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500' mil para a FERI'
O governador Konder Reis

esteY8 no sábado que passou em

Jaraguä do Sul. prestigiando íníelel
ment,e ato junto à Faculdade de
Estudos Sociais e após participando
de graúde comício DO Salão do
Botafogo da Barra do Rio Cêrre
em favor d08 candidatos aeenístas à
Prefeítura e Câmara ds Vereador(i)8.

sítãrlo. Com a liberação destes re
cursos iniciais, provindos do Fun
do de Assistência Social, vai aos

peuecs tornando-se grata realidade
o ensíae superíor de Jarsguã ao
Sul. O ehequa foi entregue pelo
secretário da Educação ao Pe. Ele
mar Scheid diretor da FERJ, em
ato assistido por autoridades, pro
fessores e aluues da Faculdade .da
Estudo. Sociais.

\

Posto de Identificação: 13.264 carteir�s em três anos

Em. contato mantido com a repor'
tagem do, Correto do Povo, o -sr. Wíl
fríed Hingo Dornbusch, chefe do Posto
de Identificação da Secretaria de Sequran
ça e Informações de Jaraguá do Sul. lo'
calízado no Mercado Municipal, nos in
formou que 13.264 carteiras de Identtda
des novas e Revalidadas foram expedidas .

pelo órgão em três anos de funcionamento,
isto é, de 08 de novembro de 1973. data
da instalação ao igual período no ano em

curso. Ao Posto local, está afeto, também, .

os municípios de Guaramirim, Corupá,
Schroeder e Massaranduba, sendo que é
normal a expedição de cédulas à pessoas
vindas de [oínvílle, Barra Velha. Araqua
ri, São Francisco e Garuva, cujos munící-

pios integram a 2 a Região Policial.
O expressívo número 'de careeíras

alcançado nestes três anos de atividades,
vem demoaserar o quão útil foi sua ins

ralação, beneficiando diretamente a mi
lhares de pessoas que antes perdiam días
indo a Manchester para obterem o seu

documento de identidade. A título de
curiosidade, o "Correio" dá com exclu
sividade à seus leitores, como foi o mo

vimento naquela repartição desde sua

instalação e nos anos que. seguem: 1973
- 08 de novembro a 31 de dezembro:
574 - 1974 - 5.352 - 1975 - 4.378
e 1976 até 08,11 - 2.960 carteiras. Em
outubro findo, 342 foram expedidas e

revalidadas.

Serralheiros
Funileiros.
Ajustadores.

Mestres e Contra Mestres
Com comprovada prática, minima de 5 anos na fabricação

de maquinátio para tubos ,de ooncreto.
Salários: 8/12 Cr$ à bora - Mestres 8110 mil, C/Mestres 4/7

mil mensal.
.

Existem moradias para solteiros, casas para casais. Lugar
firme fi de futuro, Candidatar-se por carta dando todas inf�rmações.

Trabalhar em RIO CLARO; - Estado d� São Paulo em nOSS8 novit,
ampliada e �odern8 fábrica. Indústrid. existe há 35 anOB.

.

MECANIOA ALFA S/A. RIO CLARO E@tado de São Paulo.
Rua Oit-o-n-.o-1'"'!8!!'!"�"!!'ó----lJ"!"E!'"'P-i3]õO.

" -

JHrB�UÓ �O Sul: 2�.��9 DeSSOUS
Está tudo na mais perfeittt ordem

t tranquilidade no Cartório· Eleiforàl
desta cidade, sede da 17: Zona Elei
toral, pard as eleições municipais de 15
de novembro, segunda ferra, quando o

eleitorado esclarescido d� Jaraguá do
�ul compa�ecerá novamente as urnas
Para sufiagrar os candidatos. elegendo
O futuro prefeito. vice e vereadores.
este aDO' votarão 20.339 eleilores e ao

inVés da 1 t, II Câmara de Vereadore.

�eci�irõo O futlro �O municíoio
contará com mais dois eQfs já ern 77.·
l!Iumentllndo para· 13 o número de ve

-

readores. Povo altamente politizado
corno é o jaraguaense, com certeza não
deixará de votar, votando em seus

candidatos ::>referidos, sem voto ern

,branco ou nulo. O "Correio do Povo",
no intuito de melhor informar os elei-.
tores, publica em página interna, as

seções e locais das mesas recep.toras
de votos para o pleito que s.e avizinha.

tapitll laI ameriCIDI d. [bapéa

Funrural 'Informando
O Funrural através de sua repre

sentação local, iD�ormando que até o

últíme di. de outubro. foram concedi
dos em Jaraguá do Sul, um total de
3.060 benefícios, abrangendo Aposen
tadoria por Velhice, Aposentadoria por
Invalidez, Pensões, Auxllíos Funerais,
Acidentes do Trabalho e Amparo Pre�
videnciário. O início das.' concessões
deu-se em 27 de março de 1 �72. De

Florianópolis - A Asso
Cis9ão Oatarmense de Escritores pro
moverá de 24 a 30 de novembro, a

primeira feira do autor catarinense,
na Barraca de Litros, à rua F�lip8
Schmidt, defronte a loja, Alfred. EUa
hira conta fom a colaboração da
Prefeitura Municipal de Florianópolis.
Li9raria e Distribuidora éatarinense
Ltda, Livraria e Editora Lunardelli,
Departamento de .Extensão Cul.ural,
UDESC e Secretaria do' Go,e-rDo. A

outra part., está chamendo a atenção dos :

Empregadores Rurais de JlIragu� da
Sul, Cerupä, Guaramirim e ôchroeder,
evtsendo que os carnês de contribuição,
esterão li disposição dos tntereeeados,
li partir do dia 16 deite mes, 10 horá
rio normal da Representação, devendo
serem paiOS na Rede Baneérta, sem

juros, multa QU correção mODet�ria, até
30 de novembro próxi'mo.

Executivo & Le g is lat iv o
I a reunir-se somente dia 22 do eorren-

A Câmara de Vereadores já te, aprovou em votação final, a een

aprovou projeto de lei que instituiu cessão de um abono especial de Natal
o Orçamento, fixando a receita 9 88- à todos os servldores públicos muni
limando a despesa do município de cípaís. Este ebene equivale a um mês
Jaragu'á do Sul em 1977. O orQamento de v�ncimeÍlto sem se computar horas
é de 30 milhões de eruzeircs, exequí- extras e outros benefícios. Foi eleta
,ei com uma cidade que 'em ores- da a escala padrão de vencimentos
cindo em todos 08 setoná. do funcionalismo públioo municipal.

II Bíivo • inativo. A centar do primeiro
Até o final do mês deverá estar dia de 1977, os sanidores terão 8U

pronta mllill uma .pents no interior do mente de 40%, de acordo eem projeto
município. O Departamento de Obras de lei ,de autoria de Prefeita Manioi
do governo da Eugênio Strebe vem pal e que eontou também com apoio
implantã-odo.. '8gef'a:.--o- &egulld'() pila-r' -de eMI' José Alberto ,KHtzke�"'-A -edili·
em' uma futura ponte Da ioealldade dads aprovou igualmente projeto do
de Rio da Luz Vitória. para atender alcaide local, que solicitará emprésti
antiga reitindicaQão dos moradores. mo do Banco do Estado de Santa Ca
E'Dl Aguas Claras. na Ilha da Figueira, tarina, agência 10Cdl. no valor de Cr$
a municipalidade continua desenvol- 1.000.000,00 (um milhão de eruzeiros),
vendo trabalho de retificação" alar": por antecipação de receita gerada pelo
(lamento das estradas da localidade; Fundo de Partícipaeâo-dos Municípios

III no ICM.
'

A Câmara MuniCIpal que voltará

Primeira Feira do 'Autor Catarin,ense
Comissão organizadora é formada por
Osmar Pisani, Silveiu de SOUSQ,
Raimundo (laruao e Raul Oaldas Filho,
sendo que aproximadamente 30 esori
tores já oonfirmaram presenQa e OI!!

que. quhlerem participar, ainda, da
Feira, deverão comunicar-se com a

Associação Catarinense de Escdtor88,
à rua Bento GonQalv9s, ·18 ........ Floria
nópolis - Cx, Postal, 511 ou atrués
'os fones 44-0172 ou 22'1307. (Fonte:
Imp.rens8 Universitária ...;.. UFSC).

A ehsgada do mandatário es

tadual deu-se por volta das 19 ho
ras e scompanhado do secretário
da Educação Salomão Ribas Junior, E às 20 horas o governador
aconteceu no Centro de Atividades foi até o salão do Botafogo, onde
do SESI loeal, a entrega de um S6 realizou grande eomíeio da ARE
chsque no valor de Cr' 500.000,00 _ NA,usando da palavra vários :can
para que a FERJ (Fundação Edu- didatos e membros do partido, pl
cacíoaal Regional Jaeaguaensej, por último usar da palavra, o Sr.
adquira uma área de terras para Konder Reis pedindo apoio para
edificação do futuro prédio univer- seus candidatos.

Guarda de
A Associação Comercial e Indulil

trial desta cidade não envidsrá esfor�
ços para ver concretIzada a criação
de uma Guarda de Trânsito para Ja
raguá do Sul. Estão sendo coihidos

.

,

Trânsito
subsídios junto 8S cidades d. Join ...ille
e Blumenau para a futura consecu\')ão
da medida que tOrna-se importante
devido estar sendo 8 cada dia que·
passa· mais difícil, nosso trânsito.

Fazenda' d'istribui
� cotas do' I.C.M'.

Florianópol is - A Secre,
taria da Fazenda determinou nl:l quar
ta feira. a distribuição aos mUDicí
pios catarineDses, das cotas do Im
posto de Circulação de Mercadorias
- !CM, correspondentes a segunda
parcela do mês de outubi"o. no mon
tante d.e Cr$ 23.100.000,00. . O� dez
municípios de maior p�rticipaç!o no

produto da arrecadação do ICM são:
Jo!nville, Blumenau, Lages, !talai. Flo�
rianópolis, Concórdia. Chapecó, JBrauui
do Sul, com Cr$ '519.31110, Criciúma e

:l3rusque. Nossa ciaadb. conforme d.e
monstrl:l o anexo, posiciQna-s8 na oi
tava colocação (1), entre os municí
pios catarinenses.
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Cl-VI-I' Edital 0..0 9.574 de 08/11/1976
Fernando Olivério Medeiros e

Tânia Helena Pedrí
Registro Con�,eça, '

. aq:Hi,�'CORREIO DO POVO" os
Aurea Müller Grubba, Oficial do Regis1ro
Civil do 1. Distrito ,da Comarca de Jsrsguá
do Sul, Estado de Santa Catarina, Bra8ß. Ele, brasileiro, solteiro, construtor,

natural de Jaraguá do Sul, domicilia
do e residente Dó Rua Tijucas, nes

ta cidade, filho de Waldevino Medeiros
e de Olara Drechsel Medeiros.'
Ela, brasileira, solteira, do lar, na

tural de Jaraguá do Sul, domiciliada.
e residente na Rua Amazonas, nesta

,

cidade, filha de Angelo Padri e de
Edeltraut Horstmann Pedrí.

Edital n,O 9.676 de 09/11/1976
Germano Korndörfer e

Merlí Gaedke

Ele, brasileiro, solteiro. pestor, neiu
rel d@ Dois Irmãos-Rio Grande do Sul,
.demíelltado e residente em Dois Irmãos
Rio, Grande do Sul. filho de Hugo.
Korodörfer e de Lidia Komdörfer.

'

ela, brasileira, solteira, do lar, natural
de laraguá do Sul, domiciliada e resl
dente em Rio Cêrro II, neste distrito,
filha de Hainz Gaedke e de Irma Gíese
Gaedke.

'

E para que chegue ao oonhecimento de
todos mandel passar o presente edital que
serA publicado pela imprensa e em cartório
onde será afixado durante 15 dias. Se alguém
souber de algum lmpedimento acuse-o para
GS fins legais.

AUREA MüLLBR GRUBBA
Oficial

fundação: � R TU R ,\oiUL L ER - 1919';

CaCMF 840486.591/9°01'-34
- 1976 -

Diretor
. Eugênio Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
Anual . . • .. • Cr$ 60.00

•

Semestre . . . •.• . . CrS 85,00
Avúlso • • • • • • • • CrS 1,59
Número atrasado , . . . CrS Z,OO

ENDER�ÇO:
.

Caixa Postal, 19
Rua 2, n.() 130 - Fone. 72-0091

Jaraguä' do Sul - Santa Catarina

Edital n." 9.567 de 03/11/1976'
rid�1i8 Titz e

.

Lori Walz

Ele, breslletro, solteiro, mecenlco,
natural de Jaraguá do ôul, domiciliado
e residente Em Três Rios do Sul, nesre
dtstruo, filho de Amonto Titz e de Ce
cílla ôalomon rue.
Ele, brasileira, scltetrs, industriária,

natural de Jaraguá do Sul, domic.iliada
e residente em Rua lotnvule, nesta cj';.
'dade, filha de Victor Walz e de Seli
Reinke Walz.

Edítel n.0 9,568 de 03/11/1976'
Orlando José ôetenellí e

"Onvle Petry
Ele, brasileiro. solteiro. lavrador, ne- .

tural de Massaranduba, Deste Esredo,
domiciliado e residente em Guaramirim,
nesre Estedo, Iílho de Deodato Safanelli
e de Thereslnha SafanelIi.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natu

ral de Jaraguá do ôul, domiciliada e

resldente em' Ilha �a Fi2'ueira, neste
distrito, filha de Nicolau Petry e de
Maria lunkes Petry.

'

Edital n.O 9.569 de 03/11/1976
Júlio Gadotrl e

Luzia Maria Velrollnl Estilista Italiano Assessora
Cópia de edital recebida do Oficial Confecção Brasileira

de Corupé, nesre Estado
"

A recente transferência para o

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, largo da Concórdia, das seções de con
neiurel de léwlguá do Sul, domiciliado 'fecção e estampariá, vai proplcler à
e residente em Corupä, nesre Estada, ßrbe-ôetat Thomas uma eepecídade de
filho de Aleeste GadOJli e de Elsa f'lo- produção de quatro mil csmteetas diá-
rlent Gedorn. "rias.

'

EleI, brasileira, solteira, balconista, A informação é de Roberto Nasser,
nllturAI de Jaraguá Co Sul, domiciliada diretor, presidente da Organiz'"ção. que
e .resldenje em Nereu Ramos, nesre día- adiantou ainda ter cemreredo um Iamo
frito, filha d� Alvino Volrellnt e de

.

'80 estilista italiano, o eng. Thomeso
Otnlle ôchewtnsky Volrollat.

-

Christina, pera assessorar modelagem
Edital D'•• 9.57Ó de' 03/11/1976

'e estamparia das diverses etiquetes .da
-flrme (Biba, St. Thomas, Blàck Panlher,
Dédado, Evelyo).

'

,
.

•

maiores

eleitorais do Estado,
Com base em recente publioa.

ção e dlvulgados pela Justiça Eleito.
ral do Estado, estes são, a titulo de
curiosidade, os teínta municípios de
maior contingente de eleitores em SC.
01 - Joinville 87.854
02, _ Florianópolis 77.533
83 - Lages 75.7�7
04 - Blumeneu 6608.
05 - Criciúrua 42543
06 - Itaja! 37.772
07 - Tubarão 36613
08 - Ohapscõ 27.550
09 - Concórdia 26207
10 - Sio José 21.767
ti - Brusque 21.140
12 _ Jaraguá do Sul 20.339
13 - Laguna 20.041
U - Campos Novos 19.406
15 - Rio do Sul 17.503
16 - Ourítíbaaos 16.721
17 _ Mafra 16.644
18 -

.

Oaneínhas 16.336
19 - Caçador 15.501
20 - �ãQ, Joaquim .14.196
21 - Araranguá 14.059
22 - S, Migu@l do Oeste 13.582
23 '_ Joaçaba 13.176
24 - Porto União 12627
25 - Xanxerê 12.504
26':":' Indaíal 12.413
27 - Videira' "12,255 '

28"':' Palhoça 11.79�
29 - São' Bento do Sul 11,38'
80 - Imbituba 10.389

I SOCIAIS I
da SemanaAniversariantes

Fazem' anos hoje:
- Cecilia R.' dos Sintos;
- o sr, Arão Paulo Pereira;
- a Sfa. Carmem Bayer de Paula;
- Narcizo Augusto Ferrazza,
- a sra Oamíla Isberner Schweinlei

Fazem anos amanhã:
- Irlneu Kasteller:
- Nivaldo Hoffmaoo, em Rio da Luz;
- 8 sra, Iduua, esposa do sr, Arno

Blanck;
- o sr. JÇlsé Miguel Scheuer;

Dia 15 novo

- Pedro Ribeiro Netto;
•
- Augusto Maurer, em Garfbaldí:
- Aodré GIowatzki, em Garlbaldí:
- Alzira Maria Bortolíní, Am Lapa

-PR-� �
.

• t l ,. ..m« 16
iJ·

"

- o sr. Antonio, A. Schmitt; ,

- Edson Doering;
.

-
- José 'lrineu PaDsteiD, é'm 'Jara'_.'

guá - 84
.

- o jovem Sérgio Neitzel;
- o sr. Alwia Hoffmann, em Jara.!

fgóá - 84; 'l

, .

'Dia 17'
- A sra. AmaDtiila Müller, ,esp6sa'

'do Dr. Fredtlrico Ellinger, em Blume.i,
nau;

Afonso Pereira e
*',,' "LucHa" UlIer' ,,- '(, /,

Ele, brasileiro, solteiro, operário, na
tural de Jar8guá do Sul, domiciliado
e rsstd,ente em; Francisco de Paula,· '"

neste distrito, filho de Bernardino Pe
'reira e de Anastáoia Petry Pereira.

Ela, brasileira, solteira, costureira,
natural da Massaranduba. neste Esta
do, domiciliada e residente em Fran
cisco de Paula, nest'8 distrito, filha de 'I:

Armando Uller e de Ma.ria Waiochi
Uller.

Edital n.o 9,571 de 04/11/1976
Lauro Antonio Schwarz, e

.

Dorlí Fleming

"�. '1 II ' •

, .. I

a ,'f\. ,.
"

Elzira Lemke, em :Rio da
•

- Ana Dorilda, filha de HeiDz
,muth Bey�r;

,

,
- s�. QueriDO Ponticelli;

, � !l
'

.1Dia 18 '

- A' sra.' Guilhermina SatIer;'
, "

- 8 sra. Vanny,
.

esposa do sr.

'Walter Weller; ,

,
- a. srs. Lídia de. Araújo .MQreJ,ra.,

eq;t .Itapocl:1zinho:
.

� Albina N;ort; ," ;; ,

-

_ o' sr. Ri:c&râo. ': -B.ornschein;
J

..

-,..A Jovem Rosáilgela Cardoso;·

Luz;
,

Hel- 1 .

,>

Ele, brasileiro, solteiro, maroeneiro,
nalural de Jaragaâ do Sul, domicilia
do e residente em Vila No,a, neste
distrho, filho de José Schwarz e de
Tereza�' Peng 'SchwaÍ"z�

, , ,

Xla, brasileira, solteira, indu.ltriAri!l,
nitu.f:al, de Ma8sarandúbB" neste Esta
do .. d'omiciliada e residente 1'1. Ru'a
José Teodoro Ribeiro, nesta cidade.
filhá de Arnoldo Flemiilg' e de Elly
,KrlJ8ger Fleming,

Edital n.o ".572 de 05/U/1976
, Os'aldo Vieira e

Mirlis' Sardagua '

Ele. bralileiro. lolteiro, representan
t.; natural de Guaramirim, neste Es
tado, domiciliado' 6 residente na Roa
Lourenço KaDzler, nesta cidade, filho
de Waldemar Vieira fi) de Lidia Fröh-
lich Vieira.

.

Ela, brasileira, lolteira, professora,
natural 'h PO�80 Redondo, nes�e Es
tado, domiciliada e residente na Rua
Tomaz FraDoisco de Goss., nesta cida
de, fiHia de Armelindo Sardagna e de
Tereza Sardagna .

Edital n.O 9.573 de 08/11/1976

M�jí.

Máqula8s de calcular 'E�ET8ÔNICAS
18 modelos com e sem fita, de eserever,

somadoras e duplicadores, .

Revendedor e�cluslvo para a regiãó'

§OCo Gráfica IA,eDida- ILtdao
Fones: 720592 ou 720972 '

Planos esp�ciais\ de fiDànci��ealo
Garantia de 1 aoo - Assistência Permanente

Dia i9 .

�. • I

- O Ir. Pedro Eugênio'" Brugnago;'
- a I!Ira. Olga Honschal Mahnke;
- a 8Fa. Olga, espôsa do sr. Alva·

ro Stinghen, em 'Cambé -PR-;
- Marcos, filho do- sr. Lewinol

Spengler, em Curitiba;
- a sra. Otma' Zapella AlpeÍ'staedt,

em ltapocuzinho.
"Aos aniver8arianteB, 08 cumpri

mentQs deste .semanário",

/I,

,Torradeiras de pão·
cada vez, mais"

. populê:1res:�n SPA'M

l'
.
, \ 1 .

/

Azevedrl
João Carlos Marcatto e

,--'Soili'a-'M'ahfud· ,A utilização de torradeiras, uma I ' '

das cllJracterÍ'sticas do "break fasl" ame
ricano, também no Brasil. está se tor.- I

Ele, brasile,iro, solteiro, industrial,
Dando cada vez mais popular, Segund'o ! natural'1 âe<Ja�8guá do Sul, domici1ia�
dados dj,vulgados pela .spam (uma dali, do e residente na Avenida Marechal

" .,

d I Deodofo, ,nesta ctdade, filho de Lo· I
,plOneJriJS m:lClonals no setor e e elro- 'reno Antoniö Màrca1tto' �

ti
i

MatÍtm',domésfi.cos PQftlÍteis), DO primeiro se- :' . � .. '" H' , ,e e

mestra deste ano a empresa já vendeu lLUlZa. Meister Mllroa�to.
quatro mil unidades - contra 1.603 em EIl" bl'asileira. ",solteira" do lar, ,na
1974 inteiro e sete mil em 1975: "Até / tura!. de -Jaraguá do Sul, domiciliada
dezembro a ,Spam espera altançar dez ,e ;residente Qa Rua Epitácio pessoa,
mil torradeiras, um. aumenlO de produ;- i .:ne,sta cidade, filha de Mario ,Mahfutl
ção superior !li 42%." e d_e Gerda RudoltMahfud. !. :

f ,Advogado
Cobranças - Inventários -:- Desquites - Processos Criminais

Questões ,de Terras - Acidentes de TraDsito. i I

A'tuaçáo nas Comarcas de JARA�UÁ DO SUL e GUARAMIRIM.
Escritório e residnêcia: Rua Pastor Ferdi�8ndo Schlünzen no 252:.

J

Telefones - 72-03·00 e 7202-74. - DDIJ 0473.

,Atende-se diariamente, excepto às segunQ&s ,Ieir,as.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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V -se I�pressiona I·as Opiniões?
----....;

Pa':. íntcto de conversa, NINGUI::M
está isento de ser objeto de reparos

por parle de ourros. .

Cada um f�z seus juízos, que po
dem estar certos, meto eerros OD total
menle errados. Muiras vezes depende
do ângulo COlO qua são examinadas às .

ações. Como depende também do ripo
de informações disponrveis ...

Poia bem. Sabendo que NINGUÉM
está Isento da Hngua alheia e sabendo

.

também que os juizos emitidos podem
se 'basear em meias ioformações, não
se tmpreeslone demals cem o que dis
serem a S811 respeito, quer falem bem,
quer falem menos bem... pois, como

disse o poete,
"Quanto mocinho, elegante e perfu-

Dusde, .

cujo larro plastrão dtscretemente
uma camisa enxovalhada esconde...
emda de automóvel, FIADO,

'

porque lhe faltam es níquete para o

bonde" ..•
'

Da mesma forma, se lhe contam

algo a
.

respeito de outros, TBNHA
SEMPRE B� MENTE Que, equtlo que
lhe contam, pode não ser plena verda
de, mesmo Que li tome seja sincera.•.
e preciso receber COIll reservas, com

precaução, certes boatos, certas expres
sões, pare evitar tnlusnçse.

Ê edmlaslvel que uma pessoa
fa'lhe. Mas, não se pode edmltir que se

jG inju5tiçada.
Veja você como às vezes ila ,opi- Denomina de Alberto Bauer, a

níões das pessoas mudam: Escala Municipal a ser construída
.

Sinfrônio linha um automóvel an- na Rlla Roberto Ziêmann.
tigo. Já bastente gaslo. Eugenio Strebe, Prefeito MuniGi-

Seu
. amigo Beltrano costumave paI de Jaraguá do Sul, Esta40 de

dizer-lhe: "Me admiro. Voei. IldlOdo' com um SRnta Cata'rina, no uso e exercício
carro velho desses, eslá r.kaix8ndo SUI·posição. de suai atribuições.

-

Porque não compra um ClnB 110'0. como veel Faz saber a todos os habitantei
lIerece e sua poslçio Isll I exilirl" - que=- Câmara de Vereadores apro-

, De tanlO ser objelo de gozação vou e eu sanciono a I!Illlguinte lei:
de seu amiio, ,siafrônio vendeu o carro

.

Art. 1.0) Fica d6Dominada ,de
velho e pass()u algumas eemanas a ir Alberto Bau.er, a Escola Municipal
de ônibus, esperando iS vinda do DOVO a ser construida na Rua Roberto
carro. Aí. eolão Beltrano mexeu de Dova: Ziemann.

.

"Irrel Voei Viliando de Inibas! Senlado em clml Art. 2.°) Esta Lei entrará e,!B vi-
da dinheiro. erle ler.Dnha, rapaz!" gor na data de Ilua publica,ão, rev.�

Chegou o dia do carro DOVO. Sin- gando as disposições em contrário.
frónio fOi bus�éÍ .. lo Oll agência e veio

'

Pslácil} da Prefeitura Municipal
para casa. No caminho, encontrou Bel.. de Jaraguá do Sul, aos 25 dIas dó, '

IraDO e 8cenou-'lhe, perguntando: "Eslá mês de outubro de 1976.
'

bem Issiml". Beltrano, que estava com Eu'geniu Strebe, Prefeito Municipal
outro companheiro, sussurrou: "que $1- A Pre8�nte Lei foi registrada
jeitinho �ucal! Esnobando de ·carro 10VO!" . e publicada nesta Diretoria' de Espe-

Tai. Isso é um exemplo de opinião, diente, Educação 8 Assistência So
cambiaD". ADres xiDgava o amigo, cia}, aos 25 dias do mês de outubro
porque 9 carro era velho, porque anda-

'

de 1976.
va de ônibus. Agorá xinga, julga'8do·o
um boçal.

Que fazer com lipos desses? SÓ
MESMO MANDANDO ÀS" FAVAS.

_._*_

Outro caso:

Juju trajava roupa boa, maa sim
ples. Tinha meios de com1)rar coisa
melhor, mas não roslova de luxo. Era
um coração sim"lea e se dava bem com

sua rou�a simples. Mas houve os co

ment�í.rios . dos ,ling,uarudos: "Esse Dlbra
anda cImo se fosse mendllo fiCI auarrado no \
dinheiro!". Juju, desejando .Ieoder os lin
guarudos, comprou roupas de luxo.
FOi um Deus-nos-acudal "Vai wer que
andou roubando uns lernos .ar ar". Ar então
Juju rêsolveu a,ndar de ,ce:-oulils pela
rua, PéNI que ninguém mais live'sse re

paros a fazer. Mas ti polícia não $1015-
10U da idéia, e Juju foi ,parar na cadeil,
por falta de decoro.

Qu� fazer com os Iiuiuarudos?
Mandar às favas!

(Correio da TUPI, n.· 125)

I florestollell0. . ReUureslomHlln.
P BiS I O i S BI o, Projelol e

- ßdminislrHcãa flores.!!!.
Ylngo 9aulo 9lo61

Eng. Florestàl
, Av. Mal. Deodoro, 180 - Fundos·

89.250-JARAGlJA DO SUL .

Fone: 72-0411 - C.alxa Poatal,200
.

Santa Catai'IDa

Estado de Sinti Catarina

Prefeilafn Municipal de
]orIOI( di SII \

Lei n.: 641/76
Denomina de Cristina Marcatto,

a Esoola Munilcipal a l!I&r construída
no Bairro Jaraguä Bsquerdo.

Eugenio Strebe, Prefeito Munici
pal de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, no UIIO e exereícío
de sua8 atribuições.

'

Faz saber a todos 08 habitantes
que a Câmara de Vereadores apro
vou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0) - .Fica deuomíneüe d'e
Cristina Marc8tto, a Escola MUldci
pal a ser eonstruída no Bairro Jarà
guá Esquerdo.

.
.

,

Art. 2.0) - Esta Lei. entrará em

vigor na data de SU8 publicação, re
vog&ndo aa díaposíçõee em coträríe.

Palácio da Pref"itura Municipal
ele Jaraguä do Sul, aOB 25 Uias dO'
mês de outubro de 1976.
Eugenio Strebe, Prefeito Munlcipal

A presente Lei foi regtstrada
e public8d� nesta D'ireteria de Expe
diente, Educação e A8sistência So
cial, aos 25 dias do mês de outubro
de 1976.

AstrU K. Schmauchj Diretora.

. Lei n. ·642/76

A vitima pode
ser você.

Ästrit K. Schmauob, Diretora.

��.
� ,II �Dv.OGAD_O, II � i
� Escritório ao lado da Prefeitura i
L�:G.:�_�:��

Motorista, não

faca do seu

Carro uma arma.

II Livro Histórico de
Jaraguá do Sul

Hugo José Kling
.

Pouco antel elo centenário da cidade de Jaraguá do Sul, San-
ta Oatarina, ocorrido em 25 dt! julho último, Frei Aurélio Stulzer
deu à pulíeídade um livro de sua autoria intitulado: "Primeiro Livro
de Jaraguá do 8ul" e. do qual fizemos uma apreciação neste sema-
nário em 2� de maio. do ano em -eurso. •.

Há o:uca de um mês foi-nos envi8do outro exemplar igual
mente dedicado à hiitória daquele rico e progressista municfpio suli
no, este, porém, de autoria de immo da Silva, que o intitulou "Ja
raguá do Sul". C0!D0 fizEPmos com o primeiro, a este vamos também
dedicar algumas linhal de apreciação. Trata-se ele uma obra que
veio eompletar a aufr•• diga-se de passagem que Frei Stulzer teve
um seguidor gabarítado. .

\
.

, O primeiro encerra um relato histórico formidável de tudo
quanto ocorreu na área d. terra de vinte e cinco léguas quadradas,
medidas pelo Engenheiro Emilio CarIo. Jourdan, em 1876, a fim de
serem àgregadas ao patrimônio dotal da Príneese Isabel, por ocasião
do seu enlaee matriláoDial com o Gonde D'Eu. B vieram es primei
ros moradores, o desbravsmeoto da selva, o aparecimento das pri
meiras plantações feitas pela Empresa de Jourdan. emigrantes de vá�
rías naeíoualídadea Instalendo-se no Vale do Itapoeu. Era o lente,
mas contínuo progresso S8 opêrando.

.

,

) Jarsguá do Sul é pois, ums cidade muito adiantada, segundo
ae deprende da leitura destes 'dois livrol Baidos nll época de seu
centenário. O livro de Emflio da Silva detalha a genealogia e a ori
gem de UQl grande número' de moradores da área onde 8 cidade
surgiu. Para enfeixar em suas quase quatrocentas páginas tantos de
talhes de famfUss o autor terá S8 empenhado num estafante traba
lho de pesquisa que, provavelmente, durou, no minimo. uma dezena
de ano! .

.

Este segundo livre histórico de -Jaraguä do Sul é, também,
entremeado de relatos curiosos que prendem- a a,tenç.ão de quaqulsr
leitor e aeenteeíeos na época das maiores dificuldaues como é fácil
de S8 afigurar, nUID lugar onde nada existe e tudo está ainda por se fazer .

O sacrítíeto daqueles eelcnos eoleea-os Da faixa de verdadeiros he
róis, isto quando atacados pelos indioi que viviam nas matas da re

giio, o que ocorreu várialll vezés, inclusive com mortos e ferimentos
graves.

.

.
.'

, Outra passarem impressionaot. descrita é a destru_ição, cer-
tá noite, por

-

f9rte temporal de chuva e vento de um grande galpão
,que servia d'e alojamento provisório a várias fs.Uias, ficando todol
80 relento, pois que a cobertura era de f"lha de palmeira.

Entre OI primeiros mO,radores do Jaraguá contam-se colon08 .

alsmies, italianos, húngaros e poloneses. Todo8 tiveram 0'>18U qui-.
nbio, tanto nos sofrimentos ,quanto nos êxitos alcançados e entre eles
OI Kraemer, os· Vogel. OI Steinmach1sl", 08"Schneider;·08 Eme'odosr
fer os Stulze'r e os SehluDzen, 08 De,marchi,os Piazera, os Rubini, 08

Ferrazza, 08 Nicoillzz.i, 08 Negerborn, que ápesar do nome alemão
eram italianos, destes Frederico foi ·dflgolad0 inocente pelas tropas
do General Gumereindo Saraiva, em 1893. Era um p8cato lav'rador
que deixlSra seu 8ítiO p/ir a uma venda fazer as BU88 comp"as, quando
foi tomado por um 8spiiG. Um dos muitos CRSOS dolorosos e meJD'

cionados em ambos os .livros 8 �inda 08 Butschardt, os Marquardt, os
Grubba, 08 C.zerniewic8, são algu·ns dos nomes· apanhados a esmo

entre dezenas de outros citados na obra, todos com feitos Dotávei8
num município já famoso e cada vez mais conhecido graças li ativi
dade de 6aÓ& um e de todos em conjunto e a08 quais EmHio da Sil-
va tanto destflque oonfere neste seu tio curioso lino. ,

.

As última8 páginas do Livro Jaraguá do Sul são de�licadas à
oriaç�o de bandiira e ao Brasão do Municipio e estampa também o

Hino da Cidade. com letra de Rudolfo Hufenülsier EI música de AI
c�li1�rt Berri. Brasão e _a 8a.ndeira são de autoria 110 sr. Eugênio
Victor Schmoecktd, Diretor do "Oorreio do Povo" de Jaraguá do
Sul e Diretor Administrativo da BESC S/A. - Gor. Sego e Adm.
Bens �

,

.

Nio somos especiaUst6s em ciência Heráldica mas: de aeordo
com a leitura aqui menoionadas, achamo8 muito('feliz o conjunto de
símbolo. reunidos DO 'escudo pelo autor. No primeiro quartel um 'per-
fil orográfico, o segundo com figura8 ailisivas à lavoura, o terceiro �

mostra uma fábrica, símbolo das 2�O indústrias que no' municipio
estão instaladas e (:) quarto dividido em diagonal mostra ne. parte
superior o Leão romp'l.nte ,qUt> aparece também no Brasão de Armas.
da. Bélgica, terra do fundador. Emflio Carlos JourdaD 8 Da inferior 8.

Águia Prussiana homenageando a maior parte dos oolonos pioneiros
que na área se radicaram no inicio do desbravamento. A divisão do

8seQdo em quatro parteM forma uma cruz em ouro, simbolo da reli-
giAo cristã que o povo profeisa.

\,._
. .'

O povo jar8�ua�n8� pode sentir imenso orgulho em P?der
eXibIr a08 estranhos gOIS lIvros tão completos 8 versando lua hIstó
ria, leus feitos ft, mai!� do que .isso, adquiri-los, correspondendo ase,im
ao oansativo e meticuloso trabalho d08 S8US autons enrique·cendo II

bibliog!'afia de sua cidade eom obrlls tão importantes t" completas.,
(Tra�scrito de O CARTAZ, de Três Rios (RJl Edição· n.O 265-

-
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IFloricultura Leopoldo Seideil
I Aj�dinamentos

'

Paisagismo - Plantas Ornamen�ais e Frutíferas I
,I Rua Roberto Seidel. 353 _;_ Caixas P"ostais 14 e 3 W "

� . / - ftH

; .. r 'CORUP� -' SANT� CATARINA."
'
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45.a

48.a

49.a

50.a

51.a

52.a

53.a

54.a

55.a

56.a

57.a

'MUNlCípIO'� DE JA·RAGUÁ DO
,

(Iniciais p/sobrenome)
AaGLaSecção-Cidade,Prefeitura Municipal

2.aSecção-Cidade,Prefeitura Municipal
3.aSecção-Cidade,Colégio São Luís

4.aSecção-Cidade,Colégio São Luis

5.aSecção-Cidade,Escola Básica Abdon Batista

6.aSecção-Cidade,Escola Básica Abdon Batista

A'a L

AaK

AaM

A a K'

A a'K

AaM

AaG

AaH

AaL

AaL

(Iniciais p/sobrenome)
Secção - Braçõ do Ribeirão Cavalo, Escola Estadual A a Z

Secção - Três Rios do Norte, Escola Estadual Max Schubert A a Z

Secção - Barra do Rio Molha, Esc. Básica Roland Dornbusch A a Z

Secção - Estrada Nova, Escolas Reunidas Est. Júlio Karsten A a Z
�

Secção - Barra do Rio Molha, Esc. Básica Roland Dornbusch A a Z

Secção - Rua Joinville, Escola Básica Prof. Heleodoro Borges A a Z

Secção - Nova Brasília, Grupo E. Municipal Albano Kanzler A a Z

Secção - Vieiras, Escola Estadual Carlos Vasel A a Z

Secção - Ilha dáFigueira, Escola B. Horlando M. Gonçalves A a Z

Secção
Secção

Rib. Grande da Luz, Sons-Tiía, Rio da Luz
- Escola Municipal Ribeirão Grande da Luz ,

, , .

- Rib. G. do Norte, Esc. MunicipalGeneral Osório

A-a Z

AaZ

SUL

oDoutorJuiz Eleitoral da 17.a, Zona de 'Jaraguá, do Sul, Estado de Santa Catarina;
c--

designou os leeals para as mesas receptoras de votos, para as eleições 'de 15 de Novembro de 1976 I

7.a,Secção-Cidade,Escola Básica Abdon Batista

8.aSecção-Cidade,Colégio Divina Providência

9.aSecção-Cidade,Colégio Divina Providência

10.a

l1.a

12.a

Secção
Secção
Secção-Barra-doRioCerro, Esc. Bás. José D. Magalhães A a Z

58.a Secção - Estr. Garibaldi, Alto'S. Pedro, E. M. Freimund Kaiser A a Z
. '

68.a Secção - Cidade, Prefeitura �uflicipal, Forum H a P

69.a Secção - Cidade, 'Prefeitura Municipal ' R a Z

70.a
�

Secção - Cidade, Prefeitura Municipal MaZ

71.a Secção - Cidade, Colégio São Luís 'L a Z
,

.'

,

72.a Secção - Cidade, Colégio São Luís N a Z
v

73.a Secção - Cidade, Escola Básica Abdon Batista L a Z',

74.a Secção - Cidade, Escola Básica Abdon Batista
\

L a 'Z
I

75.a

76.a

77.a

Secção - Cidade, Escola Básica Abdon Batista
Secção - Cidade, Colégio Di�ina Providência

NaZ

HaP

QaZ
I a P

RaZ

MaZ

MaZ

NaZ

AaZ

A a Z,

AaZ

MaZ

Ga O·
PaZ

�

(Iniciais p/sobrenome)
89.a Secção - jaraguaziuho, Escola Estadual Santa Cruz L a Z

90.a Secção - Nova Brasília, Grupo Esc. Mun. Albano Kanzler A a Z
J

91.a Secção - Rio Cerro II, Esc. Reun. Prof. João R. Moreira A a K

92.a Secção - Barra do R. Mollia Esc. Bäs. Roland II: Dornbusch A a Z

93.a Secção - Nova Brasília, Grupo Escolar Albano Kanzler A a Z
94.a Secção· - Rua Joinville, Escola Básica Heleodoro Borges A a M'

95.a Secção - Ilha da Figueira, Esc. Bás. Holando M. Gonçalves A a' Z

96.a Secção - Rio da Luz Vitória, Escola Estadual A a Z

-Cidade,.Escola jaraguá
-Cidade,Escola Jaraguá

13.aSecção-BarradoRioCerro, Esc.i Bás. José D. Magalhães A a M

'14.aSecção-RioCerroI,Escolas Reunidas Ricieri Marcatto A a Z

15.aSecção-RioCerroII,Escolas Reunidas Prof. João R. Moreira A a Z

16.aSecção-RiodaLuz,Salão Barg I A a Z
,

.

17.aSecção-RiodaLuz,Salão Barg II A a Z

18.aSecção-RiodaLuzVitória, Escola Estadual A a Z

19.aSecção-Jaraguá84,Escola Estadual A a L

20.aSecção-Garibaldi,Escola Estadual' A.a N

21.aSecção-Garibaldi,Escola Estadual A a N

22.aSecção-NereuRamos, Escola Básica Euclides da Cunha A a Z

23.aSecção-N�reuRamos, Escola Básica Euclides da Cunha A a Z

24.aSecção-NereuRamos, Escola Básica Euclides da Cunha A a Z

25.a·Secção-JoãoPessoa,Escola Municipal
26.aSecção-JoãoPessoa,Salão Soco Esp. João Pessoa

AaZ

AaZ

Secção - Cidade, Colégio Divina Providência

78.a Secção - Cidade, Colégio Divina Providência

79.a Secção - Cidade, Colégio Divina Providência

80.a Secção - Cidade, Escola jaraguá
81.a Secção - Cidade, Escola Jaraguá
82.a Secção - "'Barra do Rio Cerro, Escola Básica

83.a Secção - Rio Cerro I, Escolas Reunidas
84.a Secção - Rio Cerro II, Escolas Reunidas

85.a Secção - Garibaldi, Salão da"':Comunidade Evangélica
86.a Secção - Jaraguá 84, Escola Estadual

87.a Secção - Santa Luzia, Escolas Reunidas Santa Luzia
88.a Secção - Santa Luzia, Escolas Reunidas Santa Luzia

97.a Secção - Estrada Nova, Esc. Reun. Est. Julius Karsten AaZ

27.aSecção
37.aSecção

SantaLuzia,Esc. Reun. S. Luzia, EIsa G. Ferraz A a F

BarradoR.Grande do Norte, Escola Estadual A a Z

98.a Secção - Nova Brasília, Grupo Esc. Mun. Albano Kanzler A a Z

99.a Secção - Cidade, Prefeitura Municipal A a G

100.a S�CÇãO· - Cidade, Prefeitura Municipal :: .:c. A a L
, )1 01.a Secção - Cidade, Colégio São Luís A a K

-

102.a Seéção - Cidade, Colégio São Luís

I03.a Secção - Cidade, Escola Básica Abdon Batista

104.a Secção - Cidade,.Colégio Divina Providência �

105.a Secção - Cidade, Escola jaraguá

AaM

AaK

AaG

AaL

38.aSecção-Jaraguazinho,Escola Estadual Santa Cruz
39.aSecção-AltoGaribaldi, Escola Estadual São Pedro

40.aSecção-GrotaFunda,Esc. Municipal Duque de Caxias

4LaSecção-VilaChartres, Escola Estadual

,42.aSecção-l\hadaFig_ueiia, Escola Estadual

AaK

AaZ

AaZ

AaZ

AaZ

106.a Secção - Cidade, Escola jaraguá A a L

107.a Secção - Barra. do Rio Cerro, Esc. Bás. José D. Magalhães A à Z

108.a Secção - Cidade, Prefeitura Municipal H a P

109.a Secção - Cidade, Colégio São Luís N a Z

110.a Secção - Cidade, Escola, Básica Abdon Batista

111.a Secção - Cidade, Colégio Divina Providência

112.a Secção - Cidade, Colégio Divina Providência

113,.a Secção - Cidade, Escola Jaraguá
114.a Secção - Cidade, Escola Jaraguá

LaZ

HaP

Q a Z'

MaZ

MaZ
'<,

115.a Secção - Barra do Rio Molha, Esc. Bás. Roland H� Dornbusch A a Z

116.a Secção - Nova Brasília, Grupo Esc. Mun. Albano .Kanzl�r A a M

117.a Secção - Tres Rios do Norte, Escola Max Schubert A a Z

123.a Secção - Rua Joinville, Escola Básica Heleodoro Borges

122.a Secção - Nova Brasília, Grupo -Esc. Mun. Albano Kanzler N a Z
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, Juizo de Direito da Comarca de Jaraguä do Sul

. E�ital -�8 Primeiro I Segundo �'eilão
(Extr. art.o 687 do CPC)

1.8 LeilAo: Dia 29 d. novembro p.v , às 10; horas (pelo preço
da avaliação). '

Local: O' do depósito -- Rua Joinville, 433, n.eta eidade e

Comaroa
Processo. Executivo Fiscal - D.G 6088.
Bxequente: A FAZENDA NACIONA-L,
Executada: DESTIL MÁQUINAS LTDA.
Bens: "Um automóvel. marca Ford, Oorcel, tipo soupê, duas

portas. cor : vermelho oadium. piSCai DL-0115. chassis n.·
LB4DNB-64.462.com 75 HP e 04 cilindros". avaliado em CrI 16.000.00
(quinze mil cruzeiros). Nlo constando dOI autos quaisquer ônus ou

recurso pendente de julgamento.,
-

'

Oa90 não haja licitante na data acima. desde já fiea designa
do o dia 13 de dezl"mbro p v•• às 10:00 horas, para a venda em

2.• leilão (a quem mais der).
Jaraguá do Sul, 14 de outubro de 1.976

Hugo JOlié de Morae.
Escrivlo dali Feitos da Fazenda

.VISTO:
Dr. Alvaro Wandelli Filho -'

Juiz de Direito
"

�}

.
. ,�j:f:

-
_ __ Venha logo _ :
buscaI'o segC_valle77:

voeIvaidas_b.
, .A • �'"

-'-'.

o quee seJi ecoao_1CO. "�:'�p
. 1:;: confortável e esportivo e gostoso

' Aqui, na nossa Concessão, vpcé'vái
de dirigir. Mas isso é o que D Chevette ser atendido com al!l0r e carinho dignos
sempre foi. Este ano, ele está melhor de um Chevette.ValConsegwr
ainda. Com seu novo painel de 'financiamento na hOrae a,sSistênciQ.

�.. instrumentos, bancos anatömícos.e . sempre que precisar.
� ,

porta-luvas com chave. Mas não vamos .

Seja um dos primeirosa sah' por aí,
contar o final da' estória.Vamos deixar' num 'Chevette 77.
o gostinho da descoberta para você.

I rmão sEm m end Õ' r f e r S.A.
Fones: 72-0060 - 72-0769

jarag'uá do Sul
72-0969 - Av. Mal. Deodoro, 557'

Santa Catarina
,

.

-lenai
__

entrega 'certifi,cados J a r ag u á re c e b e
'No Centro de Treinamento do Y'erbas d n 'F E A RServiço Nacional de Aprendizagrzm -

'

.

u
-

'

SENAI - acontecell Ba sexta feira. dia '

5, ii entrega dos certificados lIOS con

clUintes dos cursos de Eletricista En�
rolador e de Costureira Industrial. A
s.essão de entrega foi prestigiada pelo
responsável pelos cursos da agência
local, Jerônimo Loz, Ivo t:Jasse. um dOI;
diretores da MARIS,OL S.A., além de
Nilso Zenoto e Terezinha dos Reis.
iQ&trUlores dos aludidos cursos. O de
enrolamento constou de 160 horas com

.

aulas práticas e tecnológicos. o mesmo

acoDtecendo c,om li de costura com du-

.o Fundo Est.adual de Assisrénciil
Rodoviária, ,liberou à prefeitura de Ja
raguá do Sul. 110 mil cruzeiros referen
les aos 5erviços de melhorameD'os
efetuados na estrada RM-17 (retificação
e revestimento). no trecho compret>Ddido
entre as localidades de Vieira e Vila
Chartr�s, Duma extensão de 10.300
metros.

Rio Negrinho com 160 mil e Barra
Velha com o mesmo valor, foram t'am
bém beneficiados com .liberação de
verbas'aplicadas em consl�ução de ponte
e melhoramentos em estrada neale. dois
municípios.

�êlção de 200 h/aulas. Após li sessão

houve festa de confralernização enlre

profeslores e alunos.

,

,..••.
111

� li'"
. ",/'.

�rl
�
!-"t

>/11:.:

,DECRETO N. 407/76
Estalui o horário do comércio para as festividades de final de ano.

EUGeNIO STREBE. Prefeito_Municipal de J�raguiÍ do Sul. E!àtldo
de SIDta Caf"rina. 00 use e exercício de suai etrlbuições,

.
- acolhendo o pedido formulado pelo CLUBe DOS D1�ETORe5

LOJISTAS OB JAAAGUÃ DO SUL.'
.

;;;_ e visaado berieficiàr oio .ó o comércio Ioeel, como Bobr.tudo,
ii população local e das regiões clreuavizlnhee, O B- C R E T A:

ART. t.") - O �orário a ser obedecido pelo Camercio, ouse fiDal
de aDO" será o seguinte:'

.

Dia 08/12 - Horário normal, i. é; até às 18,30h.;
Dia J 1/12 - Sábado: ,Horária normal;
Dia 13 a 17/12 - Ati às 21 h.; \

Dia 18/12 - Sábado: até às 18 h.;
Dia 19/1! - Domingo: até às, 12 h.;
Dias 20 a 23/12 - Afé às 21 h.;
Dia 24/12 - Aré às 13 h;
Dia ã 1 / 12 - Sext li feir.: Afé às 13 h.
ART. 2.C) - Não haverá expediente no dia 27 de dezembro, para

compensar o feriado do dia 8 do mesmo mês,
ART. 3.• .) - Revogam-se IIS disJ>osições em contrário.
PALÁCIO DA PREFeiTURA �UNIClPAL de Jaraguá do Sul. aos

1.. di. do mês de novembro de 1976.
. eUGENIO oSTREBE. Prefeito Municipal

O presente Decreto foi rerislrado e publicado nesta Diretoria de
Expedíen-e, Educação e Assistência Social, aal 1 •• dia. do mês de novem-
bro de 19,76.'�'

- -, -

A5TRIT K. SCHMAUCH - Diretora.

Faadação Educacional Regiona,1 Jaraguaense (F�R J)
F_culdade de Estudos' Sociais

Rua Walter Marquardt n.o 835 (Centro Social do SESI) - 89.250
,

JARAGUÁ DO SUL - SaBta Catarina
.

C'O,III U N. C A 0·0
'.

'

O Diretor da Pundação Educacional Reti8Döl Jarllguaense. (PERl)
comunica que as INSCRiÇÕES po ra o VESTiBULAR ÚNICO E UNIPI
CADO de 1977, iniciam-se DO dia 3 de novembro e prclonger-se-ão afé o

dia 26 de novembro de 1976. '.

Outrossim, comunicamos que I lau de inlcrição é de CrS 268.00.
pagol DO Banco do Ealado de Santa ·C.tariDli (BBSC).

Dias e horários qUI • Secreterta da f'BRj funetona:'
2.D8 às 6.8s feiras - 14 às 22.00 horas
�ábad08 - 8.00 às 11.00- e: das 14.00 às t 7.00 horas
Domiogos - 8.00 às 11.00 horas.

L. N O V,O • G T
..............................I..� ---

'ADVOGAD'O
OAB/SC 2289 - Escritório em Blumenau - Rua Mal. Floriano

Peixoto, 55 - 4.0 andar - Salas 401/402 .
- Edifício JUMA

.
-

Cx. Postal 81 .:.... Fones 22-2433· e 22-1953 Blumenau -SC..:-

Al B E R TO ,B A U E R S.A. BlSe: mais três agências
IND. E COM.'

.. no [Itldo '.',
.

- CGCMF. - 84.429836;0001-04 11

Assembléia Geral Extraordinária

Edital de Convocação
Ficam' convídades es aenhcres

acionistas para uma assembléia ge
ral extraorrlínâríe, a ter lugar ns se

de social à Av. Mal. Deodoro da
Fonseca, 739, nesta cidade de Jara
guá do Sul, às 15 horas do dia 03
de dezembro da 1976. para apreciar'
a seguinte

j Ordem do Dia

TiI'ês novas agências do Banco do
.

Estado de Santa Cerartne S�A., torem
inauguradas nos dlas 6 e 6 de novem-

'

bro nas cidades de lmbuuba, Cam\horiu
e Piratuba. Em lrnblruba, no dia 6. II

nova agência foi inaugurada�s 10 hores,
e às !6 horas do mesmo did foi inau';
gurada. também•• agêocia de ßalneário
Cembortü .. A agência do BESC em

Pi re tuba foi inaugurada 00 dia 6, as ,

11 horas.

DR. ALBERTO DALMARCO
s) A1imen�o do capital Eloeisl d''' .

Cr$ 1.080.000,00 para Cr$ 2.160.000,00"
mediante o aprove'itamento da quan
tia de Cr$ 60.000.00. da oenta FundQ
Especial pus Aumanto de C8pital Lei
4357 e. Cr$ . 1.020000.00, da conta
,Fundo de Reservas Linu.

Pelo comparecimento, desde já
agradt!ce

A Diretoria

Jaraguá do Sul, 08 de novembro' de
1976

.

Victor Bauer ...... Diretor Prelidente
CPF - 004.358.139

ADVOGADO

Av. MaL Deodoro, 1.086 -

Fone: 72-0695

Expediente: das �4,OO às17,00 h.

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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5.000.00

10.00,0.00 I10.000.00 ,�

22.000.0U
3.524.43

15:000.00

77.000.00

15.000 •.00

5.Qoo,00
'225:000.00

Eleitor:
Dia 15' de Novembro Compareça às .Urnas
Vote Corretàmente!

I�
.

Estado de Santa Catarina)
P:refaitura Munici.pal ' da Jaraguá do

Decreto' N. 406 -A/76
Abre Orédito Suplementar.· Valor de O, $ 22õ.000.OO

Eugenio Strebe. Prefsite Municipal de JarBluá do Sul. Estado de
Santa Oatar ína, usando de 8lIH8 8tribuiQões legail e face ao disposto no artigo
5.° ítem II da leí D.C! 595/75 de 30 de dezembro de 1975:

DECRETA�
.

ÃRT. 1.°) - Fica aberto no 0200 - GABINETE DO PREFEITO -

0201. Gabinete do Prefeito um crédito no 'alor de Cr$ 15.000.00 (Quinze. mil
.rl1lGiras);

Fica aberto no osqo - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAQÃO -

0301. Divisão de Pessoal. um crédito no talor d@ Cf$ 16.000,00 (Dezeseis mil
cruzAiro's): e no 030!. Dteísãe de Material, 'um crédito no valor de Or$
21.475.57 (Vinte e um mil, quatroHutol!l e> setenta e cinoo cruzeiros e cinquenta
e spte eanta,os): fi no 0303. Di'isão de Senitos Gerais, um erãdita no ,alor
de 0($ 10.000.00 (Dez mil eruzeíros);

Fica aberto no 0460 - DEPARTAMENTO DE EDUOAQlo, CUL
TURA. E ASSItiT�NCIA SOCIAL - 040.1. Di'isão de Eduoac,ão. um crédito
no valor de Or$ 5.000.00 (Oinco mil cruseires), e no 0403. Qivisão de .Assis ..
tinoia Social, um crédho no talar de Or$ 20..000,00 (Vinte mil cruzeiros);

:rioa aberto no 0508 - DEPARTAMENTO DA,FAZENDA. - 0.50.1.
Di'isão de Oentabilidade, um crédito no ,alor de Or$ 22000,00 (Vinte fi dois
mi 'orouiros); e no 0503. Ditisão àe Telouraria, um crédito no talar ce Ort \

3.524,43 (Três mil, quíuhentoa I ,inte e guatro cruzeiros e quarenta e três
ceniatotl):

Fic. aberto no 0600 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAQÃO
- 0601. Di'isãQ ds Obras, UDl crédito no ,alo:" de Crf" 15.000,0.9 {Quinze mil
eruseires]: e ao 0603. Di'isão de ServiQol 'Urbano., um cÍ'édito no talor de
'Ort 92.000.00 (No'enta e dois mil eruseíros):

.

Fjoa .aberto no 070.0. - DEPARTAME:NTO AGROPEOUÁRIO
070j. Di,is�o de P@�u'ria, qm Çj'J�.9J1Q.J;l·.º�!!lIQ.r"�d!, Or.jJ.OOo.,Oo. (Oíneo mil
crózeiros): 'suplementar ao ProgralPa e' verba abaixo discríminados, constantes

- dOI quadros anexos ,a, lei n.O 595/75 ,de 30 de dezembro de 1976, a .iaber:
"

Anexo I .- ·Quadro A,

020.1.030.70.202.902 - },fsaut6!nQão dOI Servh)ol inerente. 80 Gabi-
nete dó PrefeHo .

0301.158�4:922.005 - 081108 com II Ptlfidência Social' Geral
0302.03070212.0C.6 � Manutenção du Atividades da Di,isão de
Material

030303070202;901 - Manutenção dOI Senioos da Divisão de Ser-
viçol Gerliis .

.

04:tH.08421882.008 - Maoll'lfnoão da's Ati,idades da Di,i'são de
Ed\llc8ção ,

'
-

0403.13754282.014 - Gaatos com Saúde e' As.islincis Médica
Sanitária' '. ,

'0403.15814872.015 - Gastos com Al8istência e SubveOf;õea Sociais
0501.03080332018 - Pagamento!!! de Ju,ros 8 Fioanciamento"
0503.08080302.0�H - Prad os gutos na Di'is·ão do Tesourarja
0601.13764482.022 - Manuteoção. dos ServiQos inerentes ao 8a-

A neameõtQ da Di'illiio de Obras
.603.10605752.026 - MsnUltenção doa SaniooH Urbanos de Utili-
dade Públioa

.

660316915752.027 - Manutenção dos 8enic,o. Relativo. I· Visl
Urbanas

- .

0702.04:150872.030 ..,.. Manatepoão dOI Beni,ol inerent.. a Di,i
'Ião de Pecuária

SOMAS

.15.000,00
16.000,00

21.475,57

10000.00

'Anexo II - Quadro A
0!Ot.Oã070�09 002 3130 - Serviços de Terceiros
0301.15824922.005 â2õl - Inltjvo�
0302 OÕ070212.006 õl11/2 - Salários
OÕ03 03070202.007 3130 - Serviços de Terceiros
0401.08421882.00831õO - Serviço.s de Terceiros
040õ 137542820143140 - _EnciJrgós Diversos
0403.15814872.0H; 3140 - Encargos Diversos
OõOl.03080332.0183240 - Juro.s
05030308O'30!.o.21 31 ÖO - 5ervi.çol de Tercêi'ros
0601.13764482.022311-1/2 - Salários

. 0603.10605162.0263111 - Salários
: 0603.10605752.026 3120 - Ma!.rial de Consumo
0603.16915752021 õ120 - Mat�rial de C')nsurtJo
0702,041Õ0872.030 3130. - Serviços de Terceiros

SOMAS'
.

.

15.000,00
16.006,00
21.476.57
10000,00 •

.6000,06
to ()OO,OO
10000,00
22.000,00
3.524,43
15000,00

.. 62000,00.
15000,00
15000.00,
D.OOO.OO

225000.00

ART. �.O) (j) GfidHo aberto pelo preseDte D'ecreto, ,erá coberto com recur

sos do Excesso de Arrecadação ,verificadó até o mês '�lDterior do corrente exer
cício, conforme demoDstrativo a�exo.

ART. á.o)" - Bste Decre,to entrará em vigor na dota de aua publicação,
revogada. as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de JarogulÍ do Sul, G08 29 dias do mê� de oU,fubro
de 1976.

EugeQ,io Strebe, PrefeiJo Municipal
\

O pr�8ente Decre�o fei registrado e public,!do neata Diretoria de Expe
dient., Educação e Assisttncia Social, aOs 29 dial ÖO mês de outubro de 1976.

"\ Astrit K. Schmauch

So'l

!
!

i, , ? !

E HORA D,E (BRASIL
VÁMOS LÁ. O Brasil e's.,tá aqui mesmo. pertínho de casa.

Mas é um mundo nosoesperando por .ocê. Vá ver de perto a paisagem
nova, HS cidades eresoendo, a história passeando pelas rU8S. o mar ba
_tendo nas praias que são pedaços de paraíso. Vã e ,olte feliz. Pela:
CREDIVARIG ou O CRUZEIRO A PRAZO, agora é mais
f�oil 'iajar para 57 cidades brasileiras, incluindo todas 8S capitais do
Estado. Utj,liza também 08 ser,içoll de cargas e enoomendas•.
VÃ DE '.'

VARIG / 'CRUZEIRO
,.-- .. ---- .. - .... -- .... ----------------------------------- .. - ...... --.------------------- ...... ---- · .... -r- ....-----------:----

.. ---z .. -- .. --- .. ---------.---------- .. -_ .. ----

A m'aior experiiiloia em ,oar Brasil

EM JARAGUÁ DO SUL. peça informaQões à VARIG

Â'. M'81. Deodoro da Fomlca, 122/130 - Fone 72-0091 - �DD (0473).
----.---------------------------------_._----------- --.;-------------_ .. -.------------------------- ..._---- -_ ------.----------------------- .. -----------------

. Continua insistência de Ceresetto em conseguir reCUfSOS
�up8rint.ndênci8. do Xisto. As amos
tras remetidas à Petrobrás - Ull
a r 'IS n i t o extraído duma fonte 8
a turfa do mesmo modo � constata
ram baixo teor mas que, extraída
a profundidade relative, o resultado
é altamente positivo, isto é. grande
incidência de óleo, cuja jazida' possui
uma extensão aproximada de 80 a .

100 quilômetros, o que comprova Dã.
ser uma simples ocorrência.

Oonsoeute publíesmoe elll reeea

te ediçio de.te jornal. o prospector
de minérios Att1lio Alberto Oeresetto .

eontínua 86UI1' estudos ns área geoló
gica sem encontrar apoio, principal.
mente financeiro. já que diversas
correspondências. pedidos e amostras
foram enviadas à canais competentes
não eaeontraado a devida resonâdcía,
Proximamente t'lDviatá ao secretá
rio da Indústria e Comércio, Sebas
tião Netto Campos, míssíva ao qual
justamente com fotocópia de corres- Ceresetto nOI inforlllou. ainda,
pondêneía recebida da Supertaten- .

que no próximo ano uma Comissão
âêncis da Industrlallsação do Xisto. on- . do' Senado Federal, por intermé(Jio
de duas amostras. arenito e ariilito to- do Senador Otaíe Beeker e uma
ram 8UbDlißtidas a tratamentos' síste- equípe de geólogos aqui estará para',
mätíeos, compreendendo descrição ver "in loco" a área de maior oeor

litológica, classificação '. análise de rêaeía destes minerais, realizando
laboratório pare dosagem do teor em. certamente 08 ellJtuàol prelímíasre•.,

óleo aprellentando. baixos teores em Se se oonfirmarém 8S pesquisas d,
óleo; Oeresette e Ie o governo ingrel.

O lenhor Cer.seUo lamenta sar na batalhe do xisto betuminoso, d,
que o 'nesse querido Eatado não é produção c ..ua mB8 certa, bem come

tido em consideração sobee minerolo.: na conquil!lta do metanol extraído do
gia e 80licíta do senhor Secretário carvão vapor, teremos broveme,ota.
o minimo nece88át;io pafa proslleguir vários milbares de barris diários de
lUla pesquisa Bob re materiais 0leos08 combustível retirado dessas dUBII fon
em SC. e tem absoluta certeza que

.

tes minerai8. Por enquanto estamOISQ
num prazo de dois. meses no máxi- mente na expectativa. como na expee�
mo,

. entregar àquela autoridade a tativa elltá o I!!enhor AttHio, D8 espera
maior jazida de Turfa 018IJ311 de alll leor de de recursos financeiros para prasse
óleo, contrariando 08 r.sultadol da guimeDto de 8Ual pesquisai.

Escritório
,

A COMERCIAL
ADVOCACIA - COIIABILlOAOE - SEGUROS
Antonio José Gonçalves

Bel.' em AdmiDistraçiio de EmpreslJs
Yvonne Alice Schmöckel Gonçalves

. Técni�a em Contabilidade CRC(SC) 7·638
OPF 09309.0.989-õã

Bua '. (Mal. DeOdoro) 122/180
Fone lZ-0091 - ex. Po."l, 19

Jaragui do Sul Santa Catarina

Recursos flacail e àdm1n1strativol - ContablHdade
Serviço de marcaI e patentes - fotooópia!, de

Legtslaçlo trabalb1sta e INPS - Segurol em 'geral
Serviços aéreos Varig -

Desde 1944 à .e:rviço do progresso de JaraguA do 811

EClucação, ·Iillerou �erba
p,ara. bolsas. ele estudo

Fpolis (29/10/78)

A Secretaria da Educaoio libe
rou boja verba no valor de 9 milbõel
e �50 mil c'ruzeiro8 para pagamento
de cerca de 20 mil bols8s de estudo '

de 1.8 8 2.° graus e ensi'no '8uperio�.
correspond8qdo à segunda parcela do
beneficio. Deste t6tal,. Cr$ 2.700.000;00
visam a atender os alunos de 1.0 grau.
Cr$ 4.700.000.00 80S d.e 29 grau. Cr$
.150 mil para os de ensinp especial
e 2 milhõ&61 'de orazeiros para o e'nli-

�o superior. ...,

Esse 'programa, 8stabalecido pe·
la Secretaria da EducHção, visl"
ga.r�Qtir Ó p,receito constitl1oion�1
que assegura a gratuidade do emn·
no posterior ao 'primário. plua qU8n�
tos demonstrarem insuficiência de.
recursos e bo,ni aproveita·mento DOi'
estudos. A primei.ra pa.rceJa, no. v.
lor de 7 milhões de cruz.eiros, fOI pa,
g� em julbo, sendo que as 8plic8.Çoel�do programa. até o momento. tota 1:
zam aproximad8men�e 17 milhões de

�lruzeirol, lem retorno para o Esta..
do.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Copa Incentivo estádio Max Wilhelm. Boeafoço e Acaraí

iniciam a série melhor de 3 pontos e que
O Juventus local que perdeu na es. apontará o quadro campeão do Torneio

tréia para o [oínvílle por 3xl, deverá efe- da Integração promovido pelas Ligas. Ja·
tivar na tarde de ;amanhã sua segunda raguaenses de Desportos e Schroedense

. partida pela Copa Incentivo e que está: de Futebol. O segundo encontro será no

lIlovimentançlo as equipes que não dís- domínqo subseqüente. Esperamos que

putaram Q Nacional de Clubes, O "Mo- você vá prestigiar o encontro que come

leque Travesso" irá medir forças com o ça às 15 h 30 minutos.

Mardlio Dias em ltajaí. Jogo bastante

equilibrado. pois as potencialidades dos
dois clubes se equivalem, restando' es

perar que apesar de jogar na casa do
adversário consiga o time de Hélio Rosa
trazer um bom resultado •

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

,

Foi realizado na última segunda
feira, em [oínvílle, o IV Festíval de Gi
nástica Olímpica' da Escola Superior de
Educação Física e Desportos. Participa
ram quatro atletas de nossa cidade. co-'
mandados pelo preparador Vítor Osmar
Adamczyk, sendo eles Jean Benno Lucht,
Roberto Butzke, Edilson Klíltzke e CeI
so Antonio Henning Júnior e foram des
taque na competição exibindo excelente
técnica, tanto é que o atleta Celso
Hennlng foi convocado para integrar a

seleção caearinense- estudantil que irá

disputar os VIII JOGOS ESCOLARES
BRASILEIROS. de 03 a 19 de dezem
bro em Porto Alegre. A editaria de es-'
portes deste semahárió. conqratula- se com
atleta e técnico que vê assim seu paci
ente trabalho colher os frutos do sucesso

Atleta Jaraguaense
Convocado

Futebol. Suísso
No sábado que passou teve seqüên

ela o torneio de Futebol Suísso, "Copa
Centenário" promovido pelo Depto. de
Esportes do Beira Rio Clube de Campo.
Ã terceira rodada apresentou estes resul
rados: Wikings 2xO Joga Bem, Antares
2xl Centenário e Atotap lxO Bio- Mé
dicos. Para esta tarde com início às 14
no Beira Rio deverão jogar, Solteiros x

Engenheiros. Joga Bem 'l{ Centenário e o

melhor jogo da tarde entre Antares x

Wikings

Acarai e Botafogo
decidem

Na tarde de amanhã, domingo, no

IManoel F. da 'Costa ,S.A� Ind. e
-

Com.
CCQMF � 84:.431.816/0001
Relatório da Diretoria

t\

Senhores Acionist'as.
_

� .' .• c , :,'
Atendendo disposições estatütAriás a em oumprimentc a Lei. a diretoria

da firma Manoel F. da Costa S.A.· Ind. e Oom-, com $atisfaç�@ apresenta a

rosea apreciaçãe o Betaneo Geral encerrado em ,31 de déze!BbrQ de 1975,
conta de Lucros e Perdas•. bem como o parecer do Ooásslho Fiscal.

Pelos documentos apresentados ficarão QS ssnhcree acionistas perfei
tamente inteiradcs apresentados a situação da sociedade, bem como seu de
len901'imenlo, ficamos entretanto, na lede social a disposiQão para 08 esela-
reeimentos que nos forem sol'ioitados.i, ,

" Itapocuzinho - Jaragoá do Sul: 10 de novembro de 1976
Manoel"-F: da Oosta - Diretor Prasidaute

c!
r- <I'''' ,J .I

•

- CPF - 104021369
'-' Wandil H. da' C08�Íl - Diretora Comercial

-

"'-1'':'
_ OPF - 104921369

Balanço Geral Encerrado- em 31 de 'Dezembro de ,1975
.

'

(.., 'f I 'V O
Disponível -::�." ;

09ixa/B. Brasil S.A..JB.ra'd�sco S,·A. t
Imobilizado' J v., ,_; ,

•

Móveis e Utsus /Ferramentas/Mãq. e

lnst'; Veíoulos/ Im6veisl 'Benfelterias!
Semoventes/ Ota. Reavaliação

. ,

Realizálel
BNDE/ Sudene/Dec. Lei 157/
Taxa Melh./ Adie. Lei 1474/' Obri,.
Eletrobras/ Coop. Elel. Ror. Bras.
Obrigo 'Trab./ Letras a Rsc.] Dsp.
Obrig Trab.1 Obrig Petrobt,aeI'-
imp. ReI. na Fonte"Fundelilc/Ant.
Imp. Renda/Mercadorias., '

Conla Compensaçio
Âções Caucionadas.

l
" cl ...

AA '4628.89

469.371,69

I' - � , ,314864,49

- 20.00' 788.885.07
1 '-' �. t. J :.li

'''PA SSIV O"
lia EliDlvel '

.

CapitalfFundo Reserva/fundo Desenv./F. lnd.
Trab./F, Res. Especial/F. p/Instalações/F. Esp. Aum.
ClJP./F. Previsão/f'. Dep. c{Reavàliação/F. Depreeíeção
fi. Man. Cep. Giro .

_ 490.304,83
EliDllel

Cras. li Pllgar/C. Correntes/Saldo a Disp. As
aembléilJ/TiI. a PagarfFunrural/Pre.v Soe... Rec./For-
necedores. .

. 298.510,24
Canta \ Compensação

Caução da Dtrerorta 20.00 788.886,07

Demonstração da Conta' "Lacro§ e Perdas" em:31 de dez. de 1975
Conills Débilo Crédito
MerClJdorias \ 306802.73
�retes e Carretos, 62.387,82
Juros e Descontes 1,595,75
Prev. Social 17 0�4.59·
SlJl. Familia L 4.5t635
Desp. Gerais i23.978,35
Pis 10634,12

MCão de Obra. . . ti 3 742,30
o,. Monetária 1'98,98

�Ul1do Man. C�p. Giro ,
6.00 r.

I'undó Depreciação 3.5787t
Salda à Disp. Aasembléia .4 015,40

3f29 190,55 369.190 õ!;

13-11-76
-;
I

.r ..PAGINA �'2

FIAT sai -equipado com sistema elétrico· Bosch
.

Anhangüera, km 98, em Campinas
-SP.

Motor de partida, alternador,
regula.dor de voltagem. distribuídor,
bobina, vela, buzina, ventilador in
terno e do radiador e limpador de
para-brisa são os componentes Bosch
do sistema elétrioo do Fiat 147.

o Fiat 147, a ser apresentado
ofioialmente ao público, brasileiro
em novembro,' durante o X Salão
do Automóvel, já sai das linhas de
montagem equipado com produtos
Bosch, produzidos pela Robert Bosoh
do Brasil, indústria de auto-peças
localizada às margens da Via

S" H, A R p:
TAMBÉM É COM A

G R A F I C A A V E N IDA L TOA.
, i

Islam" vend�ndo e5l!aco�
ve..sat.l.dacie.economia .

e segu.._nea.Tudo num.ca....o só.
" OpalaCa_.avan descobrir coisas incríveis sobre

, o Opala Caravan. E, o que
Você nem imagina quantas de semana no sítio. Mas sua é mais importante, você vai

coisas o Caravan é capaz especialidade é mesmo as descobrir que comprar ·cano

de fazer, pequenas e grandes. . grandes viagens. Com muita ,', .• de amigosé outra coisa. Você
Afinal, ele é um carro que não gente, muita bagagem e muito consegue financiamento na

tem preconceitos, cónfor1:O,' , hora e um serviço técnico como

í Vai.ao supermercado, leva :n:$,.umpuIIDho à nossa manda o figurino, De braços
j críáncás à escola, l::JaSSá fins i, Concessão e você vai �

,

abertos, 'esperamos pOL você.
, l' � _

...
,

"

I,
I '" _r" ,. )

er ,

'

.

Yanes: 72-0060- 72-0769 -- 72__0969

. . t._71o. ma!
Sulya,raguá

q)eadaro�"
Santa

� h

Catarina I
557

do -

)arpgliá do Sul. 10 de novembro 1976
Manoel F. da Costa - Diretor Presldente

.

Cpp - 104021369
Waoda H. da Costa - Diretora Comercial

.

, , CPF"':'" 104021369
Yvonne A. S. Gonçalves '"'"" Tee. 'em Contabilidade - CRC-5C - 7638

.

CPF':"" 09390998953

Parecer do .Conselho Físcal
'

ltepocuzlnho

')'-f".

,

OI abaixq asainades membrol do Oonselho Fiscal da firma Manoel
: F. ,dã 00st4 S À. Ind .. e Oom., tendo examlnado o Balanço Geral, B8 contas

. de Lucros e Perdas e demais' doeumentos de escrituração, declaram ter en

contrado os "mesmos �m perfeita orddoffi e recomendaram por isso a aprou-
J ção doa Assemöléia,Geral Ordinäria., '

" 1 :I'í'àpocú�jl)ho � Jaragu& do Sul, 10 de n0gembro' 1976
, '; ...

. f
.

,

Eag'ênio Victor Scbmöckel - OPF - 004354229
, Ocl8Cílio' P�dro RHmos ._ CPF - 104372409
Waldemiro Alcides Trupp - OPF - 006525559
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I aORREIO DO POVO
ANO LVIII - JARAGUÁ DO sUL - SANTA CATARINA

Sábado 13 de Novembro de 1976 - N.o 2�910

,Um fato �istó�ico: Banco do Brasil inaugura "Agência lODO"
o Banco do Brasil S.A. lneugu- participando, com recursos próprios ou

rou ne sexte feira, dia 6, a SUB mílést- repassados, ne proporção de 2/3 dos
ma egêncle na cidade merogrossense de financiamentos" globais destinados à
Barra dos ßugres, um talo histórico pe- agropecuária, por todo O sistema ben
ra o Banco e pere O povo brsstleíro cérlo: Os financiamentos do B.B. atln
pois, data de .1808 li sua fundação, ne gern 68% de toda li produção agrícola
época do colonialismo. Dada a impor- do país, por intermédio de suas diver
tâncíe do acontecimento, divulgamos ses linhas de crédito que atendem à
alguns tópicos desta grllndioM casa aquisição de maquinaria, fertilizantes,
de crédito. extraído de um livreto re- defenstvos agrícolas e ouíros ímple
metido à redação deste, jornal, através mentes necessários à .expensãe das
li agência de Jaraguá do Sul - o lavouras.
maior banco di cldade - que tem um Genuinamente Brasileiro
papel preponderante nl economia do Dentre suai mil agênetas, o Ban-
município centenário e de toda II vas eo tem 40 dependências localizadas
ta região do Vale do ltapocu, inclusive nos 5 continentes, todas elas pres
com Posto de Serviços Da firme Ele- tando relevantes serviços de apoio
tromotores )araguá S.A. - a WEG às exportaçães brasileiras, captando
que está afeto à agência local. recursos externos pars maís investi.
Integrando mentes em setores prioritários" na-

O Banco do Brasil é o banco do cíonaís. Se essas 40 dependências
pioneirismo, com 90% de suas agências externas forma'ssem um único banco
situadas em pequenas cidades do Inte ainda assim, ele seria grande, claseí
ríor do País, alorél inaugurando a Iícando-se entre 081 150 maíores do
agência 1000, que faz parte de uma re- mundo.

. .

, de que cobre Iodo o território nacional Mais de 70 mil funcionários
e es 6 continentes. O objetivo, do Bsa- Em ISUS maís de HlO anos de
co em Instaler ilgências no meis Ion- existência, o Banco do Brasil eres
gínquo interior é levar o desenvolvi- ceu muito .. Atualmente conta com
menro, através de créditos à agropecuá· maís de 70 mil funcionários. número
ria, à iadústria. ao comércio, Incentlvan- que tende a subir ,ainda maís, com
do o melhor aproveitamento de áreas 8. permanente ahertura de novas
econômicas Dão urrhzsdes. Àlravés de agênciss. Esses 70 mil funcionários
7 regiões, as agências estão divididas

_ e funcionárias - representam a
para melhor interiorização do crédito eonetsate preocupação do banco,
dando continuidade él era do prog-resso que está convencido de que seu
financeiro pelo Banco do Brasil. maior patrimônio são seus recursos

Histórico humanos.
.", "Em 12 de outubro de t808, por Lazer'

alo de D. João VI. foi fundado o BaD-
co do Brasil. o qaarto Banco emtasor A atenção do banco elll relação
do mundo. posição atingida mesmo a08 BI&US funcionários, ultrapas8a as

antes da Metrépole. Era um beneo barr.tiliral!l profissionais. Todos eles e

mislo, de depósitos. descontos e emls- . sua. fammaa podem desfrutar das
são, dotado do privilério de venda dos atividades social-esportiva. das ceo

produtos privativos de .dministração e tenas de alsociações atléticas do
cootratos reais, como o pau,.brasil, dia- baneo - 'ae AABBs - em todo o

maDtes e marfim. Desde aU passou por Pais,
diversas fases até se constituir no atuill Acervo Históricoestágio. Juridicamente o Banco do Bra-·

A lua história tem "muito a verBil, possui. agora, 70 anos é hiatorica-
mente 168 anos.

com a história do próprio Brasil. As
primeiras moedas cuohadas 00 Pais

O Segundo Banco do Mundo em 1696. Dela Casa da Moeda ds
.

Cem capital so.c i ii I de Cr$ Bahia e a-s primeira. cédulas brasi-
11.520.000.000,00. o Bilnco do Brllsil é leiras podem ser vistas, :ainda hoje
o segundo maior do mundo em reserlas no Museu, Arquivo Histórico. Biblio
e fundos, num monlllote de Cr$ t�ca do Banco do Brasil, no Rio de
10646.754.181,42. O seu ativo lotai é J-aneiro. (i;sse setor cultural do Banco
da ordem de 29,1�5 bilhõe5 de dólares, do Brasil destina-se a prese·rvar a
ou seja, o 12.0 na cllssificação mundia!, doeumfllnta9ão histórica com o obje-
Princjpal em Crédito Rural tivo de cooperar na obra de educa-'

E o maior banco rural do muodo, ção extra-e�cGlar.

UTestemonhas
.

de
.

Jeová encontram·se
e m B I m e nau"

Reuaindo congressistas de 40
cidades aatarinenses. ioiciou-sf> na

quinta feira, dia 11, mais um eongr8s-
1i0 de distrito d·as testemunhas de
J._,ová, lob o tema "Serviço Sagrado".
O programa da 8ssembléia - que
8stá se realizando no Pavilhão B da
PROEB em Blumenau - compõe-se
de diséurlos e encenações de drama.
bíblioos que visam treinar IIS te.te
munhas de Jeová em levar uma vida
aegundo os ensinamentos ·cristãos,
bem cumo equipárlas para a obra de
pregação que realiz,am em todo o

mundo. O cumprimento de profecias,
bem como o que significam para a

geração atual, .será oonsiderado tam-
bém na progremação.

"

Os eoagrsisistas, na 8ua maioria, es
tão hospedados pelas testemunhas de
Jeová de Blumenau. Esta hOl1pitali
dBde tem sido característica sempre
presente em toda8 as assembléia.
similares promovidas pelas testemu
nhas de Jeová no pais e em todo o

mundo. O cUmax da assembléia será
amanhã, domingo, quando se, profe
rirá o amplamente anunciado discurso
público "PODERÁ SO L U O ION A R
SEUS PROBLEMAS POR, SERVIR A
DEUS?", constituindo-se numa impor
tante mensagem para a hUIPanidade
que Tive hoje os mOD}entos mais con
fus08 e problemáticos de sua história.

II Essa não!!!Na maohã de o,ntem foi realizado
o batismo dos novos adeptos, ocalilião
em que dezenas de nOTas. testemu
nhas de Jeová adultas marcaram
oficialmente seu ingresso 8 religião..
Para o congresso transcorrer nor

malmente, cerca de 17 departament8s
foram designados para cuidar de ser

viço� como hospedagem, alimentliçfio.
instalaçlio, limpeza, pronto locorro, ...

"Curriculum" de um candidato
a vereador: diploma do MOBRAL,
dois exames

.

de fezes, vacinado
contra sarampo, goleiro do time das
Três Vendas, devora um caixo de
banana nanica, já viajou de aero

plano.••.

Do meu arquivo .para você
\

Consulte-nos

MoreUi. Jordan & Cia. Ltda.

rodando com o seu carro O Km.

Florianópolis (SC), 13.11.76 - Maria
Luiza de 'Mattos, resident� à Av. Al
mirante Tamandaré. n.O 32. na CspÍtai
do Estado de SaDta Catarina, foi COD
templada com uma bolsa de estudo
de PÓs-Graduaç!o. da FUDd�ção Ro�
tária do Rotary InteTDational. para o

SDO acadêmico de 1977-78. ond�
pretende bzer o Curso de Saúd�
Materno-Infantil.

A Srta. Maria Luiza é uma den
tre mais de 800 moças e rapazes do
munde inteiro que 'receb@ram bolsai
educacionais da Funda9ão Rotária,
num valor de mais de 6 milhõe8 de
dólares. e foi patrocinado pelo Rotary
Club de Florianópolis-Leste, que é'
dentre os 17.000 clubes em 151 paises
e regiões geográficas.

.

O objetivo ds Funda�lio Rotária,'
-

através do seu pro:grama de bolsss
educacionais e' através de atividades
caritativas, é promo\Ter a compreen
são Ci a relação amistosa entre os

povos de diferentes nações.
Maria Luiza Mlilttos, também eha

mada de ISA pelolS leus intimos fez
o Curso Oolegial e o Curso Superior
de Enfermagem de 3 anos e seis me·
S6S pela Universidade Federal de·
Santa Catarina onde, a 9 de julho de
1976 obteve o oertificado., diploma
de Graduação, sendo admitida como

enfermeira de alto padrão no Iostitu
to São José, d� São José, SC. pri
meira elalisificada no concurso de
residente, patrocinado pela Fundação
Catarinanse de Saúde•.

Das memórias de um menino travesso
PROF. PAULO MOBETTI

A noite ia alta. A ausência da lua e das estrelas parecia torná-la maia
tenebrosa. Nuvens ameaçaâoras e um princípio de ventania eram o prenúnoio
ne que um forte temporal não tardaria. Na rua deserta, era eu um solitário
espectador; Espectador da um cenário que me amedrontava.

Enquanto apreesave o passo, ficava a me imaginar o que diria a
meus pais. Desfrutara de uma noite alegre em C8S8 de um amigo. Bem o con
sentimento deles. I!:oquanto raciocinava, a chuva começava a cair em catadu
pas e a agradável seusação de frescor, uma noite de Verão, fez com que mil
esqueeease o que poderia acontecer.

Qoando me dei conta, já estata perto de CBSIll, mais precisamente de
fronte 80 botequim do Sr. Pancrácio, eujas portas já ss eneontravam cerra

. das. Por força do hábito. olhei em derredor para certificar-me se algum bê
bado remanescente houvera permanecido por ali.

No momento em que i·a etrneuar a esquina para a rua de acesso à
minha 0,8B8, observo um ,oho que, do botequim, em largas passadas me acom.
panhs. Invcluntarismente, um calafrio percorreu todo o meu plexo. O medo
ia tomando conta de mim. Com cautela, voltei a eabsça para me cientificar
se o estranho 'uho me perseguia. Observei que ele havia estugado o passo
8 estava prestes a me alcancar.

Tomado de pânico, comecei a correr. Inútil. Contin-uava a ser egui
do Deixei de lado os escrúpulos e dai força à pernas. Parei defrente ao por
tão de minha casa. Afobado, levei quase um minuto para abri-Ie, o bastante
para que o tal vulto me alcanqassl1l.

Dei uma olhadela psra tráa e não tardei a saber das intenções do
meu perseguidor. Segurou.me forte, enquanto me aplicava tremenda surra.
Fiquei gélido e já ia desmaiar, quando uma voz conhecida cortou � noite:
"I'entanso fugir hein malaudrínhe!

Já nas raias da Ineouseíêucla, dis,tingui a voz cujo tom terrível, e
galhofeiro não me era estranho. Só tive forças para dizer: Perdão, papai!

No dia seguinte, o 801 já alto, me dei conta de tudo quanto aecuts.
eers na. véspera. Um capitulo a mais no diário ds minhas travessuras ..de
crianç�, cujo epilogo registrou um ato de contríção e arr-pendímeato, en
volto numa súpllcai Perdão, papal!

Revendedor FORD Autorizado
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 158

TUDO FICOU MAIS FACIL

Agora com apenas Cr$ 937,00 mensais você sai

Lançamos um plano ·esp�cial, ao alea.ce de todal.

Não perca tempo, pois o número é limitado.

Estudante de emfermagem
contemplada com uma bQlsa
educacional do Rotary para
estudar nos Estados Unidos

Seus planol compreendem I

realização dos Cursol de PÓs.:Gradua
çlo, Mestrado, e Doutorado. dedican·
do·se, durante 08 intervalos entre OI

mesmos e após, à prestação de ser·

viços às Comunidades mais carentes
de recursos, situadas, na região da
"Grande Florianópolis".

A bolsa educacional da Funds
ção Rotária cobre todas BS �espesall
de estudo!! no exterior, pagando .811
despesas do treinamento inten'!,lVo
do idioma, viagens, acomodaçoes,
e refeições, além dai mensalidades
escolares, taxas e despßsss pelo usa

de Isboratórios.
Uma das caracteristicas dos bol·

sistas do Rotary é que eles têm 8

oportunidade de dar palestras' tanto
a08 Rotary Clubs como a outr08 grl .

pos localizados nos países de' seUs
estudos e de sua origem. Em GOn8e�

qüência, os candidatos são julgad�S
pelos seus potenciais de bons emblu
xadores e potenciais acadêmicos.

As pessoas interessadas em Ba·

ber mais sobre as qualificações para
r�ceber uma bolsa educscional da

Fundação Rotária poderão entrar SOl

contato 8om· qualquer sócio de uOl

Rotary Club.
De 14 a 20 d·e novembro de

1976 transaorre para a grande famt
lia rotária a Semana da Funda.9:ORotária, pelo que o Rotary Club e

Florianópolis-Leste 8e sente honrado
em poder publicar a noticia de. '1l8
cllndidata vencedora.
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