,?l1i�qip'a�l. a cRntar d!t I: de se- Empregadas Domésticas 'flue. quetram par-

rão realizadas nq' p�do.�Q de 4 a 19 'de
� , ,.........................

tlcipar em outubrº d� um curso de espe-
. clsIlzaqlo e boas maneu"s. Seri Igtelramen-

outubro próxltnp.. pOl?fóime criterio es- '. A aprel8ntaolo da BaDda do SEISI local no te gratu1t(\ e .con8tando do Rl'lograma de trel
tabelecido pela 'emD '.os �postadore�Ae festival de Fanfarras ,de Pôrto UniAo e Untlo namento ensinamento" .bislco" junto <à um

. verão indicar campeão e vice campeão e da vlt{lI1a;, fot atrapalhada senstnlmente hotel da cidade, sendo aI aulas DO período
os quatro melhor�s classificàdos, ä seguir. pelai fortes chu�as que c.st1g.1am�no últi- .noturDa. As InBcrlçõel! poder.o ser feltae

mo domingo grande 'parte' do eltado. de �aD- , junto ao POBtO Cultural do MOBRAL, pro-
na fase final -dq,. campeonato. �o dia 4 ta Catarina. Assim mesmo o pilbllco que xlDildadel dá Prefeitura.

'

de outubro serãô conheCidos O's vence-
_-"!I �_._-�•..•_-------....._.....oio!_..---

dores do I Cdncursö. logo apÓ's' a pro'
clamação ofiCial da CBO'dos seis clubes �.> .

. Que -m :Po'd e P ag a r T a n to?
,

com maior número de' pontos indepeh . O Czsr da RU'8sia goatava, de, ,tanto esp,.iiôto.Jo revolv�r oaiu da mio.
"

flfeR.tem�J;?:é-�� .t�ay,es�
�''''

. c' ::' : dbifaroar-se e miltUr:ár-le oom o po-
.

Reconheceu .. letra
>

do' imperador •
• , " ,

'. p
.'

'� ",. .,; vo pua ollyir ° que diziam dele. Na .manhA seguinte de f8t6", c.heguu
. Certa noite visitou .a

-

barracal do u'm pacote d�' dinheiro da 'parte do

C a'·s'a m' e' ·If"t·,o> ttm b" a '0' d 81 S t'a' C '0' n' h e' �'81'd o acampamento" d'o exércitó p'ara elcu- ·Imp.radord. A diTida o O:,ficiril foi paga
,U '.' '",.,. '.' l, "tar a ,convena ·d08' 8oldisdoa. '4,0 pas· e a suá vida salva. K

������������������·�·���.��.�·�.��·�.·���-���··Iar poru��d��s'�b��r�� um jo- Nós �mbém: aoumu�mo. uma

A'
-- '. ·X· � - . vem Oficial debruoado lo.b're .01 bl:'a- divida que jamai8 poderf>m08 ter .8-

.

.

rnoldo ALE ANOR�;; . 00., nllDl80Do pelado. 'olhou po'r .im, peranca de pagar-a divi�a' dOll'peca-
.
tor· mitológico.,nlo temol nada a cön-, d�s :ombros do .'(iJUê-iali -e ·v�u 'Mm tis:: dos; n:ós;"também esc}'81Íiare'mós:
.tradizer.\.), ..

_ (_., panlG.iumr r&volver "oari'eglido'Ao la ...:.. Quem poderá p8!gar tlinto? .

_ • . •

. " {�o �,�a �ol�a � .. pa,pel CpDl uma lon· Deu rellpónderi:. 'Jesus. Sim,
Os 'Prep�!�:t1vol .

p'ara 0" 8al&- ga lista -de,débjlol de jogo. Por bai- 'i'e8ua pagou ..' eônt8�.Nos80s p'�C8do.
�e�to ob�4ect!m ., norm,. da cren· "xo da 10.8Ieu: Quem podi pagar i.to? foram postos 'Da conta de Jésus. O

Não. liomoí. umbsntÍlsta, .graça. OS. ,e 110 prec�dl-d08 por banb,ol '" Num reItiDCe "'8 "Czar inteirou.le eél,J foi resberto. para OÓ8,
.

.

• ,� Deus, m'aa 8' ocitfcia é? v$lida :at'ravél de JQgO& -de búzio",(con8ul�). _ da,/IUua'tlo' do jc.v.e,m 'fofici&;l: llaviá"
'

O que. falta da IlQSI8 par�.e?, re-
·

para um comantArio 'favorlvel, uma oré�en-da8.para 0S Or;':xé.• e. por j�lf .,Per.elldi) no:io·go.,NAo!pQ.d18 pagar as conciliar nos ColifDeus. J6lSU& da par
, . vez qu� o M� Juiz OeUa de Csstro -B�gU8 á. rJt,ual18tioa .nupcial umbaõ- dividas. D8>i, a lUa.. ,d.eeis'io. ",de fa: te del�; ,fe'z demais,.. Sem ..0 nosa.o ar-

'I< < Monhme"o .reconheceu a Umbanda. d,lsta. zer e,tourar. os miolo•• pondo fim a rependimento de ,nada aproveUara a .

, ; :�:;ÕrlÇ�I!g�A�;�re����:e��.eÓA:O:!��O�
,,.
A .etet.i'ettt é .q�:e o oa8��.�tO·� tUdo.� Cz�;, ie� br��;�' 8;��de era ,�:�:� d:ofc�!�Jl�u::,p::��:�ioO�:�

d'o, assim qu@·lquer inco·nnniêocia
umbaodista 0,0 B.r�811 eat' oflclal�;.a" ,s:JD;go d.o pái d,e-8'tê"-moço_" 'esoreveu 'pééiidos1por partä de Je'iu,s'6,nAo fi·

Qa ,nnllo dos nubéiites. .' J.

de em
..
todo o terrltorlo ,perqambu��: P9r- bldJcõ' da pergunta:, ! Quem pode zeS8e nada es,taria .bem enganado.

t.�.• ·., "" ••; f !", f. ·ne..
,,., .. I: pàga.r,isto··:;"Alex8'Dder''1! .

'" ,<, Al&.m ide, r.8!cónciliar n08 .

com Deus
.,. -. • �Seguo'do o�'�eäté'bdictoíi'�jn Um- r.;, A .oerimOoia. _Dupcial umbaó..

' " ': �De r.·pént.lo jdvem ofieial abrio ttl,;;US que exercer, u,ma ,?pót1nua
ba'ndw, eSlla 6 co;nsid�ra�a. UIQ& das di8ta:teTe a -,b.nolo do famolo Pai 08 olhol, pegou c) re·volver e, 'pontou . vjgihiDCitl lIIobre nÓ8 m"eamöl 'p-sra
religiõel mail fiptig,a8, poU,;' 'eve ori- 'Edu de Olinda e a 'veOerandlt decilAo para li -froote. mas ante.8 de puxar o �Vi�8a: .. (I, .p,oti,du,. ':88. nAu. fizer·de8

gem' 0'11 Lemúria. elijô pOTO, 08 lemu- 'da �td.. .:ruiz que"torllou .egal a unilo. gatflho olhou mail ug)à Tez para o pe'nitêncili -pé!êCereil 'óóo�·, dis8.,

"'"�, res, antecedem .,81 atIalit�8. Se ilto Nada temós a opor papel·.I·;�iu �olll -(".pàDto que ynha Jesus.. ,- I" ... � '.'
. \, ':'

, ,', �-, -e- ��. -''''' ..•. "
;

.

....;.:
.

uma p.'la�rà;'af-m.i.: Alexander. D. '. , I"Jr:II}I,�' �el� Magno

�---,'
..

"

<,C' "�....,,,,' .•:'�:".,,, ,.,'" .��,. I f:I�O';llftIßl·e
..

ltl,':,·R.efll'.re.3t••III,
IFIorlé 1111u 'ra, 'teQpohi' (j'�: Síä:f�'�ll "

nrnUS·,.'. ''''dJlltr t
00 �.

Y
, f : , .� , ,�, >, .,,,. _; "1";: ,. ,,. "�.' >',L ·IH'

\, ßdllililtf.cBl, -fllrel,lll, ,.,

II 'A1ardi�àiit�''';:'; �a�a�,m� .;;, Plan�a!!: .
�ehiái{ e'�irêí:ãs,1lIl

;..-.

A unldà'de
.. Integrada SISI.ß SENAI

delta. cidade, continua desenvolvendo pro
grama de visitas jnnto ai Indústrias de Ja·
rag"i, ,Schroeder•.Ma.ssaranduba. Corupá e
Ouaramlrlm, dentro do>-que preoeitua a po
titio, do governo -do Estado através o ITSP
(Instituto Técnico de Economia e Planeja'"
,mento�, em conhecer· a curto praz�' a reali
dade de 'Oossa politica ecoBômica e Indus-

,

trial. Quando· da visita aa In.dú8trlal. Ademar
Lotln Franeto agente loesl do SESI e Je
rônimo Loz do SENAI, solicitam uma série
de InformaçÕes constaates de uma ficha
que foi �laborada ,pela FIESe que colabara'
com a prQmoçllo. Em nossa reg�Ao serG.o v:l-·
sltadas dentro. do prazo de 15 d12s. 60 em�.
presas de p_equeno, médio e grande porte.
Diga-se de passagem que' este trabalho jã
foi Imclado.
. •••••••• -- •• ---.---- -----.............. J

Prefeito Eugênio St'ebe coordenador
do MOBRAL e a supervisora de área Sra.
ROS8ly Bar:atto, foram presenças de desta
que.no último dia 8 na cidade de sao �en-

Ito do Sul, por ocaslAd da Implantação do .1Posto Cultural do Movimento Brasileiro de
Allabetiz_çAo, daq.uele munlcíplp.

, r .-. ----:"X '_ i

. O 'mau tempo reina.� no do1itingo.
,não per�itiu também a re!ilização do amisto
.so entre ARWEG e S.B.R., Tigre d� JÓin
ville, em prélio que daria por inaugurado o

moderno �stádio de futebol dós. c.ohlbó-:'·
radares da ßleeromotores Jaraguã; S.A.
Som�nte os torneios internai de bocha
foram' realizados no liál>ado e' domingo,
qu�ndo aquelas canchas foram inaugura..
dali; ,�, r

.

,I

: "'. � " �ec8(l�eui.t�' ,;m ; OUot\a,. Pe,r•
v nambu'c(), ae",reaHJou o primeiro �.
"" ';

, .'8.Plento •uD.)baodjsta.. oficializado ,no
Bt:,aeil.

.

\

,
.

• _.i:;:

Ruá Rober� Seidel. 3.�3 - Caixas Postais 14 �3
�. ;

"
:,"

S�AN.T·A:· (Z'ÀTÂRINA'r,,"-·,· "i" ;,.
.

',' .,' "_�.�<!', ·Ç14,,;.�,, _'�i �.,:-::��.,::_, .-.,-
.

f; _�'t. ;i.r;�:�-Jl,i.�.f �,.�. \�.l_�l,i-" !::,-
1 �f' �( . i
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EDITOBI&L

.

Como sc falz· IIllIDDl Gfalllll�C. JOfllllall
N. 'maioria dOI eeses,' quem lê

um (iraode jornal' não faz idélG do es

forço giga'nlesco que ae desenvolve
'para apr�5enlar' lO ,Ieilor .. maléria
diária de um matulino ou vespernno
de grande circulação.

Por trás de um jornal ou no iate
rior de suas

-

pi;Íginas estão elconllidos
Foi em Sohrolder II, no ,izinho, .Os anos eDearregaram-s8, de (iránde, número ,de homeas c m6quitJ8S

inuDicípio, que Eugenio José d� Sd- amadurecer o Eugênio José da Silva. que, no desenvolvimento de luas tere
'a, filão de Emflio da Silu "Mag- Ma! JA foi de noitad•• alegreB e mui- íee, cumprem o relevante papel de pro.
dalena Salomon da SUfa tio pela tas divertidlUt. Dentro do seu grupo piciar ii, todos elemeolol formativos e
prims!ra VtlZ a luz do ct,ia. O 081en- Az de Ouro Boliche Clube êle flxer- iafor,tAativos em âmbito local, necronal
dário marcna o' dia 19 de Set.mbro .eeu tod88� 8S atividades no quadro, e mundial.
de 1926. Por leso, no liia de amanhã diretivo. Na. víagens 8 na8 excur-, Assim é qUI, IIlI, lall! de REDA-
s.tarA'o ilustre e prlll&imol!lo. cidadãe sões ele marcou época junto de aeus

.

çÃO, edilorialisllS, reperteres, r�dllo-',
Clonapl.tand,o OB IBUI cinqüenta anes eolegss, Iembraeos e-trensceítos n'0 res e folóQ�afos buscam ne norícle li
de ,ida. opúsculo que resumíu a8 ativ,idades' forma melhor de informar. Os leleliposMas nem sempre.1 fidjJ lhe foi do clube d�e 1948,a 1973, data do Ju- não param, es cerreepondentes nacio
fAcH 9 cômoda como nos díaa de ho biléu de Prata, com' 88 •.8'tr�ftl. do nets e mtemecíonate não cesaem d,e
je. A' oonquisla de um lugu ao sol"; "Cavalinho" e a solidariedade dos >

fornecer maléria sobre tudo .quenrc vem
dl1rou muitos 8I:a,Ol de dedieáção 8, Àzes (do votante) (t. Ouro em 25-06·5�, '

ocorrendo na iÍlUlilidlide.
trabAlho persenr,nie, de sacirifício, da viagem à Foz do Iguaçu. em 1973, Mais adiante estão IS sala. de
meBmo. MIlI, cremol que taleu apeD'a. da ex�rsio • Ponta Gr08s8, em 197' CLlCHBRIA E REVISAo. alinhado-se
D'SI:J8 .empre aluda ,a quem trabalha. e dOI encontros com o Barriga Verde, em seguida, modernas máquinas de

A Id. primeira esoola foi' em d. Florianópolis, em 1975. Iinolipo ou njam, máquina. que pre-
'Uapoouzinho L Majs tarde enfrlntna peeam, quast que ínerameneemeate, em
08 banCai escolares do GroP9 El!loo· No clube de bollo 61e tem' o

uma li(ia de chumbo e antimônio, as
lar Abdon Batista, em ,Ja,raaui. onde seu "Leitmotiv": "Gleich Gegenueber lelrllS destinadas ii impressão. Além
,paliaria pelo ori,o, de mestral do ,(refere-se ao Schmöckel), Silva gut dislO, oUlra máquina SI deslina fi fizer
gabarito e compet.ncia de Dona �l im Sport, ein gutgelaunter deutsch- -no momenlo. qualquer tipo de leU"ls
déia da Silva e Anésia W,aHer Orespo. verderber,hier und dort;Er lenkt gern pa'ra OI lilUloi.

A b"'8 "I"ola lhe 'alAU um em Auto fuef sftin Lebeo', 'doch, oftmals... "'.. ' .. ,',
-

-

, PiS,Sam, em aeLYuida, à afção deraao a Empr"'sa de Tanspor&es leueft dai Bi&'"t den,ebea."
'

..p... n".. ,
�

PAGINAÇÃQ, onde sio impressa�Funzal S.A., que o manteyl em seus
em plaelas de amianto, Iodai IS ptlgi.quadrol p.o-r lon,oll 23 anoll. ,pUISU Poslui hoje CUrROS de espeeis-
DaS do J·ornal. Mãis adiln'te est6 o se-do' por todos GI compartimentos' s"d· lisaçAu para melhor unir a WEG. :e:

Ãministratitol. exemplar veterano do ftotary Club tôr' de 'fUNDIÇ O onde, em formas

A lisma do Sil,a contudo .,m· de JaraguA do Sul. NOl momento.• de circu'lares melálicas ae, gravam os' ca·

pre fOI' 'Sir 'dono de ISU próprio, na- al.,gria e de tri8te�8, êle é uma p]a- racleres que forlm impressos RIIS fo
Ihllls de amianto. e .. IMPllB.5SÃO.,riz, fazer allum'a COisa que fOII!le. Beo vanca sempre pronta I ajudar. Alguns EII81'1 "formas são po.i�riormente adap-I, alllhp naBcea .. fábrica da m6qui- fazem um juizo diferente do cidatlio

nas para In'ar roupas "Nina", mais Eugênio Jo@é da Silva. Mas é UQla
tarde a firm,. Máquinas Nina Uda., boa alma. 11.: IIÓ aguardar o momento
posteriormente incorporada' à Ele,tro- apropriado.
motorel JlrIIguâ S/A., de Ondê"; hoje -

é Dm dos diretare. ,e peça principal Casou':'. em primeira8 núpcias
das condruçõel-dae fábri,caa' I, II e com Irani Maria Müller, que ]he deu
lU. respon8ável pelo título da maior a8 fiÍhaB Regina e Eliane,; Da Iegun
fábrica de QlotoreB standardizad,os da d.-oú,pci� com Mar]y Mattar. teYB um
América Latina e com iS80 �alÍdo à filho, d. Dome Eugênio.-
no'lUIs 'cidade o tholo de Capihll La-' " Este é o pedH do Sehro,edenl88,
tjnD ;Americana do Motor. hoje cidadio )lonorário de Jaraguá

'

O Sil'a, come é oonhecido 'nBl do Sul - Eugenio ..José da SiI'-, .. " ,,'

qu'erodas 'dOI amiros,' de
-

(regüentar va, que completa amaohi o seu öO,· Osooiédade, praUoa esport.,s e têm '8 ano de proffcua '_eXlst,êneia
..

e'
.
que'

': 'r

sua lancha anoorada no Atlântico' nesta dat!' reel,bE' o seu Y8.st� CIrCU

Sul. à eeper4 dó patrão ou Arraias?, l?- de 8mlz�t!! nas dependênCIas feJ-

n"
,

'p'$ra 81 1011 pIscarias ou 1801 ßeva-
. tlva. do ItaJara" \" 'eu'

'

S'
r

neios, singrando 88 ,,,Uils ,.rde azu- , Parabéns, Eugêmo José da Sit... '

'

,

ladas da COita Ca,tarinen18, va, e muitoB an08 de �id8t .

, ,

I aOR,RElO D,O POVO
ANO LVllI .JARAGUA DO sUL SANTA CATARINA

SAbado 18 de Setembro de 1978 - N.o 2.902
.)

Eugênio. José da'Silva

.adal aos cilindros da ROTATIVA. B
então eomeça .. rodor. edição dilquele
dia

,-

\.,
,

Vem. li seguJr, li seção de BMPA.
COTAMENTO onde, modernaa máqUi.
nas de amarrar pacotes de jornais CI
encaminham a uma calha delllzàot.
que vai ler soe camtnhões encarreglldoa
da DISTRIBUIÇÃO pera, no melQlO I

dle, recebermos Iomels de São Paulo,
Rio de Janeiro ou Porto Ale(ire.

É as,im o conjunto maràvilholo
de homens e de Ilíáquinls que nos pro
porciona, diariâmenlt" a leilufll doa
gràtldes jornais. São poderosse rotati.
ves, são máquina. .unremodernee de
impressão, Ião homens deredos de al
Io preparo récnteo e culrural.

,
, Quem nunca visitou. a& oficiou'

de um graade jornal Dão se imagina,
nem de longe, o que.aigoificlJ! esre COD
junto maravllheso de m�qui.a8 em qlle
o papel 'c()rr� como u�, fio verlingioo.
80, reeebendó a impressão.

Em pouca.' horas são eenteecíe,

I nados 200 .. 300 mtl exemplarea, CDm
126, a 150 págiJJas. eonaumíndo de 200
II ãOO rolos de pllp,el' de 600 a 600 kg
,cada um. l.aleressanle que a SUbSliluição
desaes rolol é feila, em fração de Ie.

gundos. Além do priilis, pari �que ,Ie
lenham uma idéia do desempenho dca·
$1.1 máquina, ela podl imprimir de 60 I
70 mil exemplares por hor,a..

I ....
.

Acredi.famol ,que poucoa, lerão li.
do o privilégfo de apreciar li faina diá.
ria' que repruenla a feitura dos impor.
tanles matutinos e vespertinos, Pira
aqueles que não o liveram fica aqui, em
forma de ilustr�çio, uma pálida idéia
de como se' fIlZ um' grande jornal.

Está:
""

Fazendó

.
'

você "

requer de
Da M'ania de' Querer Apätecer . �

Prcd. PI!II�'. M�r.ttl Você?'
NIo sabemos se a 1110.. pGisa chamar

de mania, mas que existe.m bom número,
de individuo.. que lo.tam de :aparecer, is••
GS há. Nio sei se por 'vaidade 0.11 exibicionil�
mo� por pedanU.mo ou neosslidade de ,auto
aflrmaç&o, quantos andam por ai que nlo
perdem o�asllo. d. pro.vo.car .Ituações em

gue um minimo. de autocrítica faria bem e

uma ponthiha de humndade melhor ail)da;

,Quao,ta. vezes a: �pergúnta surlte: Que'
cUrlG meus amigós? Que pansfirAo eles? ,Em
co_nseqüênoia. as respo_stas slo, muitas vezes.
fo.rçadas, forçando por igual_tima Ittuaçlo
dtcorrente de uma circunstância que, para
salvar_ as, &par6nctas, oGmpromete cada VIZ
mail seul respo_nsávels.

'

E os compromissos vAo_-se ,avGlumando.
cada vez mais e o_s pro_blem_í �ada vez
maio_res 'e os'credores -cada v.ez mail nume
·roso_s e o. "Status" cada vez. m;ilis exigente
e a situ.ÇlO cada vez pior.

•
'

O pior, nisso. tudo, é que, gêralmente,,

tals indlvlduo_s fo_rçam uma s1tuâçio �muito_
'divêJisa da reat Po_r trás de uma aparência

�'

fantasio_.â ninguém Ignora OB pro_blemas que,
talvez estejam lolapando sua eco_no_mla. To-

,
das sabem que tais aparênolal slo pllgal II,

pelo de ouro, para salvaguardar uma litua
ção criada no passaelo e, que preciaa. ler

r�lguardada no prese�te. :',
'

, Talvez seja tudo iSlo conseqüência de
algo que, em locledade, para preservar, quem
labe, o purismo. de sua etimolo_gia, tem a

denominaçlo latina de "8tatus", Po_r uma

guestllo de "i,tatus'". quantas inconveniência.
, :�� �I�i�:!\�tt;>o_��J:�Oq!��sp!::�n;:�::� UracBO II,' Divino . (80rrifo,

-

Snnto
de' éticà. nAo_ mencionamos aqui, para re."

_.

,guarc;la-Ias d'a� bostum.iras co_notações,

E a solução? Na falta de uma melho_r,
vem o cO_lItulDelro deeabafo:'"Que se danem
os' avallatas, que se infernize.m os er.dorss,
,que Vá pára o brejo a honestidade. Triate
soluçlo adeases Individuol que 'teimam em

querer aparecer. E ,acabam meam9 apare
,cendo_, mas DO edit'al de título_s pro_testado.;

Esp1rito Santo.. Tu que me esclaresces
em tudo, que numinas' to_do_s OI .caminhO_'
para que eu atinja meQ Ideal. Tu que me

dQ,s o do_m divino de perdQllr 9 mal que me'
fazem, que em t�do_s OI Instantes de minha
'Vi!!a estas comigo quero neate ourto diáJogo
agrâdecer po_r tudo, e éoJ1lIx:mar mai. uma
vez que 'nlo quero separar-me de,U.
. pör maior que,,' sej", a nu.sAo material,
nAo será o minimo da vontade que sinto de
um dia -estar oontigQ e, todo_s meus f.rmAO_B
na glória p�rpétua .AgradeçQ.te ullla vezmais

'Achamo.I que, em certo_a C8l,10�. dever-,
.e-IIl'mandar para o inferno o tal de "status",
flJiéando 0.., pés no clião para' sentir á 'reall

,

dade'do_s fato_s. aco_rdando em tempo"de um'

so_n4o, para que nAo ,se tranlfo_rme em pe
ladeIo. Mesmo qtie tal aAo oco",a, qua�tas

,

vezes tais individuõ. ,Ao moUvo de ,phacota
e palsam a ser ridicularizados; mas; para
preservar aí aparências, continuam teimosl4
mente tentando. desfrutar de uma enganoaa,

slluaçllo '- " -'

- '

",

A ISlo tudo se poderia apUc4lr a sA�la,
. lIç�o dai Escrituras: "Vaidade d4ls :vaIdades.
tudo é vaidade",. CGnvenhamo." que, no fun-' A pessoa deverá fazér esta oràç,Aá' li

. dOi DO fllDdo, a valda.de 6 ainda aquela ten- dias seguidos 8em fäzer o pedido. Dentro. de
tadora baßarillà q�e �DT9lve ,�� sells véus 3 dias será alcap.çada a graça por mala dlfi-

,
o Inc.auto espectador ,qúe Ie deixa enovelaI'

,

cU que sei!&.'
'

nas tel&l' oompro_metedoras,de quem apenas;, , PublÍ�r assim que�reoeb.r .-�raça.age,-::mal nlo mals' reage, GU p'Gr oompro_-: '. ., ','

A G 'Lmetimento oU po_r 'lnconv!Sli1êncta.
'

>
.

/

Mário Tavares da, Cunha Mello

Tabelião de Notas e Protestos
,

em - Geral >-

EDITAL,
, P�lö presentt �dilãl de citação,

pedimos aos senhorés 'abaixo relacio. /

nados, qUI, compareçam em DOSSO cer·

lório para Iratarem de assuntol de seus

interesen:
"

Alcides F.licio Xa'vi8!' ...- Nesta.
ArnHdo Hanlen ....,... Nesta. Alzido
Reinke - Nesta. Àna Richard Perei·
ra - Nesta. A.rmin' Bruch - Nest,.
Abilio Olindio Daniel - Nesta.. Anto
nio F. PAuUno - Nesta ..\.nJooio Fer·
reira Paulino - Nesta. Dilza Vieira
de Campos - Nesta. Edite Dias -

Nesta BupliDio Fagundes Machado -
,

Nesta. Bdßltra,udt Belchert - Nesta,'
Fran'eileo GomeI da Silva - .Nesta.
Henrique Paulo Ricardo .,-, Nests.
IZ8ura Ros& - Nesta. Igenezio de
Souza - Nesta. Iogracia Leithold -
Nesta. Isabel Braga - Nesta, Irma
8�mar Vargas - Nes_a. J08� Paulo
de Azevedo _- Guaramirim. Joio
Bonomin'i - Nesta. Joio A,merico
Guerra - Nesta, LeoDor Soares -

Nesta. Lorni S. Morais � Nesta. Luiz
Angreghétoni -4- Neitá. Manoel Sta·
pazzoli ..,...' Nes'ta. Maria,Vieira - Nes·
ta. Maria Ivon. DOI San�o8. - NestS.
Nelson Bechert - Nesta. OSDi Metter
- Nesta., Olmar. Zàpella -- Nest�.
Pedro Per.ita _; Nestb. Tecio P ..rel
ra - NeBta. Toribio Reitz - NElta,
Wilmar Polueeno - Ntlsta. Velocinda
Antunes - Nesta. Vitorio de Freita&
- Nesta" Antenor J. Busarello - N/.
Jguá do Sul, 16 de setembro de 1976

Va-léria TaTares, da Motta RezeDde
Oficial Maior .or�

A 'pergunta acima 8erá�o tema
da palestra priocipal que será denn
,!olvida dUräDte u �ongreitO bfbJico
que a8 Tes,temunhas de Jeová estario
realizllndo dias 25 e 26 do cOI'rente
em Florianópol.is, no Ginásio Charlel
MQritz. O aS,sunto lerá abord&do pe
lo sr. Gerhard BeeclE�, de SAo Paulo
e está merecendo muita atenç.io e

espectativ8 por parte dos membros
dai Testemunhas de Jeová em nos,
!!Ia ci-dade e ,pessoal interes8ade. em
assuntos biblicos,' JA que para dlsen •

volver o assunto. será usada a ,Bíblia
,

Sagrada "amo guia orientador, oomo
acontece em toda. a8 !'euniõel, e
CO.Dgr.8�01 que as Testemunhas de
Jeová """ealizam.

"

Também outros assuntos Berio
abórdados em forma' de palestrai,
d�monstraçõe8 práticas e d,iscursol
bíblicos. Mas, num todo, o progra'ma
estará se desenvolve'ido em tOfno
do aS8unto "TORNAI-VOS COMPRI
DOREs DA PALAVRA" que será O' No artigo acíma publicado Jil3
tema dó conclave; .,' ; última edição deste jornal, houve

.

_

Prevê se que as malorelll
.

dele-
lapso nas' últimas linhas. Onde-se

gaçoes presentes '&ario das C1da�es 1'" J
'

'

'

d '1' 'J dasde. Joinville; Tubarão, Criciuma, BrQs-' e elus se arrepen eu,' ela·se U

que" tJ muitas Quttas incluindo Jara- se arrependeu.
'

guá' do Sul, além' d. Florianópolis
que será a cidade :se�e. ",

'O intcio do programa acontece
rA a8 9,00 horas do dia 25 • o encer

'ramento às' 16.30 ho.ras d. do�ingo,
..

'''6
' ,

·dla ....
. ; "

'

P/Se'l'Yiçó De l'iótfci,&1 Do Congrelso,
,

/'
' Roberto Wöhl

,
' .

."

-.\,

Ouem 'me libettará?

Jesus de ma.eira alguma arre'

pendeu·se se, n�oa, pecou', nem OS

mais rancorosos inimigos" pudera111
löusã-Io. de pecado. 'l, '

,

'Irmão Leão Magno_
...
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