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Ano LVIII - JARAGUA DO SUL 'Santa Catarina) Sábado 30 de Outubro de 1976

eleito segunda feira, presidente da
Associação Oomerclal e Industríal de
Jaraguá do Sul, por unanimidade de
votes. A diretoria é formada por qua
tro ex-Presidentes, ou seja, Rubens
Níeoluszí, Flávio Rubini, Rodolfo Hu
Ienuesslae e Eggon João - da Silva;
além de Nelson Drtessen que foi ex
Více-Presídeute. todos partícípantes
da chapa de Waldir Rubini.

I N FO R ME· G E RA L 'Debutantas da Guaramirim Agric.ultores podem
=����������==��==���������������

ORo�ryClube a Casa da Ami- se aposentarProsseguirá até amanhã, domln- Amizade de Guaramirim, irão nromo- zade promoverão dta 06 de novembro,
go. no Centro Sehalon eoi Nersu Ra- ver Q Baile das Debutantes dê 1976. próximo sábado, o Baile das Deburan, a o s 6 O a nosmos, o 4.° Em!lús Muclllino com a O Baile Branco deverá reunir na tes de G u a r li m i r i m de 1 97 6,
participaQãD de 40 j098D!I da Diocese' Socieqade Atiradores Díane o mundo tendo por local a Sociedade de
de Joinvtlle que abrange virias cid a- social de Guaramirim e cídades vizi· Atiradores Diana, onde aezotro lindas
des do norte do estado. O 4.;) Emaús, nhss. menlnea-moças irão desfilélr, marcaodo
denomioa·se Curso ds Valores Hnma- .--...-_.----- d� forma indelével, o acontectmete so-

DOS � Cristãos para Jovens. Desde _ Por falarmos em Guaramirim, foi ctal do ano da vtzlnha cidade. Tode a

sexta feira, ontem, estes jovens psr- bem recebida a notícía da atuação sociedade da região' por certe estará
maneoem olausurados do resto do do senader Otair Bscksr, -solteíteneo presente, prestigiando li mete 'eSla pro
mondo em completo retiro espiritusl. a implantação de uma agência do moção do ROlary/CiJsél d. Amizade. As

Banco do Brastl ao município, que patrenesses das debutantes são as se

segundo O pedido do senador são- nhores Leonora Klein e Marli Maggi,
bentense, oferece todas 88 eondlções que ofereeerão ne quarta feire, dia Oã,
favoráveis a sua implantação. um coquetel no Restauraote l3eira Rio,

O empresário Waldir Rubini foi na represa de Guaramirim. As jovens
que farão o seu "debur" são as seguín
tes: Darlete Maria de Mi,ra, Debbíe Mara
Souza, Denlze Helena Tomezelll, Denlze
Margareth Pelxer, Dejanira Möria Pe
reira, Diana Margaret Beber, Eltseberh,
Guenther, Ellzebere do Vale Koppe,'
Esmeralda Pessold. Irmarli ßyleerdr,
Ianete Vieira, Luci Rachel Geneelves
Dias, Márcia Schreider, Marli Denk,
Miraci Terezlnhs ßorgee, Margareth
Inês Stelnrnecher, Marizele Maria Kleine
e ôolenge Vieira.

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

O Clube do Oinema de Jaroloã
do Sul. ui apresentar mais uma pro
dução da Filmateoa Schell e Rede
Globo - Aldeia Global- abordando
8 comunicação 'em n0'380S dlas. Aldeia
Global será apresentada dia 1.0 �Ol
alunes da FBRJ. às 20 horas no Sa
lão Nobre do SESI e para o público
em geral, oom ingesso franco diatl 5
e 9 de novembro.

Prosseguem preparati90s para a

realização do I FECAJA (Festival Es
tudantil da Canção JaragllJaens@) pro
movido pelo Centro Oívieo "CeI. Emílio
Carlos Jourdan" do Oolégio Säo Luís.
Ser:ã atração dia S pröxímo, às 14 Segundo uot1éía8 que, círculam
horas no 'Ortsto Rei. ,.,. � ,." ,;"" -

.c.na·'iÓ)'P1'eflSll�-diá.rJra� o 'De-pttJ<t.ameuto
de SESI pretende iastalar mais 20 nü
Cl808 em Ssnta Oatartna, btmefici·an'
do a 19 municípios, Dum prazo de 12
meses. Os investimentos prevêem li

aplicação oe setenta e sete milhões
e setecentos mil cruzeiros, segundo
informação de Bernardo Wolfgsng
Werner, Presidente da FIESC. Jara
guá do Sul que possue a mais moder�
na agência ao Estado também' será
beneficiado, cujas obras t<am inicio
previsto para março do próximo aDO

com recursos superior.es a dois mi
lhões de eruzeiros, '

A Câmara de Vereadores que
.oltará a reunir�se no próximo dia
3, além do Orçamento, estimando a

recei\a ti fixando 8iiI despes88 flio mu
nicípio em 80 milhões de oruzei
ros, voltará 8 debatei!' o Regimento
Interno da Casa de Leis e o novo

Código de Posturas. dois projetos de
lei de autoria do Presidentt! do Le·
gislatj,o, José Albprto Klitzka.

No próximo sábado dia 6 de no

vembro, o Rotary Club e a Casa da

Troféu "�araguá·AnO·l00"
JaraluA do Sul - Dias 27 Iit 28 do

próximo mês, teremos nas novas e mo·

dernas cllnchas do Clube Allélico Bae
pendi, torneio de bolão em disputG do
troféu "Jaraguá do Sul - ANO 100".
Segundo o desportista Arno Henschel,
já eSlá confirmada a presença das ci·
dades de Chapecó, Concórdia. Videira,
Lages, l1io do Sul, Blumenau, Indaial,
Timbó, hajaí. Joinville, Florianópolis,
Criciúma, ltuporangll e Xanxerê. Cada
equipe será composta de qualro bolo-

nis'as.
lOS JISC Consoanle publicamos

em nossa página eSl'ortiva, o Bolão de
nossa cidade na categoria masculina
que Pilflicipou, ficou na sélim� coloca·
ção com os seguintes resullados: Jara-

I
guá 1170 x Criciúma 1190 pölito8; Ja
raguá 1246' x Chapecó 1186; Jaraguá
1262 x Florianópolis 123 I; Jaraguá 1234

I
x ioinville !ã14; Jaraguá 1271 x Vi�eira
.12õO e finalmente jaraguá 1274 x Lages
1206 palitos.

Serralheilos
Funileiros
Ai,us,faderes

Mes'fres e Cd,nlra M'eslres
Com comprovada prática, mínima de 5 snog na flJbricação

de maquiriátio para tubos de 'concreto.
/ Salários: 8/12 Cr$ à bora - Mestres 8/10 mil, C/Mestres 4/7
mil mensal. .

Existem moradial!! pars solteiros, casas. para cassis. Lugar
firme e de futuro. Candidatar·se por carta dando todas informaç'ões.

_

Trabalhar em RIO CLARO; ,- Estado de São Paulo em no.ssa nova,'
am,pHada e' !!l0deroa fábrica. Indústritl, existe há 35 anos.

MEOANIOA ALFA S/A, RIO CLARO �liIt8do de São. Paull1,
Rua Oito D.O 18�õ - vEP i3.'5õO.

A semana próxima começa com

aB datas consagradas 8 todos 08 san�

to.s � 80S mortos, Segunda e terça
feira serão dias de intensa romaria
8 todo.s OB campos santos, para re·

verenciu pessoas queridas que já
partiram dest� vida terrena.

As necr.ópoles cobrem·s6 d·e
flores, os jazigos sofrem completa
limpeza e alguma pintura vem melho
rando o 81!!pecto das campas mais
antigas. .

Os cemitérios existentes na . re

gião do Vale do Itapocu, yia de re

gr8, säo campos 88ntos:onde o senti
mento cristão. não deixa o seu se

melhante rtllegsdo ao 8,squecimento.
Mesmo sem o sentido do luxo, 08

jazigos são de bom gosto e é muito
comum verem-se nos fins de semana

presença dI) pessoas junto dos túmu·
los, para a preoe, o cumprimento de
uma saudade. a colocação de flores
e a limpeza doa vegetação que ali
nssce expontâoeamente.

Pela passagem dai!! datas consa·

gradas pelo cristianismo, associamo
DOS respeitosos aOi sentimentQS de
todos.

ProJbiçCio
.

HARRY BOTTGEN, pro-
prietário de uma LAGOA, si.
luada às margens da SC·li6.
no município de Corupá-SC,
devidamente registrada no Mi
nislério da Agricullura - SU
DEPE sob o n,O 97.4ã 00001,
em 08 de Janeiro de 1974, na

Delegacia Regional d� Ilöjaí e,
como sendo de sua legítima
propriedade, proibe terminanle
mente a entrada nesta área de
pessoas eSlranhas, pessoas es

tas que deslroem placas, pes
cam e furlam produtos agrícolas
como já tem acontecido inú
meras, vezes:'Diante do expostot
não se responsabiliza pelo que
possa �contecer doravante CIOS

infratores.
CorupêÍ, 12 de outubro de 1976

Harry Büttgen

F I N A D.O S

Capilll lai Imaritana di ChapAI

Causou �rande repercusêo a no

Heia que publicamos com exclustvtdsde
pera eoeses leitores, sobre a eposen
radorte do homem do campo, que pessou
de 66 pera 60 enos, projeto de autoria'
do Deputada Federal Pedro €olin, eleito
sob lJ legenda. da ARENA de Santlll
Catarina•. Desnecessário comentar a

justificativa do Proleto de Lei Comple
menrer que alterou alguns artigos da
lei que instituiu o PRORURAL, já que
o fizemos em edição anterlor, podendo,
agora, os rutícolas gozar da devida
aposentadoria ao

. completar sessenta
anos de idade. Abaixo, os artigos que
sofreram mudança de redação. O CON
GRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1.D - A Lei Complementar
0.° J 1, de 26 de maio de 1971, que ins
tituiu Cl PRORURAL - J)rogrött18 de
Assislência eo

:

Trabalhador Rurál-,
peeea a' vigor com este Redação;"'... I

Art. 4.° - A aposentadoria por
velhice cerrespcnderé a uma prestação
mensal equlvalente a 60% (cinqüenta

. por. .c.e.Q.lo.LC:o.,.s�·lá�JQ mí.flÍl�lo",de,.�alO.r
velor do País, e será devlde ao traba
lhador rural que tiver cemplerado 60
(aessenta) anos de idade.

.

Art. 2.° - As fontes ce custeio
para atendimento aos encargos desta
Ie) são as constanles do iUt. 16 da Lei
Complementar n.o 11 d� 25 de maio de
1971.

.

Ar't. ã.· - ESla lei enlra em vigor
na dala de sua publicação."

Esta é mais uma grande realiza
çä� do atuante Senador Colin, na es

f�riJ federal.

Distrito Eclesiástico
C i da deh�menag.ia

Centenária
O Distrito Eclesiástico Ja,1.'9guá

do Sul, da Igreja Evangélica· dê Con
fição Luterana no Brasil - com sedli!
em Porto Alegre - atrafés, da Re;
gião Eolesiástica II - cqm 8e�e em

Joinville -, anualmente promove um

ENCONTRO DE CoROS de iuas co

munidades, No encontro desde aDO'
a realizar-se no dia de amanhã. às
15 horas na Igreja Evangélica Lu
t9rana, sita à rua Prota. Esthéria
Lenzi Friedrich, 18, o Distrito, eujo
Pastor Distrital é o rt;verendo P. Eg
berto Schwanz de Dossa cidade, pre·
tende homenagear JARAGUÁ DO,

, SUL pela passagem do seu .ANO 100.
1)esta homenagem atrnés do

cAnto coral, participam !lS. Coros das
seguintes Oomunidades: Rio Negrinho,
São Bento do Sul, Oorupá, Guara·
mirim, Barra do Rio Oêrro, Três
Rios' do Norte, Hapocuzinho, Jaraguá
dO Sul. Juventude de Rio Cêrro EI

Juventude Evangélica de Jaraguã
do Sul, que inditidualmeute apresen
tario .dois,hinos a, tados 8.m conjunto
80b a regênoia do Chantre da IECLB,
Pastor Frank' Graf dé Blumenau,
mais e.lguns como homenagem espe
oial à população da Jaraguã do Sul
centenária.

,

Você, que gosta da música e

canto co.ral, não deixe de prestigiar
68te III ENCONTRO DB DISTRITO
ECLESIÁSTICO .JARAGUÁ DO SUL!

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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ASSINATURA:
Anual . . • . .. . Cr$ 60,00
Semestre . . . • • . . Cri 35,00
Avulso • • . . . . . . Cri l,5Q
Númer.o atrasado , '. . . Cri 2,00

ENDER:ßÇO:
Caixa Ppltal, 19

Rua 2, n,O 130' - J'one: 7!-009�
Jaraçuá do Sul - santa Catarina

Aoiversariante$' fi da
Fazêm anos hoje:
I

\

.

- A sr•. Frida Mahnke;
: - II sra. Vva. ernm ColhI Mahfud;
t - o sr. A.!l'p,DjQ. M:! G:0rrê9, �m )Q_in
jVille;
- ,I .fll. eeiJif, �.pÔSI ,do sr.. Erich

- ehlert" em.:ßlumenlu; � , ' "

, - Paulo L�oni, em lIapocuzinho;
; - Lúcia Beatriz, filha de Nestor e

Lourdes Pedri.

Semana

,

flazêm anos amanhã:
._;, A sra. Ver. M. H6ake;I
_ ii 'sra; .)ur·�c( Ribeiro, em )oinville;

I
_ Nelso.n O.rcia;
...:.. o ar. lIdo ,d.' Costa, em São

Francisco do 5ul;'
-, o sr. Bliezer Sintos;

, _, a 'sra. Marli, espôsa do Ir. Wal·

dem,r �eeck; ,

I, -� o' ar. Ricbrdo Kräetzer, nlsta ci
dade.

pia 01 novo

I :'-""O'·lr. Professor EmHio da Silva;
.

- a ar;;!. Maria Cêz�r!na, 'é'8PÔS� do
sr. João Marià dos San,lo,; ,

,

..

I
.

_ a sra,. Anl PIDsfein Scheuer; '.

I .::... a ará:' Iril Mohr;
,

,
...

: - O jovem' -A'ldo Mannricll, ein Cu-
ft'libl _, ; >. " .,

. ,.
-

,.1 ' i �l

nia'·Oß: "

t"

. ,., 1 '. :".f ' I

- O Ir� Dr, Eugênio Víror Schm.ÇSc
'kel, diret()r deale sem"nírio;
- a sr.. RUlh, elpôsa do Ir� Alwin

J..tmk@, em Rio da Luz..Vjlór.ia.
Dia Oa
-- (). jovem Valma'r Jacó Uanrheui

Deal. cidade;
- • sra. Ivone Luz Oouardl,. em

Rio de Sulj
,

._ o, sr. Sérgio ThoDsea, Im �Iu.
menau; ,

--; Wally Meier, em AlIO Plra.á;
.,... Maurício Hélio de Almeida, eRl

. Lipl
.

-PR-; ,

__ 'Vifório ßorloliDi, em 'Lapa -PR -.

,Dio''fJ4

nstueal. d,. Benedito Novo, nests ,Es
tado, domícllíado e residente e�

" oTar_aguá-Esque1'.do,· neste�di8trite, " fi�
'Uío 'de FioreHo Oss-Emer 'a de Este
fania Osa-Bmer.
Ela, brasileira, solteira, do lar, ns

tural de Jal'aguä do SuJ, "domiciliada
e residente em Jaraguä-Bsquerdo,
neste dístríto, filha de Geraldo San
são e de Maria Gorrêa.

Estado de Santa Catarina.
·

�r�f�itllra Mll�i�i�al' ��., .�Jar�u� �.� �ul
'li .�" . ..' r, s. (._ \ !� \ .

I ,\
I.

I
'

,,' ,

Requerimentos Despachados pelo, sr. -Pre�eito Municipal
Anto'nio Kniis, requer allnhamentc MàrcllliDo . .'�HQ "'.à f��: 1 �8, 'Fabrica-da

para furure eonstruçêo 'na tua 112:1Leo- �rrefllnls' de CImento, Pruss.e, 'requer
ntdo 5. Plakbelner, r;equer ce'rlidão quê licença par� co'osiruir' um rnilusoleu,
euronze. li desmembrar sue pi'opriedB'd� Anselmo' Pereira, requer Ircença pari!
siio· à rueExp. 'Antonio Ceríoa-Perrelre eonsttulr um meusoleu: lndústriae Reu-
....... fundo!',,' Pedro E. üerent/requer alt- Í'lidas )arasiuá 'S[A; 'requer 'certidão di
nhllmenio. p'ara eonstruçêo de uma construção, slro

'

à rua Rodolfo HUfe.
cenche de bocha, ne' rua lateral 'à 209. nuessler,' 750., Prenctsee Holler, requer.
Hilda· da Silva, requer eprovecão do aprovação de desmembrememe de uma
pró;-e.o de desmembrsmento.:' de uma áreil 'd'� 497' 20m2 'bem como é�ttidão à
iirea de 193,45 m2 sito à rua 'uelulio favor de João Holler suo a rUII 12õ,
Vargas esqulna com lJ rUI 25 Felipe Edmundo Lombardi, requer cerfidão de
ôchmldr. Renato Rabock, requer licença desmembramento de áreà de 3Mm!
pare cOO_8�rllção', d� uma �hurrasque,ir� bem como ferfi�'ão'.:em')�,vor" de felix
de ,alvenaria, suo ,a rua Leopoldo Ma. ti I

Iankovsk]. Friedii RO_lh re9uer 'deemem·
k'e. Marcelíno Za'n'ghelini, tiquer llcen- brêmento It' eerndão de 'Uma área de
çe, pare demolir uma casa' de madeíre, , Ó 398,20m2' sito ii rua [otnvllle. Alfredo
sue à rua Albino Zenghelírrí em Nereu Mayer, requer eerrtdão do número di
Rámos. Beira Rio "Clube de Campo; rua "230' e "seu Dome; Romeu BUIOs,

, r'equer eerlidão de que a B.uär rua st- requer cérri,dão de conetriição, stre à
ILÍada 'nos "fundos do mesmo clube esré 'rua 19 n.· 220.. ArDO Doege, requer
regiatrdda nesre PrefeiJu'l'a 'sob b,O 53"; certidãC? do, número dá rua' t 1'3 com o
rec�bendo ó no'me deuL'eopoldo Mll'hnke. SIlU' nome; Nelci Terezinhd Jesuino; te
Nivaldo B.auer requer aprováção"de sua, quer certidãÖ da consrrução silO à rua

planla. W1rhe'lm 'Laufer, "reque'r licença Leopoldo Gerenl; Alvaro Kirsch, requet
para consrruir uma clisa de alvenllri.a certfdão de construção silo ii> rua 84
_ito à Uló n:o 6 bem' como alinhamenro. com ó n.· �35. Haroldó Muller,' requer
Cía. de Máquinas Famac, requer- lieen.! ceríidã'o dê cotJstrúção sífo·:à rua es,;;
Çll: pard eonsttliii' uma am'pliaçãO indus- .rada. Nova. Alfredo Mayer, requer
tt'iil'!,' bem como alinhilmeàlo silo à' rua , apro\'lIç'ão do desm'embramea.o de ume
o.ii' 6 Pearo dos Anjos, requ�r visloria área de-120m1- bem como 'ée'flidäo em

� habile-se'à ruà i>árafba. Vâldir Conti� : favor 'de 'Ludo' F. Tomazelli. Oillrôini
requer licença 'para 'consrruir uma CllSlJ Lenzi, requer lIprovaçpo do desmem
�e alvenarfa, bem co'mo' alilÍhíimeD"o� i braIirento 'äilum�a área de 615rit'2. bem,
s·m;; à� rua' 220-.' Jorge' Blcker" requer' Ii- como certidão em favor' (Je Lúcino lai
cença para cODlii'uir um I1I,lúsoleu. Jo,é vcJglio. Erice ßurchlJ,t, requer aprovação

.... • , , .. '

-'.;i ,,� , 1"
"

_'
-, .,� . J ',-:. •

"

Justino, Borba,!. .re.quer, ,aprovação , d,e €1'0' desmembrameô:to de uml "área de
·1 .q:_,' [ .T .

•
�,. ;." .� I 1�'

'

,n·

Ele, brallileiro, Bolteiro, motófista,: d�.s.membrilmeDto de uma &r�a de 300m2, ,486m2 bem como certidiio. em flver de

::t!('��S�:8���a:!� ::r!\l�:1i�!e�I��:: bem f, como 'cerridão à-'favor de 'Waldir' Maurfcio �pézill.
ro, .n.e.,�8"di8tri�p::filfi.o 'dQ Joio Len,; '--------.---------------------�-.

,.oert e 'de Matild.-Kitzberg.r L.onert� ,

Ela, brasil'eiFã, ',lIoItei'ra, -do la_'" n8-
'

tural de Rio' dOI' CedroR, nest. EliIta
do, domicilia'dà é r-r,�sider;ate em TiDi�
bó, nest8 E.tado, filha dé"Hilário'oSer-
toldi..... deKTereza Sertoldi. �

-

," "
,

o
j

" ".B.ditâI n, 9.560 de 27/10/1976,
......

-" A�licio Gar�ia �
.,f;' • i Rlta,.,ScheWlDskl

"Ele,: b ..asiléli'o, soIteiro, lavrador,
natural de CGrupá, neste Eetado, do ...

miciliado e residente em Corupá, nes
te' Estado: filho de Heroilio Garcia 8

·de . Tbereza Moretti Garcia.

.

Edital n.· 9.557 de 22/10[1976
Nelson Döge e

Marlizl' Jahn
Ele, brasileiro. solteiro, auxiliar d.

escritório, natural de Guaremirtm,
nsste Estadu, do\miciliado e residente
na Rua Joio Planíeseheek.cneete eí
dade, filho de Rudi Döge 8 de Elfi
Zils Döge.

,.

,

.

'

,

Ela, brasileira, soltelra, balconista,
natural da Jaraguá do Sul, domicilia- I
da o residellte em Itapocuzinho, nes - ;
te díatrtto, filha .de Joio Jahn fi de :

llisa Eggert Jahn. '
.

Edital a.O 9.558 de 25[10/1976
Osní Friedemann e

Loní Krüger
Copia do Edital recebida do Oficial

de Guaramirim, neste Estado

'Ele, bri�8iif!iro, solteiro, operário"
natural de Jaraguá do Sul. domicilia:
do fit residente" em Guafamirlm, neste
Estado, rinió dê- Guíihermê 'Öârlos
Fl.'iedilD!lnn. e de, Edeltraud Drew8,
FI-iedemallD,

.

Ela, brasÜei.rá, solteira, operária;
natural de Jaraguá do Sul. domici;
liada e residente ná Rua 'joinvill�:
nesta cidade, filha, de Ari, KrÜge�,'8 de Eroa Fridel Krüger.

' li
"

,

I

Edital 0.° 9.559 'de 26/10[1976
.

;

José LenD.rt e

Lucila Bertoldi

, I

i
'\' .. I ,;

II., �ra,i1eir..,' solteira, do lar, nB
tural de' Jaraguá do Sul, domiciliada
e relidente em Garibaldi, neste dia· ,

trito filha de UartiDl Schewioski .'
de Ceema Stra'ub IchewiDski.

Edital D.O 9.561 de 27[10/1978
Antonio Köhler e .

I
Tlreziaha Parma I I

EI., brasileiro, solteiro, operário',
natural de Jaraguá fio Sul;domiciliaL
'110 • reaidente em J.raguá-B8querd�,
DI.te distrito, filho de Joaé Köhler.
ae AnDa Outra Köhler.

,

'_' A srl: Juua, eapô'8 do .r.' Dur-
VII �ftrCIIIO; EI., brasileira, lolt.ira, do, lar, na-
- Aluízio, tnho do .r. II.ci� To." tural de Guaramirim, n811te Bstado,

nJizelli; . do_11oiliada e resident" em Jaraguá'
; - o .r.: Leopoldo' Schwarllt, tê*- 01- , Esquer!lo, .Iste lIistrit9, filha de Do
ribaldi; .' mingol! Oet.vio Parma e de &os.
,
_." ·SUI. Marlene Meiater )oeatiDg'; Duarte Parma. .

, i .

- o ar. Marcoll WaldirOirolla', j
, DO" M' "�'Ih B para que chegue ao conheoimento de

, -.f! .Ir.
.

omlD�<!s '.
uraro r I o" todol mandel paliaI!. o pl:elente edital que

,m Iratl -PI?-. leri pubHoado pela imprensa e em cart6rf�
onde leri afixado durante 1& dial. Se al�éD;l
louber de algum impedimento acule-o para
OI flnl legalI.

(capitão
.

AUREA MüLLBR GRUB BA liOficial ,I
:1

Dia 05

,

- O sr. Brwino Meneg'olli
'd. iDdúafrill);
I -'0 .r. João Lyra, farmaciutico, em
Ouaramirim;
- li SUl. Wlnda rodi Duering e I

jovem J.abéJ Oir,�ldi; em JoinviIJe.
"No'8os cumprimenloll"

R�9��'�r,�' ,:H�ivi� "1
AlU'ea' MillIe. Gl'UIbba� - Oficial' 410 'Regiltro
Civil do I. Dlltrf�9, d� �c!Iqa.rea\.d. Jaragu' J,
do Sul, Bstado d. Santa t:afarina, BralU.

Bdital n,·' 9.556 ,'de' !1[10[1976
'
..

' Wisldi OS8 ..Eme�f e
Maria Antonia Sansão ,

"B19, brasileiro;' .0Iteira, operário, I
(- tA

,

�-lIsla..os'veadenelo -el"co.--- ---- ---

I Veaalilidacle.econoDlIB
.

e sep..anea.TUdo;auDI carro só.

OpalaCai:avaa
.

descobrir coisas mcríveis sobre
, o Opala Caravan. E, o que

,

Você nem imagma quantas de semana no sítio, Mas sua" é mais importante, você val
coisas o Caravan é capaz especialidade é mesmo as descobrir que comprar carro
de fazer, pequenas e grandes. . grandes viagens'l,Com muita de amigos é outra coisa Você
Afmal, ele é um carrO que não gente. muita bagagem e muito consegue fmanciamen�o na
tem preconceitos, '.� <;CQ),lfClrtO,

.

,
"j. ,., '1 ,hora e um, seryiço técruco como

Vai ao supennercado, leva .Dê umpulinho à nossa manda o fIgurmo. De braços
crianças à !3scola, passa fms Concessão e voc,ê vai abertos. esperamos por você.

Irm,Aos", ',Emmen,dö�fer ,S.A·
, 1:.

-

'1
'.

�
- < /, • .�J. "

;

Motorista, não
, I j

"

'faça do seu

,Garro uma arma.

.� .

I

.,Yanes: 72�'OOôO- 72-0769 -'72-0989
t..

.

1* 'f. ",',

cf'

, € �

..7)0.,
.

!l1lal. CVeoc(oro, 557

- �. Sa�t6ii " l_
A vitima pode

,

• I , •
( do .. EuL (]âtarilJa

•
A

i� "

ser voce.
I, . ,
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m

J' 'd � I
Estamos retornando de uma via- Dizem que es ríos próximos ao

DrlBlu I ui ge,m a Jacarézinho, divisa com Ourí- grande São Paulo estão mortos e que
nhos, São Paula, onda exist�Hn, três nada adiantam ali medidas para com-

jornaii semanários, três Faculdades, bater a poluição, que Oll sufoea, para
sede d. Bispado, com 8U8 bela Cate- rseuperä-los.
dral dedicada a São Sebastião, se

bem que São Benedito al1 tem muito
prestigio, e é considerada o centro
dali atençõel polítíeas da região
nordeste do Paraná.

Em aOl!110 giro que foi em de
corrência da atividade que da"eßTol
VlJmos, visitamos também Oambará;:
uma das excelentes cidades da re-

2iãö, e de lá trouxemos a "Folha de
,

Cambarä", em cujli página 6. ne co

luna aSldDada por "A.C.P." extraimos
• matemátics do trabalho.

� curioso e porlsse mesmo

merece divulgação.
Vamos lá: quantaa horal você

trabalha por dia? OITO� E quantas
hlHas tem o dia? VINTE E QUATRO.
Muito bem. O ano tem 365 dias de
24 horas. Se voeê trabalha 8 heras
por dia eltarA trabalhando um terço.
do aDO, ou 8aja 121 dias. Vall:H�s sub
trair os 52 domingoa do 800. Restam
69 dias. Vamos subtrair também 08

30 dias de férias . .A. some disce, ps
ra :l9 dias. VamOR estabeleear 12 dißS
de festatj, como feriados, díaa santifi
cados, aniversário da cidade, etc.
Eotão teremos o resultado: 39 meDOI

12 restam 27. Mas aí 'entram os sába
dos, nos quaís você trabalha meio
expediente. Então devemos diminuir
também 26 dias correspondentes aos

sábados. 27 menos 26, resta um, Esse
é o Dia do Trabalho que ninguém tra
balha.

Isto é para desmentir aquele slo
gan do Paraná - "Aqui se trlilbalhli".

DECREífO N. 405/76
Oonceds Aposentadoria ao Fun

cionário JOÃO ANOR� DOS REIS.
EUGENIO STREBE. Prefeito Mu

nicipal de Jaaraluá do Sul, Estado de
S8nta Catarina. no U80 e exercício de
SU8S atnbutções. e, com base no item
III do artigo !07, e artigo 108, I, letra
"A"" ..te último combinado com o

di.posto no item I do artigo J 72 (Cll-
110 do item XV do artigo 95 e o arti

go 96, li, letra "b") .. mais o dispollll
to na Lei n.- 577/75,,, d. acordo
com a8 informações prestadas pelo
Departamento Pessoal, DECRETA:

ART. 1.°) - � concedida apo
sentadoria, ao funcionário público
municipal JOÃO ANOR� DOS REIS,
com direito a proventos Integrale.

ART. 2.°) - Bste Decreto entra
r& em vigor oa data de sua publica
ção, revogadas "8 dispOliçõSI em

eonträríe.
Palâcío 'dlfo Prefeitura Municipal

de Jaraguá. do Sul, aos 12 dias do
Dl�8 de outubro de 1976.'
EUGENIO STREBE, Preteíto Municipal

O preseute Decreto foi regiltra
do e publicado nesta Dtreterla de .

Expediente, Educação e Assístênete
Social, a9S 12 dias do mês de outu
bro de 1976.

Astrit K. Schmauch Diretora

Corupá na . senda
Progressodo

o Governo EstaduGI( _
vem cum

prindõ seu programa de obras éiue
beneficillm as comunidades catarineoses.
Dentró do çronograma não foi esque
cido o vizinho município de Corupá,
Que vem Qe ser conlemplado com linhas
de eletrificação, possibilitando o desen
volvimenlo dessa célula municipal que
tanlas potenciölidades vem acumulando
para um pleno desabrochar entre os

demais municípios do ESlado.
,

As obras éS serem realizada!' sio
as seguinte&:

J - Alravés dI! Ordem de Serviço
0.° BI0/76-094 da ERUSC em 29.09.76
autoriza li Firml! Tupy li execução da
linha de eletrificação Rural nd Localida
de de (sabei Alio. Esta linha' terá a

extensão de 13.230 metros, beneficiará
66 familias com um Cuslo �e Cr$
7M,688,OO. &}razo de conclusão 60 dias,

2 - Através da Ordem de Servi
ço 0.° B10176-236de 16.10,76 da ERUSC,
foi àUlorizada a mesma empreiteira a

execução d� linha de eletrificação Rural
na localidai1e de Poço, O'Anta com

10.100 metros, beneficiará 38 familias,
cuja obra custará Cr$ ã61.660,00.

"É o Governo do Estado· Encur
tando Dislantias".

5.& Coordenadoria de Educação
recebeu Matérial Didático

Em solenidade que contou com
. a presença do secretário da Educa�
ção Salomão Antonio Ribas Junior,·
na 5.. Coordenadoria RegioDal de

Bducaçio eom sedt' em Joinville,
aconteceu recentemente a entregs
de material didático que será distri�.
buido a 56 mil escolares da qual fa
Zam parte 10 muoicípios dentre eles
Jaraguá· do Sul. num total de 220 es'
Colas estaduais e municipais. Foram
entregues naquela oportunidade 52

. mil canetas, 52 mil eadernos, 21 mil
borrachas e 32 mil lápis, além de
material esportivo e para merenda
escolar (panelas, caldeirões, fogões a

gás). A Secretaria da Educ8ção está
prOCurando cumprir fielmente $i preo�
CUpação fundamental do governador
Konder Reis, enunciada no discurso
de posse no dia 15 demsrço de 1975
qual seja atender 08 interesses do

POTO, aos mais humildes, aos que
precisam mais da ajuda do governo
do Estado.

"

HO Divino (sorrilo 86nloOraclD
Espírito Santo - Tu que me esclaresces

em tudo, e iluminas 'odos os' caminho.

para que eu atinja o meu ideal.
Tu que me dis o DOM DIVINO de perd1>ar

o mal que me fazem, que em. todos os QlS
tantes c;l.e minha vida estás comigo, quero
neste curto diálogo agradecer por tudo e con·

Urmar mais uma vez que nlo quero separar
me de ti.

Por maior que seja a nUBlo material,
não será o mínimo da vontade que sinto de
um dia estar contigo e com todos meus ir
mlos na glória perpétua. 'Agradeço. te uma

vez mais.

A pessoa deverä' fazer esta oração ii
dias seguidos sem "zer o pedido. Dentro de
3 dias será alcançada a graça 'por

-

mats diff
cll que leja. M.M�

Publicar assim que receber a graça.

r�--"'�""'-"��
l Dr'. Reinoldo Murara 1
J � ABT_GABe II i
! Escritório ao lado da Prefeitura i

JARAGUÁ DO SUL i
-

-��

alerta defesa de nossas águasem

Elsa opinião deseonaídera a ca

pacidade de renovação das águas
dos rios, que apesar de lenta, real
mente ocorre.

� o C880 do Tâmisa, na Ingla
terra recuperado após uma dezena
de anos. '

'

Que aetA dOI euraoe d'água,
próximos aos graudes centros 18

eoncordarmos com 8 opinião de que
depois de mortos. nio podem ser re-.

cuperados.
Aliás, que será da vida da po

pulação dÖI!! grand6s centros, no que
diz respeito 80 abastecimento, de
água, essencial para a sua alimen
tação, higiene, lazer e para suas ati
vidadel produtivas.

Nada, melhor, Gomo prova da
poluição crescente das águas em

São Paulo, do que 08 fenêmenol da
espuma, em Santaoa do Parnaíha, o

qual em 1975 apareceu em fins de
..g08tO ti em 1976, com maior evidên
cia no fiDal de julho e começo de
agosto, dernonstrando que o proble
ma vem Re agravando.
- O alerta sobre a poluição das
águas há alguna aDOI que chegam

:

de dlvarsas partes do pais. Essa po
luição 88 concentra principalmente
próxima aos grandes centros indus
triais " residencia.is.

A poluição das águas causada
pel!)8 dejetos lias mais variadas es

pécies, como detergentes 8 produtos
quimicos, lançadüs através dos esgo
tos industriais e domésticos, afeta e

extingue a fauna e a flora dos rios.
lligos. represas e baias, consumindo
o oxigênio dissolvido e a vida. micro
biana das águas. Isso contribui para
�liminar So sua c_apacidada ,d!i' , ,auto-.
depuração, afetsnao consequentemem.
te Iil vida vegetal, animal e até mes·

mo humàns de· 8USS margen8.
Não há nada de novo nissi). A

poluição das águas- já havia 'sido
censtatada na década de 50. nOi

Estados Unidos, Alemanha, Iogla"''':,-

ra .. outros paísea de elevado Indí
ce de consumo upar capíta" deslee
produtos.

Ela toí a ra:bão
.

do surgimento
dOR detergentes biodegradáveis ado
tddos por Ieí naqueles paise., 8 par
tir de 1964.

Em 1970, portanto, 6 an08 após,
o Brasfl autorizava a inlta18çã� de
sua primeira fábrica de matéria pri
ma para detergentes, eobretaxende,
censequentemeute, 8 tmportsção dOI
similares.

Intelísmente, apeaar d. expe
ríêncla dos países de tecaolsgla mai.
avançada a matéria prima produzida
é do tipo para detergentu "durei"
não biodegrad'veil .

Nei•• época o consumo nselo
nal de detergentes começou a cres
cer numa média de 20% ao ano.

Em aiTerSOI locais do pais 8

espuma, r.8ultaDt. dos detergeotes
não biodegr.dáTeis, já apareceu"

I quando
da agitação dai água8.

Em outros loeaís do pais, n3S

águas próximas aos grandes centros
resídenelaís e lndustrtals, 11 poluição
por detergentes também está presen
te, só que a espuma careetetístíce
Dem sempre é visualizada. ou não
ap-eseata .inteosidade por falta de
agitação.

Os detergentes "duros" ou não
biodegradáv9is, entretanto, lá estão.

�erá possível tratar 88S8S águas
e esgotos para eliminal'· 8Sles pro.!
dutol?

Siml Mas leria necellsária: tecno
logia extremamente cara para volu

.

me cada ve:r; maiores de dejetos com
dispêndio de fabulosas verbas e de
'tempo, a fim de cobrir'<o D08S0 atra
&0 no setor.

O melhor então é evitar o 9ro
blema pelo USI) de dete�gentes e pro
dutos de limpeza biodegradáveis como

já fizeram outros· paiMes, e como pre
tende o DeplltadQ A. H. Cunha Bueno,
ao apresentar Projeto de Lei, que
obrig... a p_rodução de d�t@rgentes
biodegradáveis no paii'!. O presente
projeto já foi aprovado pela Câmara
dos Deputados e se encontra no Se
nado Fed.ral, t<endo sido aprovado
pela sua Comissão de Justiça.

1---·---------------------
!

i
I
,

Nova frequência para 425 emissoras
Já estão transmitindo oom,1l09aS

potências desde }.O de outubro, 425
emiuor8s de rAdio que operam em

onda média. Simultaneamente 8S emis
soras que já haviam obtidos autoriza
ção da DenteI' também salão operando
oom potência .. atlmentad8lil.

Qllanto 119 plano básico de distri
buição oe canaia de radiodifusão sonora
-em ooda média, em março últImo, de
um &otal de 816 radiotransmisoUls, 682
tiveram autorização para aumentar
sual1 potênciu.

Segundo objetivo do Ministério
du Comunicações, o plano criou con

diC)õ"Js para inslalsQão de 495 novlI8

emissoras, lumentando para 1.329 o

I
número de rádios de onda média, ga
rantindo-se a Clobertura de todo o ler

rUó;io nacional por e.lu.ra brasileira.

Na faixa de fronteira, o número
de emissoras pUlará de 80 pua 182
e o número de municipios a' serem
Banidos nessà faixa passará de 52 pl
144 (o total de municípos em faixa
de fronteiras é de 263). A portaria
dO Ministério das Comunicações esta

belece. que nenhuma das 405 emisso
ral prnist811 para troc8'r de frequên
cia pode'rä permanecer com I! antiga.
Se não tiverem oondições de fazê':lo
imediatamente, deflrão uir do ar até
que pOiSam operar na nova freqüênoia.

Ex-Governodo[ Laudo Natel
lê o Ur. -Carlinhos
O Ex-Govel'nador de São Paulo,

Laudo Natal. em carta so comum

amigo seu e do Dr. Carlinhos, Sebas
tião Augusto Carneiro, na intimidade
"Tibira", !:lscr.veu "li com intere8se
o artigo do Preleit0 Faria Souto".
No artigo em referência: "Como
acordar melhor no Brasil", publicado
no BIOPI de 15 de agorito, o Prefei
to defende 8 contInuidade do AI-5,
afirmando que "os at08 institucionais
não sAo atos de ex:.ção. � legisla
ção que oe institucionalizoU para ter

. vigência legal como qualquer outra".
Para o artieulista, o AI·5 mantem o

Brasil acordado, vigilaote, desde (i
advento da Revolução de 64. E com

senso de humor diz que atos de ex

caçA0 são normais nu mundo. desde
que Deus cas8l0u as prorrogativas
de Adão e Eva no Paraiso, por d@
lobediência à o-rdem divina.,.

\

VAMOS LÁ. O Brasil está aqui mesmo, pertioho de C�8a.
Mas é um mundo novo esperand'o por você. Vá 'er de perto I paiugem
nOV8, 38 cidade8 crescendo, 8 história passes1!ldo pelas ruas, o mar ba
tendo nas praias que lião pedaQos da paraíso. Vá e ,ohe feliz. Pelo
CREDlyARIG ou O CRUZEIRO A PRAZO, agora é mais
fácil viajar para 57 cidades brasileiras, lDcluindo todas 88 oapitais do
Estado. Utilize tambélD 08 senitOI 'de cargas 8 encomendas.
VÃ DE

VARIG / CRUZEIRO
•• �. ••• •• .... .. ..

:
__ • :

:
A. ••• _._� •• • ..

•

Â maior experiência em voar Bru'il

EM JARAGUÁ DO SUL, peça informações à VARIG

Âf. Mal. Deodo-ro da Fons'oa, 122/130 - Fone 72-0091 - DDO (0473).
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Juizo de Direito da Comaroa de I Sorocaba: Drury's iDau.gur�a I Juizo de Direito da Comarca de Equl1pam8nto a'cOßomllza' Jaraguä do Sul maior destilaria do hemisfério Jaraguâ do Sul

,

.

fdital '1 Prilieirlllelln�1 Pr.,.
de I.�.m�'o����:�, L��i::'�'��o f:r.� Ui!.1 de Prilleill I Sellodo lellli 400lode combustíval

Em resumo (art. 687 do CPC): 'f Q h 'd d Em resumo (art.687 do CPC), faz
faz saber O seguinte: PROCESSO,

mls ério Sul, em temen o e cepsei e e
saber o seguinte: PROCESSO: AÇÃO

.AQÃO DE EXECUQÃO -N.o 6.717.
de produção, foi inaugurada pela Drury's DE EXECUÇÃO: No 0.377. Exeqüente:

Exeqüente: Nodari S/A. Comercial e S/: (n;pd)ia 22 (sexta-feira), ém Soro-
Lendollno Ien-sch. Bxecuredo: ALFRE�

Industrial. Executado: FELICIANO
ce é!I •

DO RUTSATZ. Bem (I ser leiloado: 1.0)
VENTURI. Bans a serem praceados: Coin área total de 240 mil metres

- UMA CASA. construlds dê madeira
1.0) - UM TERRENO. situado nesta quadradoa e área coustruída de 42 mil pare residência, medindo 7 x 8, com

cidade de Jaraguli do Sul, contendo metros quadrados, sua capactdade de janelas de vidro e mats um puchado
a Arei de 1327,50 ms2 .. edificado com

estocegem será de 98.000 tonéis de csr-
também de madetra, medindo 2 x 7,

uma casa de material, fazendo frente valho de 200 litros cada, plJrlJ envelhe- ptntedo de verde, . avaliado em Cr$
com 8 Roa José Teodoro Ribeiro, cimento. A nova destilaria terá uma 10.000,00 DEPÓSITO; Com o próprio
medindo 21.30 ms. trBfessão dos Iun- cepactdede de produção de 1 DO mtl luros Executado. P�IMEIRO LEILÃO: Ne
dos com telras de Nicollau J&gelski, dilÍrios, O que derä um total de 4 ml- díe 22 de novembro p.v., às 10,00
extrema de um lado com terru de lhões e DOO mil litros de destilado de horas. �EGUNDO LEILÃO: Ne dia
quem de direire sem metr82(;m e de· cereais por mês. ,06 de dezembro p.v., às 10,00 heras,
outro lado com a Rua Marejó, medin- caso os bens penhorados não forem
do 66,50 mlJ, devidamente registrado, Com as novas tnstelsções, ii erremetedos DO primeiro leilão pelo
sob n.O 40 216, Ila. 109, livro 3-U. ualia- Drury's pretenre aumentar ti euromatt-

. valor da avaliação ou preço superlor•.
do a 01188 8 terreno em Or$ 150060.00. zação do sistema de engc:rraflmento de LOCAL: O DO DEPÓSITO: Nos eu

DEPÓSITO: Com o próprio executado, seus produtos, que são oe utsquea tos não consta haver coatre referidos
PRIMEIRA PRAQA: No dia 29 ds Drury's, Old Eight, õcote Bard, o Licor ben qualquere ônus' e nem recurso

Notembro p.v., às! 14.80 horas. SE- de Café Bahia e a Vodka Smírnoff. Na pendente de julgamento. Dado e' pas
GUNDA PRAQA: No dia 13 de da- desfilaria também serão engarrafados sado nesta Cidade de Jaraguã do Sul,
zembro p.'f., às 14,30 horas, caso os os produtos importados do Grupo Heu- lIOS vinte e nove dias do mês de se-

bens penhorades não forem arrema- bleín, como o Licor Grand Mernter rembro do ano de mil novecentos e

iados na primeira prBQ8 pelo valos (França) e o uísque Bell's (Escócia). 'selenta e seis. Eu, Adolpho Mehfud,
da 8faliaQio Oll preço sepsrlor. Escrivão, o subscrevi.

, LOCAL: Edifíoio do Forom. Nos 80-

tos não eonsta haver contra referidor
bens qualquer ônus e nem reeurse

pendente de julgamento. Dado e pàs
udo nelta CIdade de Jaregoá do Sul,
80S oHo dias do mês dtl Outubro do
ano de mil nOfecento8 e 8etenta 8

tlelil. Eo Adolpho Mahfuà, Escrivão. O

subsorevi.

Dois estudantes dC? tsreairö aDO
de Tecnologia Aplioada da Escola
Politêeníea da Unigersidad. de São
Paulo acabam de patentear um equi.
pamento que permite uma (>canomia
de eerea de 40% de gasolina.

O "htdroseonomizador", 8!!sim
batizado por alas, pode ler instalados
em veículos de qualquer marca, por
meio de adaptação bsetante simples.

Segundo os ínventores, o veícu
lo que funoionar com o sistema, em
vez de diminlli,ão, rellistrarã aumen
to de potência, pois o equipamento
elna o nível da taxa de eompresna
são ti permite uma redução de 40%
no volume normal de desprendimento
de gases poluidores.

Juizo' de Direito da Comarca de
Iaraguä do Sul

f�ilil de Primeira e Segunda Prß�8
SilUlda li nove qullômetras do

centro de ôorocebe, a nove desfilaria
Drury's empregará cerca de DOO funcio
nários e é considerada urna fábrica mo

delo, cOD'ando inclusiv� com equipa
mentos anti-poluentes. Sua construião
foi feita' com material quase que exclu
sivllm�nle nacional e, visando dar ao

funcionário melhores condições de tra

balho, foram instalados um refeitório
com cozinha própria, sob II orientação
de um profissional nutricioni5ta e um

Ctntro esporfivo para as horas de lazer.

Alvaro Wandelli Filho, Juiz de Dlreíto,

o Em resomo (art 687 do CPO),
faz uber O lIeguinte: PROCESSO:
AQÃO DE EXECUQÃO. N.o 5.677.

I Exeqüente: Eduardo Rafael Ronchi.
EXECUTADO: AGRO IN1)USTRIAL
JARAGUA LTDA. Bem a 8er pracea-
do: 1.0) - UM FORNO, marca ME
NEGOTTI, para secaiem de 40 SIeOI
de arroz por horB, aoompanhado de
todol OB implementes, em estado de
·uso. Ilfaliado em CI $ 65.000,00. DE-
PÓSITO: Como o próprio execdtado.
PRIMEIRA PRAQA. no di8 06 de
dnemhro p.' .• às 16,00 horas. SEGUN
DA PRAQA, No dia 20 de dezpmbro
p.'., às 10,00 horas, ca80 (I bem pe
nhorado nãO for arrematado na pri
meira praQa pelo valor da avaliaQäo
00 prp.Qo 8upElrior•. Lü-CAL: O DO
DEPÓSITO. Nos autol não CODlta
haver contra referido bem quelquer
ônus e nem recorso pendente de jul·
gamento. Dado e pßssado nesta cida
de de Jaragoã do Sol, a08 vinte 8

doia di81 do mês de letem bro do ano·

de mil novecentol 8 setenta 9 seis.
E,'t, Adolpho Mahfod, Esorivão, o

8Ubscrni.
Alfaro Wandelli Filho. Joiz de Direito,

, .

usurarlo
(Autor: Flávio Ropellllo)

Certifioo que a presente cópia
conf&re com o original: doo fé.
Jaraguã do Sul, 08/0u,tubro/l.976.

Älvaro Wandeid Ftlho, Juiz de Direito.

-1-

O dinheiro é ° sol do seu viver,
E sobre um monle de moedas dorme.
Sonha com capitais e mais haver,
E acorda com sede de juro enorme.

Copa Brasil já
rendeu 50 milhões I florestalleill. . Kellareslalleltl.

P I i ,II, U i s, II o, 'rlletos e '

ßdminillr8c8e flure.m!-
Ylngo ,,9au!a 9?a6!

. Eng. Florestal
Av. Mal. Deodoro. 180 - Fund08

89.250-JARAGUA DO SUL
Fone: 72-0411 - Caixa Fostal,20D

Santa CatariBa

-11-

Alguém vem procurá-lo desde cedo,
E hipoteca�lhe alé a moraditJ.
A viúva também se' achega, li m�do,
E paga-lhe o que 8 extinto lhe dev_ia.

-111-
.

Não deixa por menos, oem tem piedade
Do pobre-homem que não lhe pagou,
Pois a usura afug�nta d Caridade.

�IV-

No eDoerramento "8 fase; preli
min'ar do Campeonato Brasileiro de
Futebol. 8S arrecadaçqt'1 atingiram
'ceroa dA 55 milhõel de cruuiros, O

qUß rtlpresenta nma média por partida
da ordem de 250 mH cruzeiros. Com
um total de público pagante em torno
de 3,2 milhões de torcedores, a média
por pa\rtida foi de 15 mil pessoas. O
jogo Santos e Internacional, no Mo-

.

rumbi, apresentoo 8 maior renda até
agora no Brasileírão, Oll seja Cr$.
1.846.680,00.

Paradoxal e cínico fadário:
Vive pobre quem muito adicioDoU.
Seu Dorne? - É o Velho Usurário.

'lm.�HB��.�äfi���iiii�iiii����iiOODU!E�ium��.OOfiOO�OOrill�OOiâ.�fiiI II; .
_

.

.

, .' ti DR. ALBERTO DAlMARCO
mFlorlculluia Leopoldo SeIdel; ADVOGADO
00 �

m Ajardinamentos Paisagismo. � Plantas Ornamentais e Frutíferas �
� �
00 Rua Roberto Seidel, 353 - Caixas Postais 14 e 3 il
iI �
íli CORUPA _. SANTA CATARINA mi
00 �
���.���fifi��.����OO���OO��OOOO�����fi���OO��������OO�OO�

Av. Mal. Deodoro, 1.086 -

Fone: 72-0695

Expediente: das 14,00 às17,00 h.
o

Jaraguá do5ul- Santa Cat�rina

Chegou, a hora
Dêum

de v.
Opala

pagar sua

a V. mesmopromessa.
Aproveite ,a -, .promoção dos Concessionários CHEVROLET e venha buscar o seu modelo 76

CHEVROLET ao alcance de todos

Emmendorfer S/AIrmãos
Fones: 72-0060 - 72-0769 - 72-0969

Av. Mal. Deodoro, 557 Jaraguá do Sul Santa Catarina

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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BOTAFOGO CAMPEAo
o ßot�fog� F.C; .d� Barra, do Rio Çêrrp,

sagrou-se na- tarde do último domingo, cam
peão do returno do Torneio da Integraçio
após empate em txt com o Estrêlla de Nere.u
Ramos. Noutro encontro disputado em Scbroe
der,-o Gneípel venceú aö Tomazelli por Sxt.

Mas voltando ao Botafogo. Foi efetiva
mente a melhor equipe neste segundo surno ,

do referido torneio. e agora deverá disputar I
o ·titulo com o Acarai, vencedor da primeira !
rase de disputas. Assim sendo, voltarA a ter

,

I) torcedor local a reativaçlo do grande :
clássico do passado entre, .8otafogo e Acarai, I

duas equípes com muita tradiçao nest. oí- .

da��. I.................................................................

COPA INCENTIYO"
.

,

A Federaçio Catarinense de Futebol, IdetermiJ;1ou para o .pr.óximo. jdia 7 a lllrgadä
da Copa Incentivo, reunindo as equipes qua I
dfsputáram o último- Estadual, tncluíndo-aé '

entre elas 0- Juventu8 dests cidade. O único
Impasse que está havendo é com reisçae ao

ume do Ferroviário .de Tubario que parece
ter extinguidõ SU&' equipe. Participarlo todas
as equipes merios a dupla da' capital, Avai é
Figueirense, que este. ano tiveram péllsima
participaçl10 no Nacional de Clubes, .

,

Na primeira rodada, o G.E. Juventus
'

local deverá receber a visita do Joinville
'

E.C. campeão do Estado da temporada de 76.
M8s, o jogo poderá ficar para a noite de '

quarta feira próxima, uma vêz que dia
7 o JEO tem .mistoso mareado para Cricilk
ma contra o Comerciário que voltará ao tu- .

tebol com força total em 77.
. Os mentores juvenUnos acreditam ser

melhor jogar na- quarta feira a noite, pois
com a chegada do.ealor, o torcedor nos finais'

�.�.'.�.�.���.�.�����:.�.:�:.�.�ata ao tuteboi, I
PARTICIPÀÇAO,_DE_ JARAGUA
NOS XVII lASC', -_

Foi até certo ponto brilhante, a parti
cipação dos atletas jaraguaenses nos XVII I

Jogos Abertos d� Santa,Catarina, encerrado!
sábado último, onde conseguimos I?medalhas, I

sendo.� de prata e 10 de bronze. No atletis
mo, onde predominou o maior índice técnico, I
nosaos atletas partíotparem de todas as finais '

naa provas de pista e de campo. Santino
Ritts, ficou em %,0 lugar nos UO e 400 metros
Com barreira; Walter Sonnenhohl, S,o lugar
no Salto Triplo; Waldir ,Giese, S.o lugar no
Salto com Vara e nOR 110 metros com bar
reira; Vitor Osmar Adamczyk" em ii.o lugar
no Salto com Vsre; José Augusto Caglionl,
'.0 lugar nos 800 e 5.0 lugar nos 1.500 metros
e finalmente NUson Franz em 4.0 lugar nos
(00 metros. No cômputo geral, o atletismo de
Jaraguá I dO 8ul ficou na sexta colocação.
Nae demats modalídades, Bollo Masculino fi
cou em 6.0 lugar, Tênis de Campo e Xadrez
Masculino em 10.° e em 9.° lugar respectiva
mente. Uma nota que merece destaque, é a
mo4alfdade de Tiro ao Alvo Carabina, que
�alu·se ,bilhantemente, chegando na 6.0 po
�iQlo entre os concorrentes, ressaltando-lIe
que foi a primeira TeZ que participamos com
elite esporte, deixando atrás grandes ases do
Uro com diversas participações DOS JASC. O
firo de Jaraguá do Sul esteve representado '

pela Sociedade Rio da Luz I, e foi muito
elogiado pelos organizadores dos Jogos, uma
V;�Z que sem treino e. tempo para treinar
ssiram-se garbosamente e podemos antever

para os próxiJ;Dos JAse a coloesçãõ entre
os prímetros.do. Estado. ,.,-.}.....:::.:J .....� _.,-aB
NA ARGENTINA

,.. I. t

,

..�
, segundo contatos mantidos com este

jornal, Santino Ritta, secretário Executiv9 da
CME afiançou-nos de que possivelmente na

próxima semana seguirá em compaIihia de
Vitor Adamczyk para a Argentina onde lar.o
Curso' de Aperfeiçoamento em Fisioterapia
do Bsporte e que no próximo ano' estudario
na UDiveraidade Federal do Rio de Janeiro

complementando seus estudos na':::_ parte
esportiva.
------

CAMPEONATO DE JUOO-
....J � ,.. _

-

A ,Academia Jaraguaen••
'

de Judô,
promoverá no pröxíme domin�o, dia �, eam
peonato de judô nas categorias Intantil e
Intanto Juveni1, que contará com a partíeí
paçio da Associação J'oinvillense de Judô;
AIsQciação Atlética Tupy, Associaçlo ,Fran,,;
ctsquense além da promotora, e,m disput,!i 40
"TROFÉU CENTENARIO". Looal e horário
divulgaremos com detalhes na próxima edí
ção, -poís .nem mesmo o-informante sabia
algo de .eonerete, mas, que .. julga ser no .

C�sto Rei ou PavUhlio de Bsportes.

A PERFORMANCE DA
NATAÇÃO

-�-�
A natação de Jaraguá do Sul que 'tem

no comando. técnico o professor AriovaldQ
Xavier dos Santos - o Arlzin,ho - conquis
tou de forma brUhante, nada menos que 14
médalhas nes Jogos Abertos de Túbario,
sendo ,,5 de 'prata e 9 de bronze. A nataçio
feminina vem se destacando COQlO a grande
revjllaç)l.o 1;10 Bstado, onde vemos garotas
de 9 a 14 allOS, dando verdadeiro show na

água, quebrandc recordes consfdéràdos im
possíveis para a idade, mas que o habilidoso
técnico treina r diariamente na, piscina' 'do
Beira.Rio tentando baixar maia ainda o tem,
po. Segundo os "experts" no assunto, dentrõ
de poucos anos passaremos a liderar e.ta
modalidade na parte feminina l no . Estado d.
SC.

As atletas que conseguiram
foram:
Z.o lugar: 4 x 100 Hvre feminino
Heidi, Valai e Maria
3.0 lugar: 4 x 100, 4 estilos feminino - Lígia,
CristIane, Márcia. e Heidi
2.0 lugar: 100 m nado borboleta feminino --;
Cristiana
3.0 lugar: 100 m

" "
- Viviane

3.° lugar: 100 m
" costa' "

- Mariz�
3.0 lugar: 100 m nado de peito" - Cristiane

Em seitos Ornamentais, Heid1 e Jo
syane receberam li medalhas de bronze. Não
bastasse o bom indice alcançado na nataçl<)
feminina, Heidi Werninghaus fo1,.coÍlvidad.
a realizar treinamentos em Blumenau, onde
fará plute da equipe que representará Santa
Catarina no Campeonato Brasileiro de Saltos
Ornamentais, categoria infantil "A", Ao Ari;'
zinho e as suas comandadas, noslJa,.palavra
de incentivö;'"'

-- .... - ...

medalhas
'I

- Lígia�

Oh Jelus que dissestes: peça e

receberás; procure e achàrás; bata e a

porta se abrirá. -" , """, "

. Por Intermédio de Maria-' Vossa
Sagrada. Mãe, .' eu humUdemente, vos

,
'.'", ':j\'�e" o fit;l,al do primeiro semestre,

rogo que minha prece seja atenaid.·
o lri�tituto Nacional de Pret\dêneia(Menciona-se o pedido). '.. .

, Social huia atendido a 42- mil crian-Ohl Jesus que dissestes: tudo
que pedires ao Pai I em meu nome, Qas exoepcionais. em todo o País, si':
Ele atenderá, Por in�ermédlô de Maria gnificaodo qlle foi 6l1lper8�d3 8 previ,.;
Vossa Sagrada Mãe, �u humildemente, são p'-!ra todo o 8no 'e regi.stra:do uoÍ'
rogo ao Vosso Nome, que minha ora-

001 1
-

à tção seja ouvida. (Menciona-se o pedi- lumenta de 5 10 em re 8Ç80 B es a-

do). tíStiC8S referentes I! 1975. Esse aten-
Ohl Jesus que dissestes: o Céu e dimento. -desenvolvido através de'

a terra pa.sarão mas a minha �palavra hospitais próprios 9 instituições cre-
nlo passará. d

.

d
..

l'
- .

Por Interméio de Maria Vossa enCl8 as, e�lglll ap lCBQoes superIOres

Sagrada Mie, eu confio que ml!lha ora- a Cr$ 120 milhões, no perlado. Alé
çio seja ouvida. (Menciona·se o pedIdo). 1980, legundo cáloulos do ,Plano de

Rezar três Ave Marias e uma A
-

d INPS t dim nto a me
Salve Rainha. Em casos urgentes, esss Qao o , O a an e �
novena deverá ser feita em nove horas nores excepcionais deve:-á obedeoer B
e mandada publicar, por se ter aloan-
çado uma graça; 11m alimento gradual para que venha'

M.M.
B a"tingir 11m total de 302 mil eaS08.

noueOI 'PO�erOSB BI' ,iMeuiuD
Jesus de Pr8Iß� ,

k ,
,_o

L

i

Programa.'de As�is\�nci�
! 'al�t :, rmenor excepciónal
d'�g\s!�u 42 mil casos

6

l )'. r'
",

I,

em �eis meses

.�, .1

EM iJ:'QUALQUER- 'TEMPO VOCl: TEM" LUCRO
CERTO COM' IAS

_UI' ·b�-F,RAS <!OÊ' 'CAMS'10 BESC.
<-

,i! ,,_, rrr�
'lo

Com as Letras de Câmbio BESC você compra
lucros, em qualquer tempo. Você ganha desde
o momento da compra, pois as Letras de Câm
bio BESC não tem carência, sendo negociáveis
quando você quizer.
As Letras de Câmbio BESC lhe permitem até
planejar o que fazer com o lucro, pois ele é
previsto antes da aplicação. A solidez do seu

investimento, a rentabilidade _e. a segurança
são garantidas pela BESC Financeira, que
emite as Letras de Câmbio BESC, e pelo
Governo do Estado .

Compre lucros eorn segurança em qualquer
tempo: Letras de Câmbio BESC - na BESC
Distribuidora ou nas agências do BESC.

,

�
,

� Grupo Financeiro SESC,

J,

',,,.'"
-

:

:l:)

.

�·�::;::,:;="VêiiIaa·lOgõ=-·_:: ':::: ':_':',�
basearó'"Chevette77;

.. ,'Voei vai·cIescobdI.-· ����'"
O' que�é ser eeoD8.äco.

f
..

'

�,- 1; confortáv�l e esportivo e gostoso; ,

Aqui,�a nossà'conces�ão� v�bê':Val.
de dirigir, Mas isso é o qUlil.D Chevette. ser atendidQ·com�or e carinhCi) ä,ignos
sempre foi, Este ano, ele: está melhor �e um,Chevette. Val-Conse!;[Wt j .�
ainda, Com seu·nevo pamel de fmanqlamento na horaa a.ssistênCla .

ins"iiürrientös, bancos' anatômicos.e sempre que precisar. '

,
7

porta-luvas com 'éhavE), Mas não vam6� Seja um dos primeiroS'à sab: pO:!! ar. '

contar,0 finãl.da esN5ria,Vamós, deixar num Chevette 77. -<.ç'��'
< ; •

o _gostmh..s> lli,ª �escobert?-l?aJ'a você, _ ,

.
-

, I

.,.. f
_

� , :
.... " 1

•
,� I

It'mã"(l$ .•·.E ,oi m;,e ri�tr feJ',,"S.A. '

-

Fones: 72-0060 - 72-0769 ,....: �72·0969 - Av. Mal. Deódöro, 556
••

, ...r,·I!.,_ 1�" is_"'; ... -fI"
• �

Jaragwá do Sul "- ;,Santä 'Catãrina

Pmgtama . RodotiáriO' já 'é" realidade
"

f ,I.
, j

"O Programa RodoTiário do 60 por cento do programa rodoviári:o�
. .,

atual governo já é uma realidade", .

No setor educacional, salientou Kon·

declarou o gOTernsdor Konder Reis

ao iniciar recentemente seu roteiro

d. vililitas no extremo-oeste. Continou

dizendo que já existem. recursos

de,r Reis, f�ram construi�a8'mai� :e,1i)
colss neste. 19 D_lese� de gqverno" do

que durante todo,ltem'po da admiois·

traça0 an�erior. Tudo isso é uma res

posta concreta aos derrotistas. Sera que

alguém aind8J�uvlda do suCesso da" administra-
o I. �'

çio aluai?

'.'

plUa realizaçao de obras rodoviárias

até o final de 1917 e <_lue foram as

sinados contratoR relativos a maie cle

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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ANO LVIII - .JARAGUA DO SUL SANTA CATARINA

Sábado 30 deOutubro de 1976 - N.o 2.908

Nosso diretor aniversaria no próximo dia dois

(

E maís um 2 de novembro
se repete. E mais uma vez nosso

diretor aniversaria. E uma vez mais
uma saudação amiga representa e

encerra o conteúdo de uma men

sagern replena de votos de ventura

no descompasso das desventuras de
todo ser humano.

.

Nosso diretor, como todo ser

humano, não foge à regra. Já so

freu tribulações, já amargurou o

desconsolo. já traqou, até a última
gota,

.

o amargo fel na taça que ou

tros desejaram fosse a da cicuta·
fatal Honrado e trabalhador, hones
to e leal, na 'mesma taça levou a

mancha dos disparates que outros
cometeram e 'hoje, graças à sua

competência e idoneidade, vê guio
'

dado seu nome a um posto admí
nistrativo que o dignifica e recom

pensa.
Mesmo assim, para nosso di

retor, houve aniversários em que
o luto de Finados, coincidente com

seu aniversário. representou a face
oculea de um drama de cujo último
ato participou e viveu. E da mesma

fórma que todos os Finados have
rão de ressuscitar um día, nosso

diretor ressurgiu da sepultura fria
em que o tentaram enxovalhar, re

vestido de uma idoneidade moral
que lhe dignifica o nome.

Mas como a vida continua.
nosso diretor, com os pés fíncados
no chão e com o pensamento vol
tado para Deus,. fez da seqüência
do dia a-dia, não a larga avenida
-das locupleeações índívíduaís, mas

a trilha estreíta do reconhecimento
coletivo

E os. aniversários foram-se
passando. E agora, quando um no

vo ano acresce àqueles que mesclou
de alegrias e tristezas, de consolos
e dissabores, desejar-lhes felicidades
sintetiza efetivamente um cumpri
menta que traduz o carinho e a

compreensão com que seus família
res e amigos sempre viram transcor
rer sua data natalícia

A
•

1 v e

Cercado desse mesmo carinho
e compreensão. que o nosso bom
Schmöckel sinta, nos cumprimentos
que receber. a forma externa de
enaltecer lhe as virtudes e a satis

fação interna de poder saudá-lo,
transformando o abraçá amigo num

gesto unívergal e o "Parabéns a

Você" numa síntese amiga de desejar
lhe felicidades pela passagem �d.
sua data natalícia.

r s
,

a r
•

lOSn
HansGerhard Mayer -

Ne dia 24 do coerente transcorreu
o aniversário do sr, Hans Ge
rharn Mayer, popularmente eo

nhecldo por "Nutsí", capitão de
. in�ústria e ex prefeito de Jarfl"
guá do Sul. O natslíeíante goza
de um largo círcule de amiza
des dadas as suas qualídades de
,.pe,rfeiito cavalheiro, esposo aman
tíssimo e pai dedíeado e exce

lente companheiro de trabalho.
Por eassl qualidedes reasbeu de
seus Iamlllares 08 eumprtmantos
8 08 abraços de felicitações, fi
que prazer6za.mente jUDtamol OB
nO&80S, com OI votos de muitas
felicidades.

.

Ida Zeltel Schmöckel -
No dia 29 àe outubro, em Curitiba,
no Estado do Paraná, a genítora
de nosso diretor scmpletou mü.il
um ano de existência, alcançando
o seu 81.° ano de vida. Mie de·
dicada e sempre pronta para se

sacrificar pelo clã, teve que
enfrentar muitas dificuldades
para criar os seus filhos, Duma

época em que 8S coisas Dão
corri�m oomo DOS dias de hoje.

Mário Tavares da Cunha Mello

Tabelião de Notas e Protestos
de Titulai

EDITAL
Pelo presenle edilal de cilação,

pedimos lIOS senhores abaixo relacio
nados, que compareçaRJ· em nosso cor-.

Sório para 'ralarem de assuoto. de seus

,,'

Assim mesmo atravessou o tem
po, vendo os S6U8 filhos se eaca
minharem na 'Vitia, que lhe dá
tmensa satisfação o de saber
que são todos de bea formação.
Parabéns à Dona Ida pelo seu
"niver".

Emílio da Silva - Segunda
feira próxima, di� primeiro de
nOTembro, transcorre o 76.° ano
de vida. de um eidadão muito
útil a coletividade de Jaraguá·
do Sul. Queremos n08 referir ao
ar, Emílío da Silva, homem de
pesses límítadea, apesa\' dos
filhos bem sucedídos na vida.
Gosta, contudo, maoter o seu

comportamento que lhe confere
maís auteutleldade. Professor,
historiador e pesqutzaäor, hoje
está às 'Voltas eem o fruto de

paciente trabalho - o II LI..
VRO DE JARAGUÁ, qua lhe
trouxc' muita honraria e alegria,
misturado com alguma deoepção,
pois, não sendo perfeito o ho·
mem 08 outros 88 encarreg8m
de cobrar possíveis involuntá
riu omissos. Parabéns, profes
sor 8 muitas felicidades.

I infer�sses:
Agro� Ind. jaraguri Lida _ Nesla.

Brich Millnilz - Schroeder,
freirnundo Lewerenz - Nesla. Manuel
Alexandre Gonçlllves - GUGl'amirim.

Osni de Souza - NeSllJ.
Valdemiro Pinho _ Ne�Ha.
nk/JaragiJá do Sul, 28 de oUlubro de 1976.

.

Valéria Tavares da MOlla Rezende,
Oficial Maior.

Meus 25 anos de Magistério
'E 25 outubros se passaram... Um

quarto de século de contato diário é
diuturno com Iívros e alunos. Uma par
cela da existência voltada à educação,
Uma folha de serviço dedicada aos ínee
resses da cultura brasileira e jaraguaense.

Após esses 25 anos, a clássica per
gunta: teria valido a pena? Que o digam.
por mim os ex-alunos espalhados por
todo este Brasil. Melhor atestado não
existe do que' àquele traduzido por essas
palavras, que ouço com freqüência: "0
Senhor foi meu melhor professor de
Português". "Meu filho não cansa de afir
mar que não teve outro professor de
Português igual ao Senhor". "Graças ao

que aprendi com o Senhor, me saí bem
no vesnbular".

São testemunhos dessa natureza

que revelam, sem falsa modéstia, a satis

fação do dever cumprido
.

São testemu
nhos como esses que se encarregam de
consagrar e perpetuar a imagem do pro
fessor. São recompensas desse gênero
que nos renovam o ânimo para prosse
guir na jornada não assim tão bonançosa
do magistério.

E se volvemos o pensamento à
estrada do pretérito, à data dá nossa in
vestidura primeira, a tela do subconscien
te registrará momentos de raro enterneci

mento, fatos de acentuada emoção. No li
vro ponto da carreira foram lançados episó
dios que marcaram profundamente, ou

por serem pitorescos ou por significarem
preciosa contribuição ao nosso desenvol-

. vimento cultural.
'

Seria desnecessário e até enfadanho
rememorar todos os passos que palmilha
mos até aqui. Do tempo em que, por
força das circunstâncias. tínhamos que
ser ecléticos, lecionando 6 ou 7 discipli
nas, diferentes. Das aulas de Português,
Latim, Francês. História, Geografia, Reli
gião e Merceologia. Do momento em

que passámos a Iecíoaar apenas as dís
cíplínas em que somos habilitados perante
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Veículos totalmente revisados.

A mecânica. "MORETTI", você 'já eonheee
- 30 anos de bons SERViÇOS.

E tem mais, dispomos de Itaanoíamento
próprio, consulte aos e escolha aquele que
melhor S8 adapta.

INDÚSTRIA
TEXTIL· .-'

Jarita

Prof. Paulo Morem
'o Ministério da Educação e Cultur{l, isto
é, Poreuquês, Francês e Merceologia e
Técnica Merceólöçíca. Até nossos dias
em que nossa dedicação exclusiva se
volta à Língua Portuguesa, deixando de
atender a um sem número de convites
para mais aulas e para cursos de espe_
cíalízação, por falta absoluta de horário,

E assim se consumiram 25 anos em

que sempre fizemos questão de ser ami
gos dos alunos. cativando- os pela forma
prática de expor a matéria pela maneira
ponderada de atribuir-lhes uma nota, pelo
diálogo franco que sempre mantivemos)
sabendo descer da cátedra para ir até eles,
pela dísponíbílídade incessante que sem.

pre caracterizou no�sas aulas, em que
fazíamos prevalecer a dúvida do aluno
sobre os conhecimentos do professor

E, graças a isso, fizemos um nome
honrado e respeitado, graças a isso apren.
demos a ensinar, ensinando o aluno a

aprender, fazendo dele menos a causa
eficiente da aprendizagem e muito mais a

causa instrumental. Graças a isso, fizemos,
durante 25 anos, a longa peregrinação ao
fundo da alma dos nossos, alunos, para
aprender a vê los com o coração, ensí-
nando-lhes lições de amor.

'

No reconhecÍmento desse amor está
a nossa melhor recompensa. Na gratidão
dos que nos são agradecidos reside o

nosso melhor, prêmio, No elogio dos que
nos estimulam se fortalece o ânimo que

. nos alenta a prosseguir em nossa cami
nhada, com o pensamento voltado pana
Mestre dos Mestres, que nos diz: "Ide e

ensinai". Fiéis aos seus exemplos, que
Ele nos dê quantas graças de luz. força,
virtude, ciência e saúde temos mister para
o cumprimento de suas sábias lições e

para o fiel desempenho de nossa missão,
cujo 25.° aniversário registramos praze
rasamente, não pelo vazio de uma vai
dade mesquinha, mas pela satisfação do
dever cumprido.

dilúvio
Se todo o gelo das regiões

polares tornar-se líquido. o
nível do mar subiria ime
diatamente 66 metrosl
Por ceasíão de 18.° Con·

gresso da Associação Ale-
.

mA para o e.tudo da Ira
Quaternäria (D EU QUA),
realizado há pouco em Bem
burgo, foiexibida uma foto
montagem com essa cidade
completamente inundada,
da qual emergia somente a

ponta das torres da catedral.
Contudo, esse catacUlmo

não é para breve. Ao me
nos é o que pensam 08

cientistas alemães. Mas ele8
não eliltão de acordo sobre
a data desse terrível dege
lo que estimam possa ocor
rer "tanto dentro de mn
anos, como dentro de dez
míl ou vinte míl anos" ...

(ABIM) .

S. A.

ICGC (MF): 84.430.610/0001�16
Edital de Convocação

Assembléia Geral Ordinária

São conl'ocado8 os Senhores
Acionistas desta Sociedade para a

Assembléia Geral Ordinária .. t'&ali-
2;ar-se ,às 08,00 horas do dia 20 (vinte)
d. novembro de 1976, na sua sede
social, no Bairro JOãCil Pessoa, em

Jaraguá do Sul. SS::lta Catarina, para
deliberarem sobre a seguinte:

Ordem de Dia
1.0 -;- Apreciação, discussão e

deliberação sôbre o relatório da di
retoria, balanço geral. demonstrativo
de resultados e Paneer do Conselho
Fiscal, atinentes 80 exercíeio social
compreendido entre o período de 01
de setembro de 1975 a 31 de agôsto

de 1976.
2.° - Eleição da diretoria para

Ó trienio 1976/19'79.
3.° _' Eleição dI) Conselho 'Fis

cal para o exercício de 1976/1977.
4.0 - Outros assuntos de in te

rêsse da soeiedadt>.
NOTA: Acham se a disposição

dos senhores acionistas, na 8éde so

ciid os documentos 8 que se refere
o art. 99_ do decreto lei 0.0 2627 de
26 de setembro de 1940.
Jaraguá do Sul, 25 de outubro do 1976.

Indústria ,Textil Jarita S.A.
Olga R. da Costa - Diretora

Presidente
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