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Ano LVIII - JARAGUÃ DO SUL CSanta Catarina)

MAIORIA NA CÂMARA OE
VEREADORES

A Arena fez em nosso muníeípío 8 ve
readores e o MDB 5. Pelo partido situacio
nista Mário Kr.utzsch foi o mais votado com
1.158 votos e José Gilberto Menel pela opo
alça0 com 980 sufrágios. Os eleitos pela ARE
NA em ordem de maior votação foram:
Mário Krutssch, com 1.158; José Alberto
Klitzke, reeleito e atual presidente da Câmara

cAom 1.054; Ivo Baehr, o popular tatu, com 993;
lido Pavanello, 856; Manoel Milbratz, 848;

Heinz Bartel, reeleito com 820; Enno Janssen,
811 e Eugênio Gaseho com 797 votos. Pelo
MOB José Gilberto Menel, 980 votos; Adolar
Klitzke, 873; Álvaro .Rosá, 846; Regínatdo
SChiochet, 721 8 Leopoldo Behling com 643
Votos. istes 13 elementos comporão a Câ
mara de Vereadores de Jaraguá do Sul, que
aUXillarão VICTOR BAUER na admínístreção
e Berão responsáveis doravante pelo muni
cípio centenärío, Oandídatos não. eleitos pela
ARENA: Marcelino Genésio Araldi, 283; Gut
do Francisco. Schmitt, 519; Paulo Sarti Gar
oia, 747; Arno.ldo. Schulz, 759; Lauro. Vegini,
671 e Leocádlo Osmar Bodrtgues (Fio) com
558 sufrágios. Pelo. MDB: João. Veginl, -iOS;
Valdir Bortolíní, 232; �en8t(j Demathé 576;
Mário Píanínschek, 575; Adebar Klabunde,
116; Aímíro Antunes Farias Fílho, 487; Vil
nU�r Celso Rubini, 296; Alexandre Pansteín,
490 e Faustino Demarchi com 215 sufrágios.
Para a Câmara Municipal, ARENA 10.940 vo.
tOB contra 7.549 do. MDB; votos em branco.
504 e 259 anuladoll.

COMEMORAÇÃO
Quando conhecidos o.ficlalmente o.s re·

Bultados - po.r volta das 23 horas <1e terça.
leira os candidatos eleito.s, prefeito., vice
e vereadores, principalmente OB da ARENA

Sábado 20 de Novembro de 1976 tBpilal lul AmericaDI di tbapéa

Terminada a exaustiva maratona para angariar a prefe
rência do eleitorado e empenhados protundamente na bus

ca de votos em seus redutos, es postulantes a chefia do

Executivo de Jaraguá do Sul, VICTOR BAUER e SIGOLF

SCHÜNKE, foram elei�os Prefeito e Vice pela legenda da

ALIANÇA RENOVADORA NACIONAL, para um período
,

.

de quatro anos a inícíar-se em 1977, no ano 101 de [ara-

_guá do Sul.

Victor Bauer teve como adversários, dois candidatos
emedebístas, Durval Vasel e Osmar J. Vailatti que apesar
da legenda em favor do partido dá .oposíção venceu pela
larga margem de 2.941 sufrágios de diferença. contestando'
� grande político que é. Dia 15 de novembro. sequnda feira,
Jaraguá do Sul juntamente com milhares-de municípios bra
sileiros dando contínuídade ao cumprimento do dever cívico,
foi realizada as eleições municipalistas, para escolher prefei
to e legisladores que regerão os destinos de nossa cidade.
O candidato arenista Victor Bauer, o futuro prefeito, rece
beu 10889 votos, centra 7.948 do MDB, sendo 5.969 para
Vasel e 1979 votos para Osmar Vailatti. Estes dados foram
fornecidos pelos membros da junta apuradora de votos que
escrutinou as 97 urnas espalhadas pelo município, num total
de 20.339 eleitores díseríbuídos, com 19.252 votantes. Para
prefeitO, votos em branco 229 e votos nulos 186.

foram amplamente eumprtmentados e carre

gados pela multtdãe afo.ita, realizando em se

guida intenso. fo.guetório, passeatas e outras
eomemoraçãea até altas ho.ras d8 madrugada.

O PREFEITO E VICE
ELEITOS

Victor Bauer e Sigolf Schünke. eleito.s
prefeito e vice respectivamente, tem larga
experiência na. administração. municipal, se

não vejamo.s: Bauer, vereador em 58, reeleito.
em 62 e eleito. prefeito em 65. Sigo.lf Schün
ke, vereador em 65 e reeleito. em 69, soman
do. Victor e Schünke, quase duas décadas -de
expertêneía. O povo 'soube escolher.

ELEITORER EM TRÂNSITO
Segundo o. senhor Hélio. Feller, agente

d!)s Correios e Telégrafos em nOlsa cidade,
toram 33! as pessoas que proeuraram aque
la agência no día 15 - das 8 às 17 horas
para justificar a não presença nas urnas de
SU8S cidades de orIgem.

o "Curreio" no Vale
O CORREIO DO POV:O. o. seu jornal,

que aco.mpanhou de .perto as eleições no. Va
le do ltapo.cu, que tem Jaraguá do Sul como
pólo e que compreende, ainda, os municípios
de Corupá. Schroeder, Massaranduba e Gua
ramlrlm informa a seus leitores 08 resultados
do. pleito de 15 de no.vembro..

CORUPÁ
No -município. de Co.rupá funciono.u 26

urnas recepto.ras de vo.tos e a apuraçio lni-

do.U-S8 às 8 horas de quarta feira, no forum
de nossa cidade, sede da 17.8 Zona Eleitoral.
Como. era esperado, ENGELBERT OECHSLER,
atual vereador, foi eleito. o novo prefeito da
vizinha cidade com 2.526 votos enquanto que
o seu -óposítor conseguiu 1.458 votos, com
diferença de 1.068 VOt08. Para prefeito, vo.tos
em branco 123 e 95 nulos.

_ Para a veréança, a ARENA eorupaen
se também fez maioria com 5 vereadores e

o. MDB apenas 2. Os oalil.didato.s eíeítos pelo.
partido majoritário. foram também pela ordem
de maior votação: Ademar J.rk, eom 570;
Albano. Melchert, 442; Ernesto FeUpe Blunk,
410; Alvaro Ottomar Pett, 387 e Erminio Mo
retU eom 325. Pela oposíeão Ervino Emilio
Moreira, 317 e Jo.rge Plnter com 289 sufrá
gios.

ferência dê Ralf Faltin, esoríväo da Comarca.

VICTOR BAUER II SIGOLF SCHÜNKE Eleitos Prefeito e Vice de Jaraguá do Sul
ARENA MAIS DO QUE NUNCA NO PODER

E COM MAIORIA NA CÂMARA

GUARAMIRIM

SCHROEDER
HBLMUTH M.G; HERTEL é o novo

prefeito de Schro.eder e que substísuírä a

Ludgere Tepassé & partir do próximo ano,
Sua diferença sobre o candidato. emedebista
foi de 554 votos, já que conseguiu 1.151 sufrá
gtos contra seu contendor Ary Fiedler que
obteve 59'7.. Total de votantes no muníeípío;
1.790. Scnrcéner terá para a próxima legisla
tura 7 edis formada de 5 arenístaa e Z eme
debistas. ARENA: ös eleítos - Ademir Fís
eher, 216; Gregório Alo.il 'I'íetz, 193; Ademar
Piske, 180; Werner A. Walz, 147 e EUo. A.
Froechner eom 121 votos. Verner Prust com
137 e Nicolo Pretti com 93 rorsm os eleítos
pelo MDB.

.

..

MASSARANDUBA
Na "Capital do. Arro.z", 'a luta esteve

acirradà entre 08 candídatoa dos dois partidos
com a ARENA fazendo uni vereador a maís,
apenas, à Câmara.

O atual secretário da municipalidade
DÁVIO LÉU foi o escoíhtdo para governar
aquele município com 2.769 votos contra
2.413 do emedebista Raimond Zimdars, com
diferença de apenas 366 votos. 6.277 votantes
escolheram os novos governantes do muni
cípio e a Câma!'a será assim forruada: pela
ARENA - Irineu Manhke, 443; Nelso.n Tri
bess, 425; Carmelfno. Do]san, 360; Jo.ão Láz
zaris, 294 e Elmo Volles com 240 sufrágio.s.
Pelo. Movimento Democriltico Brasileiro, Má
rio Sas�e obteve 386, Paulo ;Kasmirski, 820;
Antonio Melchto.retto., 247 e mais Adalberto
Beck com 244 voto.;

As eleições aqui no 1/ale transco.rre
ram-se normalmenie, com pequenos inciden
tes que não empanaram o brilho deate po.vo.
altamente .po.litlzado.

Remédios
. CODvêoi,os DO valor aproximada

de 4,3 milhõas de cruzeiros ser ão fir
lllados Elütre a OEME - OeDtral de
Medicamentos - e oito centros uni
Versitários brasileiros para' que pés
qUisem as potencialidades da nossa

flora como foilte fie matérias-primas
à indústria farmacêutica. Do resulta·
do dessas pesquisas dependerá a in-

de P I a·n tas
dispenshel redução de nOSI388 impor
tações de produtos químicoE. Tal pro-

jPto de pesquisa está em consonância
com o II Plano de 1)eÍ!lenvolvimento
CientífiCO e Tecnöl6gico, que visa a

substituir 8 importação de insumos
medioinais, carreando a consequente
�oonomia de divisas para o desenfol-

Neste muníeípío & Aliança Renovadora
Nacio.nal também Ioí a grande vítoríeea com

SALIM JOSÉ DEQUECH, eleito. prefeito, com
2.615 votos, contra Alvarino da Silva do
\MDB-l, com 1.181 votos e Osníldo Bartel do
MDB-2 com 736 sufrágios; A diferença pró
candidato arenísta DEQUECH, 698 votos,

Nove edis formarão a Câmara Munici
pal deste Município, sendo. 6 da ARENA e 3
do. MDß. Os eleitos pela AREN A: Victor
Kleine, 343; Ingo Wagner, 297; IzhUo Carlos
Peixer, 283; Frederico Guenther, 258; Do.n.l
do A. Otto, 227 e Elmo. Bublitz co.m 209 su

frágios. Pelo MBD: Valeriano. D1vigilU, / 326,
Heitor A. da Silva, 206 e Armim Byla&rdt
com 171 votos 8 Beu favor. Total de ,vots.n- .

tes em Guaramirim, 4.660. Os municípios de
Guaramirim, Schro.eder e M&ssaranduba fa
zem parte da 60.0 Zona Eleito.ral de SC, com
sede no. primeiro. municlpfo. e tem como tf- .

tular o. Dr. Nicano.r Alexandre Ramos. Estes
dado.s foram po.Bsíveis graças a especial de-

Nativas REFINARIA
vimento de novas pesquisas e, simul
tansamente para li criacã()) de uma

tecnologia própria que oapacitará a

indústria nacional a cbmpetir com os

labora t6rios estrangeiros. A flora bra
sileira, não obstante. sua pojança Ilpre-

senta grau muito bllixo de explora
ção.

Cöm conclusão previslo para o

ano de 1979, a refinaria de pelróleo de
,säo José dos Campos (SP), será a maio!'
do País, com c�pacidade pena proces
sar 190 mil barris diári03 de óleo (30
mil melros cúbicos'). A nova r·efinoria
lerd ainda flex bilidade operacional para
refinar economicamente li maioria dos
ripos de pelróJ.eo existeo:es no mundo.

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



201-11-76 PAGINA- aCORREIO. DO POVO,
da Conceição Cardoso.
Ela, brasileira, solreíre, dornéstlca,

natural de Jardguá do Sul, domlellleda
e residente em Ribeirão' Molha, neste

.dísrrtro, filha de Eugenio Darea e ,Ma.
tllde Liesenberg Deren,

Edital D,iI 9,f:J77 de 10/11/1916
-TRevair Luiz Campestrtnl e

! .

" �uzia_ Vesel :

Ele,
.

bresrletro, solfelro, ternetro me

eâníco, nature) d-e"Rib dos Cedroa, nés
re Estado. domiciliado It residente na

Rua Pe, Alberto lecobs, nesta cidade,
filho de Dmo Campestrinl e Gema
Cempestrtnl.
Ele, brestlelre, solteira, tndustrtérta,

nascida em jaraguá do Sul, domicilia
da e residente em Ilha da l"'igueirll,
neste dtstrlto, filha de Ernesto Alberto

I
Willy Vase! e ,Alzira Franceeehl Vasel.

.

Edilal D.O 9.578 de 12/11/1916
Edto Holtz e

=-- . , .....ll Eleonora Leafers

"CORREIO- DO POVO"
Fundação: fi R TU R M UL L ER - 1919

----'-- J:
CaCMF 84.436.591/0001·34

- 1976·
Diretor

Eugênio Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
Anual . . • .. . '. Cr$ 60,00
Semestre . . . • • . . Cri 35,00
Avulso . .. . . . . . . CrS 1,50
Número atrasado ' . . . Cri 2,00

ENDER�ÇO:
Caixa Postal, 19

Rua ,2. n.o 130 - Fone: 7%-0091

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

SOCIAIS
da SemanaAniversariantes

Fazem' anos hoje:
e - A sra. Olga Hensehel Mahnke;
-, a sra. Olga. esposa do sr, Alva

ro Stingben, em eambé -PR-;
- Marcoi, filho do er. Lewlaos

Spengler, em Curitiba;
- Pl sra, Otília Zapella Alperstaedt.

.,m Itapocuzinho;
Fazem anos amanhã:

Ele, brasileiro, solteiro, soldador, ne
turel de jaraguá do Sul, domiciliado e

residente em Rio Cerro II, neste dlatrl
to" filho de Eurico HoIIZ e Linda Bor
chsrdr Holtz.
Ela, brasileira, soltetre, induslriári8,

naturel de ltoupava, neste Estado, do
miciliada e residente em lroupeva Riga.
neste Estado, filha de f'ellppe Lenfers
e Carla Leafers.

Bdital n,. 9.519 -de v12/1 t l_l.916
Dávi_' Albin:o Alquini, e'r

, Emilia Ma,rgarelh Piske

Ble, brasileiro, "solleiro, representanle.
natural de jaraguá do Sul, ,'domitiliado
e residenfe na Rua Marechal Deodoro,
nesla, cidade, filho de Tobias Alquini e
Aladía Silveira Alquini.

.

Bla, brasileira, lSolleira, lIuxiliar de
escritório, olJscida em Curitiba, Paraná.
domiciliada e resideote oa Rua Reinol·
d'o Rau, nesta ci_dade, filha de FerdinaD
do Piske 8 de Rainildel'Goebel Piske'.

Edital R.o 9.680_ de 12/t t/1916
L<>rival Reblin e-

Nadir Behlina-

_ O sr. Alfredo Horst. no Rio de
Janeiro;
- g &r. Reinoldo Schulz. Funcio

nário da Soco Gráfica Avenida Ltds.,
nesta cidade;
- sr. Alfredo Bäumle;
- a sra. Ivone Mascarenhas Scki-

ba", em Curitiba;'
Dia 22 novo

A I!!ra. Prof. CeeUia, eSp08& do sr.

Alwan Karsten;
- o sc. Camilo Andre.tta;
- a sra. Al81de Aizira, esposa do

sr. Alfredo Langer;
,ii

_ Oetina Winter;
- a sra. Esmeralda

-

Schmitz Ve
81e. brllsileiro, solteiro, estudante,'

natural de Timbó-; neste' Esta'do, donii
ciliado e residente em São Le:epoll!l"o,'
Rio GraDd� 80, Sul, filhe de Waldemar'
Rlblio e Irmà Reblin .

Eid, brasileira, solleira, 'professorl,
natural .de l�i!iguá do ISU.), d'omicillada
,e residéole em Barra' "dó Rio Cerro�
neste �is!rito, filha ,de, LeopoldO fteh- I

liog e Elfrida Mueller Behlioa-. )

� O sr: Robudo Sebolz, Funoio· EdÚal D.o 9,681 d{ 12/11/t916 1;
nário d.a S06. Gráfica Av.nioa Ltd... .' l�t ,I

< Miguel Ribeiro e
nesta eidade; Noeli Lucia Pietruzil
- a Ira.' Zul�ira Coutiuho Müller; ';

,

, ßle,:' brasileiro. solteiro, m,eap·ico;"
Dia 24 n81Ultai de"'�io Negrinho, !.leste EstêSdo. I

- domiciliado e reaidenie' nll Rua '�ieardo
: - � &r.. C�rolina, elpolS do sr. Ha8�. Desla cidac(e, filho de jo�o 'Ma-
Eu�elberto FreI�erger;. IhilS de Oliveira e CanEliIiha Laura Ro-
I l...-. (} sr.V Herbert' :.schuelder 'em . ".: ' ,

' -' ,

R'· d S 1''''
, -=_'

"

'�. '.;\::� lii';,< j. dr1guu RIbeIro." ,- -;-. �'_
..
10 OU, '''.\ "

,.. 4]'-; �,'-4', ,�:�\, ir. ;
�

""'" .\ F' � _
,

'f 1

_ .,... a sra. Vva.ãSelma _ Brubal!l: .8m < . f!11I; �r,lIsil�ira ..' lolteira, auxiliar cI�
Jdinville; ,.;'A . _.

I..' �;-:: j ,escriló,rio,: natural de Curitiba-Par�Dá..

,

.

'. '.:' ;1 ('
I

domiciliad� e resid,enle nll Rua Procó-
DIp 25J�, -; ;,.,

.

]

,-

f " :pid·-Gom.e"'It',d�;:Onveira, nesta cidade,
L 'A '8�a'. ,Odílà L:',Vieira -em Join f,Hha! de �WaIQtyr 'J)jetruza c Adelifta Pie'- '

'11,
k ': ih. I ,'" )., '" _, ,\ '. ,I {truz.. ..', ,

vI.�e; CI ",h' ... - ("
- �";,, ""o .1 ii .. 1

..1
';'

:-' � Isra\�Rer�.I!lll. ,e�P9.a 'd� ,-sr.
ti ,� Ba'ifã] n.o 9.68! de .12/11/19168antos,Woma8elh; -4"'" .,� .,: , . , II A" to G "h 'M II� '�'Catal-in;�';,,�Uh'léi!��9a�M._S.�'h�D'êr;;i ugus,' Ula arme!

.. ue. :e,r ��f
• l.:... a I!Ira Vva ..,. MarIa � Stulz,er�' 'im ,I

" '"

Sueh ROBaue Mul,ler. , ," ,

bàtÍoiohas; "', � ,,'" i." '

• ': "Ble, bralileiro, solteira. �'l'efrRiltl� �
L:J1k Alessandro Nci,�,��r,fUb.� d':,�h , 9,I!.ur:�I. d� J�.�aflU�,}�P SuJ'.:,dp.mi4tili�dO,

,

cldes e Ivone Mlirla:' GOIÍ�aga; t.\ U' " � reslden_teft,PiiI Ru'cu VenancLo da :SIlva
; It ','" Porto, nista cidade, filho de Giga I

piä �6 .:; (' �:,' !?)_� ,,,,-i' :: 'Muelrer"a "E:a�ÍI"a'Ud "Sch1lli�t Muellei...
f -:0 l!I·r.' QSiD�rrk,I?lIarte, :em Joinvli,e; :1 �; ;�l�. prp�il�rrl!".' ;,plteirll, iD:du&trilÍriéJ� I

\ :...:.. " ara. Vva.Berta Lessmano, ' nAlúral ae M�frlJ, oeste Estado,. do· '

:; - Maria Irma T0melin; , er <,' <'
, miciljadlh e residente na Rua ,EpiUICiô

,� ,....;·0 Ir, Garald'o WerningJiaus. (fU.
I' ,Pes.oª, )listâ cidad�, tU'ha � de; ,Fr�derjl

retor de -Ele'tromotOl'elll Jataguá ,8 A.); eQ MUller e Deolinda de Borbil Coalho;
t _; Prof Holando M. Gonçalves.:, Mü!,ler., ,�:

'

.

I ,

� "Nossos c.umprID:ll!.n�(j8". ,
'

Bd'iial n.O 9.583 de,,16/11/197f) ,

- • I

Sérgio LoreneeUi e

Bernardele Dulra

gini;
- Arminda Küster. em IU� Cirro II;

,

.._ a sra, CeoUria Meurer Mannrich;
em Atalanta ..:2..SC-;
_' a sra. Oelina Winter Bartel,- em

Ponta Pori -MT-;

Dia /J8

ae'qlslro; ".::Civil'
Auraa ,:Müllell 'Grubba, Oficial do Registro

. Civil do I. Distrito da Oomarç_a" de Jal'agui
io Sul; Estado de Santa Catarina, Bralil.

"

Edital 0.° 9,516 de 10/11/1916
Paulo CUlir Cardoio e

Célia Darea
t Ble, brasileiro, solteiro, desenhista,'
palutal do Rio de janeiro, domiciliado,
e residente em hajaf, oeste Estado, fi
I:ho de' An.t�:)ßió Cdrdoso f'il)10'� Maria
• - " '1- ...

Ele, brasileiro, solteiro, servente néltu
ral de Ja.raguá do .sul, domiciliado, e

residenfe ém jOinville, neal8 Estêlldo,
filho de

. .ovfdio.Lorenc�fti I Maria Ba· :
,

lista LOJlencetfi. í i
Ela, brasileira, solteiro, industriárill I

nalural de Jaraguá do Sul, domiciliadá ,

e r�8idente em Sllnla Luzia, nesle dis'7 ;
trito, filha de Sebastião Dutra e ,Pauli� ,

na Bisoai Durni:
.,

I

lUm casanemc
em .A\ralQlllllalrn

Ar.ides' dos Santos e

Elfi Lipinsky
(cópia recebida do esrtõrío de Rio

.dos Cedros neste Estado).
Ele. brasileiro, solteiro, lavrador,

natural de Rio dos Cedros, neste Es
'tado, domicülado' e 'residenfe em' :Ri-o
dos 'CedroS; oeste Estado, filho dEi
José Gorge dos Santos e Maria do�
Santos.

, li

Arnoldo ALEXANDRE
Na bucólica cidade de Araquari'

nUlD fÍlh dê tíude ensolarada e gOI!�
tosa, tivemos a felicidade de iIl8sistir
ae enlace matrimonial de Tânia Mara
CQm

.

o juvem Jorge Schneider, ela
filha, do nosso querido amigo Jacy
da Costa Pereira 9 de sua espOliai ,

dona Ma:ria. na Igreja Matriz do Se�
nhor Bom Jesus do Paratí,

O aconteelmente que se Terifi!
cou äo último dia 6 (lo corrents mês
de novembro, teve 'seqüêncja com um
excelente j,antar nos salões de fel!t�
do Peste.Bínuelo. DO kin, 71 da BR·lOl
(Itapocü),' reunindo a8 figuras maiá
represeutativas da soeíedade araqua.
rtense, além de convtäades especiais
de São Francisco do Sul, JOinvilla,
Tubarão e Curitiba.

Deixamos oe mencionar nomls
plu;'a não incorrer no peca�?, da omís,
são involuntária. mal parel nós, par
tíeularmeute, o svento &ell constituiu
um d'os motivos mailil emocionantes
em termos de reencontro. pois abra.
çando (;) n08SO. querido amlge Jacy da
Costa Pereira cónseguímes voltar 80

p a s 8 a d o r e 1 e m b r a m. d o 8 •
nOSS8S lutas pe188 páginas do semlt

nflrio "A Cidade", de São FranciscQ
do Sul, tintre os anos, de 1.954[56;,

'

abraçand@ o nosso Dio menos qut!J
rido amigo Dr. Otávio da Costa Pe.
reira e sua dileta espôil8, dona Lacy,
candi�at8 da Arena joinvilense a Câ·
mara -Mu!li'cipal, recordamos nOS888

Ela, brl\sileira, solteira, iDdustriária, lutas pela lõIobrevivênoia do IpiraDga
oatural de CMDoinhas, neste Estado, F.O .. também de São Chico city.
domiciliadO e residente' ê'm Morro da O casamento de 'rânia Mar.
Boa Vista. neste distrito, filha de pés a prova a categoria social do
André Bueno da Rocha e DeU'vslina n0880 mile ..�r amigo Jacy da Costa
�acha4o da Rocha. II .", P9reira qllei, nessa oportunidade re-

B,d itai"I", lI:- 9.587, �,�'),1,6/,� i/19�6", '

' ! cebeu ai mais inequlvoeas demons·
,I. h trações de amizade dos quantos com·

, t' V_almor, Bento e: I _ pareceram ao festivo acontecimento,
" ,Jto�� Marià, E�ith,Grs�" Nosso abraço 'ao Js'cy ti n08808

,1i'Ele� "";b'rllsHeiro;'7.,....II·O'lteiroi-·�tbrDeiroj
,

'melhorêlil votos a Tânia Mara' e 80

natural_ de, 'Guar,amirim, neste Est�do. Jorge, deséjando que a eamiriliada li

domiciliada., fi . 're&idente em Estrada I dois se prolongue até qué Deus 0'8
Nova, nes'te, distri�e)t' filho de' Peíbõ ·separem. Amém.
Bento e -Amanda�Beck Bento. ' '-"'" -,--_--'!!"I:'b;;. .

Rotaij, ,kom�ageià
Operária·· Padrão

,

Ela. brsstleíra. solteira, doméstica,
natural de Jaraguä do Sul. domicilia
da e residente em Jaraguaalnho, nests
distrito, filha de Alvino Lípíasky e

Gertrudes Krause Lipinsky.
Edital n," 9.ú85 de 16/11/1976

Ademir Krehnke e

Rovena Mathias

Ele, brasileiro, solteiro, serrador,
natural de Jaraguá do Sul, domioiliado
e residente em Rio Cerro I, neste
distrito, filho de Curt Krehnke 8 EI-

'

friada Gies" Krehnke.

Ela, brasileira. solteira. ind1lstriária,
natural ds�J'aragúá 'do, Sul. domíetíía
da e residêrite em Rio' Oerre=I, ..este
distrito, filha de, Eharth Mathil&s e

Thekla Kamke Mathiss.
11 "

Edital D.o 9.586 de 16/11/1976
Altair Paulo Nunes e

Santilia Bueno dll. Rocha

, Eltil, brasileiro. s,olteiro, operário,
mitural de Cilnoinhal. neste Estado.
domioiliado e residente em Morro da
Boa Vista, neste distrito, filha de
Esmeraldo NU:UIS e Hel@na Dalinski
NUliHHl.

j' \."'f.;}." \! ; <' •

, Ela, b,ral!lil�ir8,. s,Qlteira" industriária,
nat�r,al, d� 1C.orupá, n�8�e Jstado., do .. '

��9ilia,�a, � I;�iitlellte "em, lSstraQa No.: j

T8, neste distrito, fHh,a.d� .DUo; G.ramm
e Olga CarUni Gramm,

.

Edital n.O 9.588, dt!·-1·6[11/lfi76
Paulo Dalfiore Dallagnolo e

O Rotar)" Club de Jaraguâ do
r, Hil4a Fiamoncini

Sul reunido nl'1 úhima t8rça feira coo,:
.- Oópia r�jeebida do cartório de Rio too com a presença' de rOllriamos flq
dq" C�dros,� n�ste Elita.do

'

','
. clube e de outl'OS. além de visitantes

Ele. brasileiro, solteiro, oficial e oon,idados especiais.
adminil!ltrativo,! natural de Rio doa: Na opö'rtunid'ade figoroo com€l
Cedros ne8te Estado, dOIB,iciliado e oOD.idada especial, a Senhora Reailda
residente 'em Rio dOll Ce'dres, n8st. Farias e aeu' IiISpOSÔ; os qoa�s fotam
E@jta'do, filho) d.J AngMlo Dallagnolocl8 BIlOdadol!l pelo Comp.. Lo�ri'f81 Ro.;
Carmela Ualhlgnolo,.' .' ,

"
-

" I " fhenbergar, para Bfl!sinalar' a homens-
. 'h, -

, ,

'
", '! Irem do' Rota,ry pela conquista po�Ela,' brasileira,.8ólteira, c08túreira, parte da Sra. '1t'eoilda Farias do título

n�t,!r.al de Rode.lO, neste-, E8tad�, do;:- de Oper,rie Padrão de Jaraguá d�micillada e reSIdente nesta CIdade,
-

S'ul de 1�76. A Sra. Renileb. FariBII e

filha. de, Al�e�to ,FiamOD,ein-i e Agne� ; ,fono�onârii1 categorizada ,d�, fi,rma
Je FlalQ;9nC�nl .' : ,,' , .,' Maroato S/A. � Ind. fi Com. e exeroe

atualmente o eargo de Presidente do

Sindicii'to dOll E-mprs'gados na Indús·
tria do, Vestuário.,

,

Após a àós fàla de agrsdeoimenlo,
s homenageada e o 89U 'esposo He�
rique Farias. feram muito cumprl-
ine'ntaí:h,à. ,e I,

Ellital D.O 9.589 de 17/11/1976
Dorival Leit. 8

Maria Odete Geraldo Alve.

Ble, brasileiro, soltejro, motorista,
patural de Rio do,' Su'l, Beste Estado,
domicilhtda e residente em Vila 8a.
pendi, neste distrito, filho de Firmino
Francisco Leite 8 Maria' Leite. I R O d r i g o:

,
S aDto s

l

Ela, brasileira, solteira, 'costuraira, I

, M a b n k enatural de Luiz Alves, neste Estado,
'

domicUiada e residente na Rua Fran-
I

!

cisco Todt, nesta cidade, filha de Na cidade ,aulista de Santos. �11
Arthur .Alv�,s·". Jrene Ma,ria; Ger81do� I Materoidad� ,Cid Peres, às 18h45 mIO
.

do ·dia' '30 de outubro de 1976,Bditàl n;o 9.590 de i'7/f1/1976
nasceu para o distinto casal Blimar

João de' Deu's Martim' e ,,:-

(Solangi Santos) MGlhnke um robuslO
Irene Floriano garoto que os pais eslreantes vão blJ�

Ele•. brasileiroJ_8Glteiro, pintor, n8� fizar com.o nome de, Rodrigo, SelOlOS
tural de Jsraguâ- do S.u� d,QlmicilisQo e Mahnke. Os avós malernos Vicente dos

resid'ente em Vila Lenz'irneste distrito, Santos, Capitão da ",Polfeia Militar e

filho de João Martim e Ana,Veloso. sua esposo Nair Tavllres dOI SaolOS e
t

II corujinha Cecília MahDke feslejaram
Ela, brasileira, sGlteira, industriária, o feliz eveDlo, entremeado de algumas

natural de Jaraguá do Sul, clomiei- lágrimas de saudosa alegria.
liada e residente em San�a Luzia, Ao Rodrigo, seus pais e avós um

neste distrito, filba' d� f'rtUl,cisqQ Flp- , especial Implexo do pesioal da reda-
riano .. Asta Floriano. ção deste semanário.
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1

. i

! I Bazar do Excepcional - Convite I
1 1
, I
i A Escola de Bnsín« Bspecíal de Jarsguá do Sul - APAE -, i
! realizará no período de 24 a 26 de novembro, o "I BAZAR DO EX- I, CEPCIONAL", onde serão vendidos trabalhos realizados pelos alunes ii Excepcionais e outros produtos qU9 foram doados à Escola (canecos 'I
! de chopp para coleção, srtezanato de madeíra, objetos de decora- �
I ção).

-

i! Local: na sala uúmero 2 da O.M.T. I1 !
! Av. Getúlio Vargas (.JefroBte 81 Oasas Pernambucanas) i! Horário: da. Sb à. 20 horas !I Agradecemos 0 material que n08 foi doado pelas Indústrías, i1

iI vizinb.�����d1;:.:t�;.� E.'.�:·:�a d:.:�V�r.j;:t:."��n��.:pc���:t·· I! 'I
, A DIREÇÃO ii

i I
1

�------------------------------

.!

/

'

Va.ha logo'
..

��
buscaa- O seuChevelte77:

voeivai descobri_' ��'�_.- .,.,
, .A. •

"

�q�mo!cl�e��'::;
1. de dirigir.Mas isso é o que D, Chevette ser atendido com�or e carinho dignos

sempre fOI. Este ano, ele esta melhor de um Chevette. Vm.consegwr
ainda. Com seu novo painel de fmanciamento na hora: e a.ssistência <

c,

,���. instrumentos, bancos anatômícos.e sempre que precisar.
, porta-luvas com chave. Mas não vamo� Heja um dos primeirosa sairpor 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 - 72-0969 - Av. Mal. Deodoro, 557

.Jaraguá do Sul - Santa Catárina

Faadação Educacional Regional Jaraguaense (F ERJ)
Faculdade de fstudos Sociais

Rua Walter Marquardt ,n.o 835 (Centro Social do SESI) - 89.250
JARAGUA DO SUL - Santa Catarina

CO III U N. CA 0'0
o Dlrerer da Fundação Educacional Reaional Jarllguatnse, (FERI)

comunlce que as INSCRiçÕeS pera o VESTiBULAR ÚNICO E UNIFI
CADO de 1917, iniciam-se DO dia ã de novembro e prolonger-ee-ão afé o

dia 26 de novembro de 1976.
Outresslm, comunicamos que I taxe de inscrição é de Cr$ 268,00,

pagos no Banco do Estade de �anla Catarina (BE�C).
Dias e horérlos que li ôecretarle 'da FERJ funciona:
2.118 às 6.1103 feiras - 14 às 22.00 horas
Sábados - 8,00 às 11.00 e das 14.00 às 17.00 horas
Domingos - 8.00 àa 11.00 horas.

DECRETO N. 407/76
Estatui o herarte do comércio pare as' festividades de final de ano.

EUGeNIO STREBE, Prefelro Municipal de Jarllguá do Sul, Eslado
de Santa Cerertna, 00 use e exercício de suas atribuições,

- acolhendo o pedido formulado pelo CLUBE DOS DIRETOReS
LOJISTAS DE jARAGUA DO SUL,

- e vlsando beneficiar não só o comércio local, como sobretudo,
. ii população local e das regiões circunvizinhas, D E C R E T A:

ART. 1.°) - O horário a ser obedecido pelo Comercio, nesse final
de ano, será o seguinte:

Di·a 08/12 - Horário normal, i. é, até às 18,30h ;
Dia 11/12 - Sábado: Horário normal;
Dia lã li 17/12 - Afé às 21 h;
Dia 18/12 - ,:5liblldo: até às 18 h.;
Dia 19/12 - Domingo: afé às 12 h.;
Dias 20 ii 23/12 - Até às 21,h.;
Dia 24/12 - Até às 13 h;
Dia 31/12 - Sex Ia feira: Afé às 13 h .

.

ART. 2.e} - Não haverá expedienre ne dia 27 de dezembro, para
compensar o feriado do dia 8 do mesmo mês.

ART. 3.e) - Revogam-se as dispostções em contrérlo,
PALÁCIO DA PREFEITURA �UNIClPAL de jaraguá do Sul, aos

1.0 die do mês de novembro de 1976
EUGENIO STREBE, Prefeito Municipal

O presente Decreto foi regtsrredo e publlcado neste Dlrerorte de
Expedien e, educação e Assislência Social, aos 1.0 dia do mês de novem-

bro de 1976.
. �

ASTRIT K. SCHMAUCH - Dtrerora.

Fones 22-2433 e 22-1953 - Blumenau -SC--

L IN O VDIGY
.....................................................1......

ADVOGADO
OAB/SC 2280

.

- Escritório em Blumenau -;- Rua Mal, Floriano
.,

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

Cx. Postal 81

Desmatamento
Mais de um milhão de hectares

de mat8s virgens foram destruídes
somente este ano em Matl) Grosso,
segundo o delegado do Instituto Bra
sileiro' de Desenvolvimento Florestal
naquele Estado, Paulo Benedito de

Siqueira. O IBDF havia autorlzado
um desmate de apenas 800 mil hee
tares.

A situação chegou 8 tal ponto
de gravidade que o IBDF arrecadou
de multas, de janeiro a agosto. s

quantia de 1.082 mil eruzeiros. En
tretanto, os desmandes podem. ter sido
muito maís graves, uma vez que o

IBDF conta com apenas sete Iuaclo
närtos para natrulhar mais de um

milhão de quilômetros quadrados na

praservação das mates nattvas.

Materia
Es-colar

vens. desde muito cedo, os 'princípios
gerais sobre a melhor utilização de meio .

ambiente, para que não prossigam nos

mesmos erros atuais de devastação cri
minosa em todas as regiões do país.

Explícou o secretário do Meio Am
biente que no Amazonas e em Mato Gros
so a ocupação do solo para a formação
de pastagens prejudicou seria,mente a ve

getação e atualmente de 2p a 50 por
centro daquelas áreas estão abandonadas
e ocupadas por arbustos. Com a dístruíção
da tlora, símultaneamenée acontece a da
fauna. Os pastos assim formado tem v�'
da útil de, no máximo cinco anos.

Introduzir no currículo escolar a

partir de 1977, matéria que ministre aos

jovens, metodicamente, conhecimentos
sobre o bom uso do meio ambíente, é
o que propõe a Secretaria do Meio
Ambiente, segundo seu eíeular, Paulo No

.

Queira Neto: A proposta está sendo exa-.

mínada pelo Ministério da Educação. Os
problemas ecológicos (conservação e bom
uso do meio ambiente), segundo Noguei
ra Neto. tem seu maior entrave na ínsen

sibilidade dá população de um modo ge
ral (conscientização) e, como convencer

adultos é bem maís difícil, torna se de
fundamental importância imprimir nos [o-

A
Escritório

CO,MERCIAL
ADVOCACIA - COIIABILlDAOE - SEGUROS
Antonio ..José Gonçalves

Bel. em Admiuistração de Empresas
YvonneAlice Schmöckel Gonçalves

Técnica em Contabtltdade CRCCSC) 7·638
OPF 093090.989-53

Rua t (Mal. Deodoro) 12%/130
Fone 72-0091 - ex. Postal, 19

Jaraguá do Sul Bant. Catarina

Recursos fiscais e administrativos - ContablHdade
Serviço de marclls e patentes - fotocópias de

Leg1slaçAo trabalhista e INPS - Seguro. em' geral
Serviços aéreos Varig

_
Desde 19_44 à lerviço do progresso de Jaraguá do SQ
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buiz Hienen 5.A. Indústria Goméraio de Bebidas
À'f. Marechal Deodoro da Fonaeca, 657 J4,RAGUÃ DO SUL se CGOMF - 84429844/0001-42

RELA tÓRIO.
Senhores AoionilBtu: Em comprimento às determinsçõe!J higais III Es

aatotarias' submetemos à apreciação de V. 881,· o Balanço Geral (II respectiva
dsmcnatraçâo de Lucres 8 Perdas. bem como o parecer do Oonselhe Ftsoal,
referente 80 exercíoio 88 16 de Agôsto de 1975 a 15 de Agôsto de 1976. FI
eando ootrossim esta Diretoria ao inteiro dispor de V. SII8, des Senhores
Acionista. para qualquer esclareoimento neoeasãrío.

Jaragol do Sol, 13 d. Setembro de 1976
Gerhardt A. E. Lassmann - D. Oomereial. C'PF - 019557999· 20

Balanço Geral Encerrado em 15 de Agôsto de 1976
I

A. T I V O.

1.242.212,63

1.149.405,52

101.309,71

854.651.44

114.334,43

606.451,32
4.068.365,05

P.& li S I V O.

Nil Eligiul.
Capital - F. de Reserta Legal - F: Reilerva Especial - F.
Risern para aumento do Capital - F. Indenisação Trabalhista
- Fundo de Deprecie cão - Correção daI Depreciaeõsa - D.
da Correção MonetAria - 2.755.605,21

.

EXlgiul I Curto e Lonlo PrIlZI. -

Fornecedora! - Imposto de Renda Retido _na Fon�e - Banco do

Brasil-SA C. Giro. Banco do Brasil SA Pasep - Banco do Bra
sil BA Empréstimo Industeial _. Unibanoo Financeira SA -

Banco do Estado de Santa Oatar ína SA MiDI Pis.
Pendenle.

A Disposieãe da Assembléia Geral Ordinlria.
Compensatão.

Caução da Diretoria - Valôres Sl"guradolil.

Demonstração da Conta de Lacres e Perdas Encerrada em f

15 de Agôsto de 1976.
Contas.

Vendas de Produtos Proprios - Vendas de Mercadorias - Fretes
- Receitas Diversas ..,.... R. de Transações Eventuais. 5.901.924..52
Matéria Prima - M. Prima Seeundâr ia - MerGadorias - I. Ren-
da pago na Fonte Imposto de Renda - I.C.M. - I.N.P.s. -
F.G.T.S. _ Segúro de Veíllulo8 - SPguro Obrigatório - LP.I.
- P.I.S. - S. Acidente trabalho _. Oedeaados SalArios
Féria8 - Salário Familie - Impostos - Despeses Gerais - P.
Devolvidos - Segaro de Incêndio -:- 13.0 Salãrío - Mobtal -

1'. Di'ersen - Depreciação - Fundo de Resern
Legal - Lucro. 5.9tl_t._9_24...._52 _

5 901.924,52 ó.�OI !:I24,52
Jaraguá do Sol. 15 de AgÔdtO de 1976

Gsrhsrdt A: E. Lesemann - D. Comercial -- Técnico fim Oont bilidads -

Regtstros DEO. 178813 e CRC de SO. 2210. CPF· 019557999-20

Parecer. do Coaselho F iscai.
Senhores Acionistu: Os abaixo assinades, membros do Conselho

Fiscal de Luiz Kienen SA Ind. e Com. de Bebidas, Estabelecida à A •. Mal.
Deodoro da Fonseca, 657, nesta cidade, tendo examinado detldamentt', Ba

lanço GerBI, Reletõrio e Lucros e Perdas que lhe foram apresentados pela
Diretorta do perícdo de 16/08/75 a 15/08/76. são do parecer de que os mas

mos ilG encon tram em perfeita ordem e foram ela bor- dos seguindo 8S normas

eentabeis. razão pela qual defem ser aprovados pelos Senhores Acionistas
em AssembléIa Geral Ordinária.

Jaraguá do Sul,

475-762,43

230.546,09

606.451,32
4.068.365,65

13 de Setembro de 1976.
Henriqoe Wolf-CPF:104359809
Toni Blosfeldt CPF. 0807781p9

Airton F. Remos CPF 103962929

Uma História, Muitos.

Imobilizada
Imôesis - Benfeitorias Ativo Imobilizado O/Rc!ualiação.

EstIVei.
.

Maquinal 8 Ineraleeões - Veículos - Móveis 8 Utensílios
MauAI e Patentes.

Oisponi,el.
CAiXA - Bancos.
Re.Uzalel I Curio e a longo Prazo.

Matéda Prima - Produtos Acabados - Matéria Prima Secun
dária - Mercadorias. Contas a Reesber - Pétrobras - Adicio
nais Restituiveis Leis, 1474/51-2973/56 Previsão Trabalhista .;

Adicional do B.N.D.E. - B. Orefrsul de In,estimentos. .Orefiêl
SA - Sudepe _ Budene - Obrigações da Elétrobras - Em
brur - I.B.D.F. Fundase - Finor - Äções de Outras Empresas
- VaRilhame.

Pendenle.
In8l'Jfioiência de Depreciações - Despesas Diferida •.

compensação.
Ações em Caução - Apólices de Serur08.

I.a parle
Sebasttêo B. de Albuquerque.

Fidel Cestro derrubou Fulgêncio
ßanere do Governo de Cuba, e se di

rigiu aos Estado, Unidos pedindo
epolo para o pais sob novo reg-ime.

loha F. Kennedy e.ra o Presidente
amerlceno.

I

As condições americanas eram lIS

mesmes ímposrae ao patses do 3.°
Mundo

fidel Dão iii aceitou, e começou
por nacioaali&u as empresas amertce
nös no país.

Só um louco teria IJgido assim,
em inslanle Ião decisivo, mal conquis
Illdo o Poder pela força. quando o óo
vo Governo" preci�ava do reconheci-
minlo das Nações livres .•.

Ou ... só um lider, lendo li .,seu
I,ado todo um povo unido, disposlo ÇI
ludo conlra quem bem cODheciil, II

ponlo de desafiar tamanho giganIe,
mesmo sendo pafs de monocultura que
rompia justarnenIe com o único com

prador de seu único .produto, o açucar .

cm atitude que tinha ludo de uma tre

menda, louca e absurda bravala
Em re·presália, os EslllIdo$ Unidos

trQtaram de impor a expulsão de Cuba
da Organização dos Eslados America
nos.

Doze anos passados, manobrava
de modo inverso para

.

Cuba vollar CI

ser aceita na OEA, porque precisa.vã
aí vender-lhe aulomóveis e caminhõ(c!s
de suas fábricas na Argentina, lIO que.
Fidel Ca�lro respondeu com insultos
áos lImericanos, para mostrllr que nlio
'recebia a medid!l· C9mo favor, nem

linha iD.lere3se no 8Ssuolo.
Do ponto de visllI POlílico, John

Kennedy não revelou qualidades de es

tadista naquelll ocasião, quando os Es
tados Unidos eatavam empenhados em

cercar II Rússia de bases de foguetu
Polaria !ão próximas quanto poss{v�1
de suas fronteiras, .. queslão do CaDal
do Panamá começltva a ser ngitada, e

ele aubellimou o senrido da Revolução
Cubana, acolhendo na Flórida os re

fugiados cubaDOS e lhes dando condi
ções de armcuein se alf e orgonizllr ex
pedi,õea invltsor•• li Cuba. Menospre
zando tlio desprotegida Na,ão do 3.°
Mundo, It terlo da omissão de qualquer
Nação Membro da OBA, .. graode

Historiadores I
Nação americana permitiu, em seu 80.
lo, a organização de forçaI guerrilhei
ras que nele faziam base mllner, ferindo
princípios de Dírelto Internacional, ce
mo se nada de mets estivesse ecome
eendo,

,

lohn f. 'Kennedy não foi um es

tadista, e muito longe esteve de ser

humilde e heróico. Mais pareceu ser

o Senhor Todo Poderoso de uma

grande Nação, que agia desastrada
meare naquele tnstanre, lembrando o

lelio da fábula assustado com o reuaho.
.

Sua medida seguime foi o bloqueio
comercial da Ilhe, e sua truculência pa
ra com as -DI!IÇÕII!S do 3.° Mundo laHno
americano, llmelJçando-as vi vllm�nte de
represá.Jias em caso de furá lo.

.

Os Eatados Unidos af não pedi
ràm que fosse ouvida a OEA.

SimplesmenIe deram de dedo nas

nações lalino-tsmericanas, e lhes. alin
giram li própria soberania.

Como brasileiro, eu nBG POSIO
admirar John F. Kennedy por isso. E
me impressiono profundamente com ii

eSlupidez. nã0 sei li Iroco do que, das
homenagens que lhe são prestadas por
este Brasil li fora, com a seu nome

dado ii todos lugltres públicos, inclusi·
ve com O· tHulo de Presidente, Cllmo

se tivesse lido um dos nossos.

larina BeatrieB Kaufmann
Para o dia de amanhã - 21 de

novembro de 1976 -, o dill da Karina
Beatrice Kaufmann estlÍ marcado para
um enconlro com a religião que abra
çou, deixando em festal CI C8�a de seus

pais dr. Ivo Kaufmann II DODa Marin,
SUltS irmãs e os· avós, dr. Brich Kau
fmollnn li: Donlll Milly.

A. dssinalação do evento vem

acompanhado de um almoço em com

panhia dos p_lJreotel, amigos e conhe
cidos especialmente cODvidad08, que
Itrá lug�r às 11,30 horaa, nos ulões
di feala do Clube Atlélico Baepeodi.

"Correio do Povo" apresenta à
Karinl os seus cumprimenlos peJa sua

primeira comunhão.

reco (MF): 84.430610/0001-15
Edital de Convocação

Assembléia Geral Otdinária
São convQcados' 08 Senhores

Acionistas desta Sociedade pars a

Assembléia Geral Ordínárta 8 reali
zar-se às 08,00 horas do dia 20 (vinte)
de novenbro tle 1976, na SU8, sede
social, 00 Bairro João Pessoa, em

Jaraguá do Sul. Santa Catarina, p.ara
deliberarem sobre a seguinte:

Ordem de Dia

1.0 - Apreciação, discU8São ti

deliberação I!!ôbre o relatório da di
retoria, balaoço geral, dumonstrativo
de resultados EI t'lueeer do Conselho
Fiscal, atinentes ao exercício ·social
Gompreendido entre o período dtt 01
d9 setembro de 1975 a 81 de agôsto
de 1976.

2.° - Eleição da
_
diretoria para

o trienio 1976/1979.
3.0 ...... Eleição do . Conselho Fis

cal para o êxerclcio de 1976/1977.
4.° - Outros assuntos de inte

rêsse da sociedade.
NOTA: Acham se a disposição

•

dos senhores acionistas, na lIéda so

cial os dooumentos a que liJ8 refere
o art. 99 do decreto lei n.o 2627 de
26 de setenmbro de 1940.
Jaraguá do Sul. 25 de outubro de 1976.

lódústria 'f.extil Jarita S.A.
Olga R. da Costa - Diretora

Presidente

C.P.F: 005.720.989�87 -

r--e---·���
T Dr. Reinoldo Marara 1
� II ADTOGADO II i
t Escritório ao lado da Prefeitura i
L.:=::.��.�.

I· GLAUBE
-

Woher wohlalmmt der Mann den Mut'
Wenn's hart aut hart ihm geht,
Dass er ohn' Furcht das Rechte tut
Und seinen Kampf besteht?

Der Schöpfer íst's, der grosse Geist.
Der ihn zur rechten Zeit
Das Rechte auch zu machen hetsst.
Ihm rechte Kraft verleiht.

Der Glaube, der den Berg versetzt,
Der gibt dem Menschl3D Kraft,
Dass súch der Schwache noch zuletzt
Die grõasren Dinge schafft.

80 packt er mit Erfolg das an,
Was er noch nie gewagt,
Deoo Alles möglich ist dem Mano,
Der glaubt und nicht verz!igt.

RudoU Hirschfeld, São Paulo

ALBERTO
IND.

BAUER S.A.
E COM.

CGCMF - 84.429836/0001 ..04

Assembléia Geral Extraordinária

Edital de ConvocaçãO
Ficam convidad08 08 8enhores

acionistas para uma assembléia ge
ral extraordináril:l, a ter lugar na 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 de 1976, para apreeuar
8 lJeguillte

Ordem do Dia

8) Aumento do capital social de
Cr$ 1.080.000,00 para Cr$ 2.160.000,00
mediante o 8proveit�mento da quan
tia de Cr$ 60.000,00. da centa Fund�
Especial pua Aumento de Capital LeI
4357 -e Cr$ 1.020_000,00, da conta
Fundo de Reservßs Livre.s.

Pelo compa.recimento, desde já
agradtlce

A Diretoria
Jaraguá do Sul, 08 de novembro de

,1976
Victor Bauer - Diretor' Presidente

CPF - 004.858.139

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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L IC.P.)
BOTAFOGO VENCEU A
PRIMEIRA N:O . .

"oLASSICO DA CATIMBÍ\"

ESP'O'RTIVAS

FUTEBOi---suissö DO "BEIRA": NATAÇAb (II)
AS CLASSIFICADAS Dia 27 de novembro, próximo sá-

bado. à tarde, Iodos 05 leragueeasee
lerão opertunídade de l!Iuiarir DO Beira
Rio,. 08 alletas que repreeentaram li na

tação da Cidade CiDtlitlÚír,ia DOS JASC
de Tubarão. conseguindo ne cômputo'
geral ., 3.0 fugir ne medaltdede. É uma

bea oportuntdede pare quem não pode
ir eos Jogos Abertos, para ver bons
nadadores como oa nossos, que eslio
treinando com afinco pera a competiçio
de encerramenro no próximo sábado.
Já está assegurAda a presenç-a (quase)
de Iodos 08 partiaipanles que nadaram
em Tubarão.

Em jogo válido pelas finais do
Torneio da Integração, o Botafogo,
campeão do returno venceu ao Aca

rsi, vencedor da primeira fase da8
disputas por 1 x O e para sagrar-se
campeão da referida competição bas
tará ccaseguír somente um empate
no cotejo de amanhã, à tarde. ,no
Estádio Ma.x Wilhelm, a partir das 15
h 30 mino No primeiro prélle a renda

foi superíor a mil cruzeíros, ssperan.
do-se para amanhã renda superíor e
maior número, de público.

Antares e Wikinge, Solteiros e

Atotsp, são 8S equipes classificadas

para a fase final nas cheves A EI B,
para .t1 coatiDui4ade da Copa Cente
nário tie Futebol Suisso, promoção do
Departamtlnto de Esportes do Beira
Rio Clube de Campo. Na rodada fiDaI
'8 fase de classificação DO llábado

que paseou, o Clube dos Selteíros
venceu pela eentagem de 6 x O 80B

Engenheiros. registrando-se empate
nos jogos Joga Bem x C6Intenário e

Aotar(1ls x Wiking!.

NA UFSC, IV JOGOS DE
INTEGRAÇAO DE MENORES

Tiveram inicio ontem ne Campus
da UFSO, em Florianópolis. os IV
Jogos de Integração de Menores, pa
troclaados pela Cohab/SC, com apoio
Iínaneelre da Seeretaría do Trabalho
e Promoção Social, BNH,�DED, Se
cretaria da Educação, ·UDESC, UFSC,
entidades e organismos de menores.

Cerca de 620 atletas de ambos 08

sexos entre 12 e li anos de idade
residsDtes em 21 núcleos habitacio
pais do Estado participarão dos jogos
que são constituidos de oampeonatos
distintos " independentes entre si elconstam da8 modalidades de futebol
de salão, atletismo masculiRo e femi
D�DO • voleibol também pãra ambos!
08 sexos. O término 8stá preYilto I

para logo mail!l à tarde. I

4:°) A.suatos Diversos.

NATAÇÃO (1)
Logo maís às 14 horas, terá

inicio a uma, averigusção de Indíees
de natação para o futuro seleciona
mente de atletas que participarão dQB
VIII JEBs, de 03 a 19 de dezembro
em Porto Alegre. As atletas Orísttans, /
Ligia, Heidi, Mariza. juntamente cem
Ronaldo estão eom índlees de com

pa·tição muito Iortes .. os ,Urigentes
da modalidade decidirão se vão ou
não mandar à averiguação de indices
na próxima quarta feira. A saltadora
Hsídí Werninghaus já tem sua parti
cipação assegurada em Saltos Orna
mentais e deverá. também. no dia de
amanhã, psrtíelpar de uma cempetiçãu.

f
�' i rr�f�it�ra Muni�i�al ��' Jara�uá �O �ul

Estado de Santa Catarina

Decreto n. 409/76
Abre Crédito Suplementar Valor de CrS 111.600,00.

. Elurenio. Strebe, Prefei,to Municipal de Jaraguã do S1Il, :Zstado di
Santa Catarina, usando de suas atribuieões legals e faoe ao disposto no ar

tigo 5.e Ítem II da lei n.? 595/75 de 30 de __.dezembro de 1975. Decreta:
Art. 1.°) Fica aberto no 0500 - Departamento da Fazemda - 0501-

Dieísão da Contabilidade, um erêdite no valor de Cr$ 1.500,00 (Um mil e

quinhentos eruaeires);
.

Fica aberto no 0600 - Departamento de Obras • Viação - 1602. Di
visão ds Estradas de Rodagem, um orédito no 'alor da Cr$ 65.000.00 (Ses
senta li! cinco mil erusaíres): e no 0603. Dívísão de Seniço. Urbanos. um

erédüo no 'alor ds Cr$ 45.000,00 (quarenta e cinoo mil cruzeiros): suplamen-'
lar ao Programa e verbs disertminadoe, constante. dOI quadros enexos IIi D.O
595/75 de 30 de dezembro de 1975. a saber:

Anexo I - Quadro A

0501.03080322.016 - ManutenQio dos 8ertiçol inerentes a Ditisão
da Contabilidade
0602.16885312.024 - ManulenC}iG dos leniool da Divisão de Es
tradas de RodBIl9Dí
0603.10605752.026 - Manutentão dos Serviços Urbanos de Utili
dade Pública
fJ603.16915752.027 - Ihnutençiio dOI!l Sanitol relati,os 81 Viaa
Urbanas

1.500,00

65.000,00

35.000.00

Somas
10000.00
111.500.00

Anexo II - Quadro A

0501.03080322.0163120 - Material de Oonsumo
0632.16885312.024 3120 - Material de Consumo
0603.10605752.0263120 - Material de Consumo
0603.10605752.0263130 - Ser'iços de Terceiros
0603.16915752 027 31�O - Material de Consumo

- Somas

1.500,00
65000.90
30000.00
5.000,00
10000,00

CrS 111.500.QONATAÇAO (II!)
Nil semana próxima. será decidi Art, 2.0) - O Crédito aberto pelo presente Decreto, será coberto com

do o destíno da trelnedor EI récnlco da recurses do Excesso de Arrecadação \'erificado até o mês anterior do coren

neteção de Jaraguá do Sul. Artoveldc te exercício. conforme demonatrative anexo.

Xavier dos ôenros, o Arizinho -, uma Art. 3.0) - Este Decreto entrará em ,iKor D8 data tle sua publicação.
vez que o mesmo j6 possue uma revogadas 8&1 disposições em aontrârlo.
boa oferta para trabalhar aqui mesmo Prefeitura Municipal de Janluá do Sul, aos 08 dias do mel de no-
em nossa eldade � em modalidades vsmbro do 1976.
esportíves, é claro _ viste que eslá Eugenio Strebe. Prefeito Municipal
presles a' se formar em Bducação Fi I' O presente Decreto foi registrado e publicado nesta Diretoria eil. Ex-
sica. Ser profe'ssor de Educação Ffsica pediente, Eduoação e Assistênoia Social, aos 08 dias do mes de novembro.
em nossas Bacolas é 'mais umi!l 'opcão, de 197,6.
em.bora --r"cebesse por duß" vezes COD
vile para trabalhar com ii na'taçãct em

uma cidar.ie, gaú.:ha. mas' acredita
eslar bem radicado em nossl cidade,
inclusive sua esposli é daqui, e não '

prelende sair Ião cedo. Realmente se o

Arizinho se' ausenlar de ·Jaraguá. será
uma grande perda para II nalaçiío. que
hoje ocupa lugar � de deslaque DO BSId
do Barriga-Verde.

,

, I

I

"r Ult

! Ed�tal �e CoDyocação '

Assemqléia' Geral' Ordlnária
São convidados o. Senhores Acionistas desta Sociedade a· Assembléia I

Geral Ordinária, que lerá realizada na dalá de 06 de Dezembro de 1976, aa Sé
de Sociöl à. Avenida Marechal Deodoro da FODseca, 667, às 15 horas para deli-
berarem ,obre' o seruinte: '

ORDEM DO DIA
1.0) Exame, disçUS6ão • aprovação do Relalório da Direloria, demons

trlção da Conla de Lucros e Perdas, Balan�o Geral e Parec.er do' Conselho
Piscill.

2.°) Eleição, da Nova Diretoria.

3.°) Bleição .do Conselho riscaI!.

'.'
J

...
.

NOla - Acham-se à disposição dös -S�nhores Acionislas os Documenlos
de' que Irlltam o arligo 99 do Decreto lei 2627 de 26/09/40.

�_

.

Jaro!lguá do Sul, 1 t . de Novembro de 1976.
I

Gerhardl A. B. Lessmann - D. Comercial - cpr. 019557999

Edital de Convocação Assembléia ,Geral Extraordinária
Ficam convidados os Senhores Acionislas da Luiz Kié'nen S.A. Ind. é

Com de Babidas, pena Assembléia Geral BXlraordinária à realizar�se na dala de
06 de Dezembro de 1976. às 17 horas· em sua Séde Social, à Avenida Mal.
Deodoro da Fonseca, 667 em Jguá do Sul, para deliberarem sôbre a seguinte:

.

, ,

ORDEMDO DIA

1.") AUmento do Capital Social, mediamre :aproveitamenlo do FU'odo de
Reserva Especial em Cr$ 166.000.00 e do Fundo (je Reserva' para Aumenlo
do Capital, formado com li correção do Alivo Imobilizado em Cr$ 246.000,00.
Pd5undo o capital Social da Emprêsa de Cr$ '1.360.000,00 para"Cr$ I, 1'.790.000.00

2.°) Alreração parcial' dos Eslaturos.
1'. [' t r �;

I "
"

) J �

i.O) Asaun'os Diverso..
i , I" ..., .)

Jaraguá do Sul, 1 t de Novembro de 1976
. '. I r

,

Gerhardl A.E. LelsmanD D. Comercial - CPF 019657999 20

II

AlBtrit K. Schmauch, Diretora

t • " .,

Istamos vendendo 'estaco,'
versatilidade.economia

.

,

.

e segul'anea.Tudo�UIII C;l�1'O 5��
.OpalaCaa-av , des�obrlrcois�.��cdveiSSObl\�:

I.

.'
. , o Opala Caravan. E. o que "

Vooê nem imagina quantas de se�ana no s,itio. Mas sua é mais importante, você vai : I
coisas o Caravan é capaz especlalldade e mesmo a� descobnr q�e compr� carro 1
de fa?er, pequenas e grand�s. grandes vJagen�, COJ;Il mUlt8: . de amJgos e outr.a cOIsa. Você

Afinal, ele é um carro que nao gente, -mUlta bagagem e mUlto consegue fmancJa�ento na

tem preconceitos. . conf�rto,." ,

hora e um ser:llçQ tecmco como
Vai ao supepnercado, leva ,.De uu::pulinlio.a nossa manda o flgurmo, De braços. l

crianças à escola, passa fms Concessao e voce val j abertos,. esperamos por voce., , �

Irmãos Emmendötfer jS.A�·
.

'

CT' .' .

\

Yanes: 72-0060- 72-0769- 72-.0969
'. ';.710. !lllal.· CVeodara;" 557 ,\

- -
... \

yaraguá da Sul -. San/à Catarin.a
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E D IT O.R I A L

A Escola da Vida e a Vida da Escola.

A escola da vida não prevê ban
cos escolares, não prescreve livros
didálicos. nem enfatiza li figura
do mestre. A 8.1� de eula não
se limita G quatro paredes. O con

reüdo programático não especifica
currículos. O educando não se

obriga ii horérío. Contudo, neda
e ninguém lhe negam a importân
cia. nada It ninguém lhe limitam
a necesstdede, nada It ninguém lhe
sobrepujam os reeultados,

A eacole da vida é respoa
sével dlreta por quantos doutorei
sem diploma, por Quantos profu
eores não titulados B eid forma
male do que qualquer outra escola e

um doa díplomes mata cobiçados
que outorga é o que contere ii

seus frequentaderes o Ululo do
SeNSO PRÁTICO. Bo seu mérito
maior é o d. não outorgé-lo em

definitivo, pois seus elunos vivem
em permanente eS.lágio, sempre em

contato com situações novas, sem

pre aprendendo noves lições.
O senso prático não é disci

plina porque engloba um progra
ma, nã9 é-um livro porque enfeixa
uma encíclopédta. Através do aen

ao prático, que cabedal de eenhe .

cimentos são eeuaruledos, que ea
m. de valores são formedes. An
re SUII evidência, esvaziam-se os

teóricos, cepengem os fazedores
de planos mirabolantes, limitados
a uma folha de papel ou perdidos
nll literatura insossa de um reles
relarórte.

O senso prático sempre te-

ve e eluda tem o condão de des
cobrir fórmulas que � matemática
desconhece, sempre teve e alude
tem o prlvllégto de testar candi
datos que nenhuma outra escola
seleciona. Ao senso prático quan
tos pISSOS d., vida do homem
estão tntlrnameate ligados. QUin
tos bens resultados. Quanto. exce
lentes negócios. Quantos exemplos
que o livro dídénco não ensina.

Preponderentemenre benéfico
sob todos os sentidos, o senso

prétíco é' responsével direto. por
uma sérle de soluções obtídas à
luz do reeteernte lógico e sob a

égide de justo equilíbrio. suscitan
do, não raro, fatos novos desco
nhecidos talvez dos doures fre
qüentadores de a-abineles. eUCB

puzados quiçá pelo véu de u_.
imobilismo incongruente.

QuantlJs vezes debatem-se
razões alteram-se o p i n i õ e I,
sem contudo dissocillr 88 resulta
dos do senso prático que preside
ii tudo, como II ditar dtretrlzes de
ordem objetiva que a tudo prece
de, num escalonamento natural de
um comportamento conseqüeate
que legitima 8UI iDiciativa c qae
identifica seus fios.

Sabedores dos resultados po
sitivos que o senso prático pro
porcloaa, engslemo-noe à sua

escola, apllqueme nos no aprendi
zado de suaI Iieões, conciliando o

que buscamos Dd vida da eseele
com o que assimilamos na eseole
da vide.

INFORME GERAL
CORUPA

Foram iniciadas as obras de cons

trução da cancha de esportes junto à
Escola Básica Tereza Ramos da cidade
de' Corupá, após a liberação de recursos

da ordem de 70 mil cruzeiros por parte
do s.ecretário da Educação Salomão Ribas
Junior. O Prefeito Oto Weber salientou
que a obra terá a participação' de operá
rios da Prefeitura, Associação de Pais
el Professores da Escola e os seminaris
tas do Seminário Sagrado Coração de
Jesus da cidade que serão os responsá
veis mais diretos pelas obras, graças ao

perfeito entendimento existente entre a
. administração corupaense e a direção do
estabelecimento.

GUARAMIRIM
O Senador Otair Becker da ARENA

I

que vem realizando um trabalho admirá�
ver em pról de nossa região e estado,
acaba de informar a liberação' de recur

lOS da ordem de 50 mil cruzeiros para o
.

município de Guaramirim. Serão investidos
os referidos recursos na escola Almiran
te Tamandaré

MASSARANDUBA
O conhecido homem público tam

bém informando a liberação de
.

recursos

da ordem de 50 mil cruzeiros à serem

aplicados em obras de reformas e amplia
ção junto a Escola Básica General Ron
don da cidade de Massaranduba.

POLÍTICO
Com o quadro político na cidade

e região predominando. o que não pode
ria deixar de ser, o consequente esvazia·
mento das informações se faz sentir por
parte da imprensa.

NOVA DERROTA DO
"MOLEQUE"

O Grêmio E!portivo Juventus de
nossa cidade, foi novamente derrotado
pelo JoinviIIe Bsporte Clube, na quinta
feira, na Manchester, pelo placar de 3xO.
Esta partida 'consta ,do primeiro prélio do
returno do "TORNEIO INCENTIVO"
da F.C.F.

.

INAUGURANDO
A Hermes M.acedo S.A. - Importação

e Comércio inauguraou na tarde/noite
de ontem a sua filial de Jaraguá do Sul, a
rua Domingos ,da _ Nova e que servirá
toda a região do Vale do Itapocu. As
afamadas Lojas ·'H.M." tem uma vasta
rede de filiais espalhadas pelo Brasil.
com matriz na capital paranaense. estando,
agora, '0 consumidor da região com mais

uma, boa opção de compras.

Consulte·nos

;
<,

Moretti. Jordan & Cia. Ltda.

ReveDdedor FORD Autorizado

AV.·'Marechal·Deodoro da Fonseca, 158

TUDO FICOU MAIS FA'CIL

Agora com apenas Cr$ 937,00 mensais você sai

Lançamos um plano espeoial, ao alcance de todos.

Não perca tempo, pois o número é limitado.

Ambulatoriais

Ministério da Previdência e Assistência Social
F.undo de Assistência ao 'Irsbàlhador Rural Os reajustes dos convênios foram

A T E N ç A O feitos de acordo com a jornada de tra
balho dos médicos e dentistas Os que tem

. Empregadores Rurais de jornada de trabalho de 20 horas semanais,

JARAGUA DO SUL .: CORUPÃ - GUARAMIRIM - SCHROEDER I foram reajustados deCr$ 4800,00;piilracr$
7.000,00; os que prestam assistência em

. O Representante local do FUNRURAL, aviaa que os earnês de con- regime de 30 horas, foram aumentados de
tríbuíeãe, 8.tlo a disposiçio dos interesudo8, 00 horário normal da repre- Cr$ 7.200.00 para Cr$ 10.500,00 e os que
lentaçAo, devendo serem J)ago8. Da Rede Baneäría, sem juros, DluIta ou, trabalham 40 horas por semana. passa
eorreçäo monetária, até 30 de novembro próximo. ram de Cr$ 9.600,00 para Cr$ 14.000,00

mensais.

..

rodando oom o seu carro O Km.

Funrural

Reajusta
Convênios

e Odontológicos
FpoliS, 101176 - Por deter

mínaçäo da Diretoria Geral. o FUNRU,·
RAL reajusta a partir deste mês, os sub
sídos concedidos para manutenção de
201' convênios ambulatoriais e 214 con
vênios odontológicos, existentes em 196
municípios catarinenses. Através desses
convênios, são prestados serviços médi
cos e dentários à aproximadamente 1.700
mil trabalhadores rurais e seus depen
dentes.

Mário Tavares da Cunha Mello

Tabelião de Notas e Protestos
de Titulol

A jornada de trabalho dos médicos
e dentistas varia de acordo com a popu
lação rural do município de origem. Até
seis mil rurículas a jornada de trabalho
é fixada em 20 horas; de seis a 10 mil
trabalhadores rurais' 30 horas e mais 'de
10 mil, 40 horas de atendilnento por
semaca.

A majoração foi determinada este
mês, mas com efeitos retroativos há par
tir de maio passado. As diferenças refe
rentes aos meses de maio e junho. foram
pagas com os subsídios de outubro; as de
julho e agôsto serão pagas este mês e a

•

de setembro, no próximo mês de dezem
bro.

FUNRURAL doa Equipamentos
Hospitalares

Mais de 100 mil cruzeiros em

equipamentos hospitalares foram doados
pelo FUNRURAL, ao l::Iospital São Se
bastião localizado no município de Pa
panduva. O hospital tem capacidade para
20 leitos e destina-se a atender a popu
lação local. Entre os equipamentos doa-'
dos estão um,a autoclave horizontal, no
valor de Cr$ 33.554.00; lâmpada S4PE
com bateria de Cr$ 10.985.00 uma mesa

para alta cirurgia de Cr$ 13.76200; in
cubadora para prematuros de Cr$ 6.880,00;

.

um aparelho para anestesia de Cr$
4.10800; mesa obstétrica de Cr$ 4378,00.
Ao todo foram doados mais de 30 equi
pamentos ao Hospital São Sebastião, de
Papanduva.

EDITAL
J

Pelo presente edital de citação
pedimos eos senheree abaixo releeto
Dados, qua compareçam em 80SS0 car
tório para traterem de assuntos de aeus
tnteresees:

Darei Olemente Berti - Nesta.
Dario Zermi8ni - Guaramirim.
Elidio Romão -:- Gorupä,
Francisco Joio des Psssos - Guara
mirim_
Jacir Níeoeellí - Nesta.
José Pereira - Massarandubs.
Joio Petry - Nesta.

.

lIeletino de Borba - Br. 101 - Km 71
Nataltne Menel - Nesta.

.

Odete da Silva - Nesta.
Rioardo O. Kru8chka - Nesta.
Victor Delai - Guaramírtm.
Valéria Tavares da Motta Rezende,

Oficial Maior.

PET R Ó.L E O:
,

RACIONAMENTO
A pelf!icG Itual do consumo de

dertvados de petrõelo poderé I�r mu
dodi! pele Governo, especiillimente ii

"asoIiDa, caso o ,iilument9 de preços do
produto, iii ser estebelecldo na reunino
dos países membros da OPBP, ne

próximo di. tó de dezembro, for supe
rior ao previsto.

esta previsão foi feita pelo mtets-:
tro Sigeaki Ueki que, DO entaoto, de
clarou não tetar muito preocupado com
ii evelu,ão do CODsumo dos derivado,
de petróleo no País que tomado glo
balmente. Bofreu um decréscimo de
44,ã% em 1975 para 4�,2% em 1976;
Por outro lado, o Governo Federal esla

iDcentivando o máximo o ltproveill�
menlo e o uso de outras fontes energé·
ticas, especialmenfe DD indústria. A
esse respeito, o carvão mineral vem

send9 vendido mais barato para que
aeja substitutó do óleo combustível DO

consumo industrial.

Instituto Brasil-

Es t a dos -U ni dos

Agradece
Firmmdo por lSeu presidenle Or;

lando Borges Schroeder e seu 1.

Tesoureira - Henrique SlefllD, acaba
mos' de receber afenciosa mi8siva do
Instituto Brllsil - Bsrados Unidos, de

Florianópolis, em que aquela entidade
agradece publieidllde que inserimos el11

nosso semanário, quando da passagem
do Bi-Centenário de Indep�nd'ência doS

Bstados Unidos da AméricG, congratu
lando-se ainda "com li omilllJ e alt�:
mente conceituada cidade de JaragUIJ
do Sul, pell pllisagem de leu ceDle
niirio".
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