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Solene· inauguração das Lojas H.M.
Atendendo aos termos do convite expedido à Praça de Jaraguá do

Sul. realizou-se às 18h30 min do día 19 de Novembro de 1976, a solene
inauguração da LOJA HERMES MACEDO à Rua Domingos da Nova, n.?
78, solenidade que contou com a presença da classe empresarial, autoridades
e grande comparecimento de populares, eis que a empresa Hermes Macedo
S.A., vem precedida de grande conceito comercial.

Na oportunidade usaram da palavra os srs.·Waldir O. Rubíni, Pre
sidente da Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul, o Prof.
Eugênio Strebe. Prefeito Municipal e o sr, Amaral. das lojas H.M. todos
dizendo da importância da presença da organização no proqresso jaraguaense.

A benção às instalações foi feita pelo Pe. João e Pastor Egberto
Schwanz. contando-se. ainda. as presenças marcantes. da cidade de Curitiba.
sede da grande organização. nas pessoas dos . srs. Hermes Macedo Júnior e

Sra .• do sr. Amaral. sr. Douglas e sr. Eterly.
Da vizinha cidade de [oínvílle estiveram prestigiando o aconteci

mento o Gerente da HM. sr. AchiIes e Sra .• o sub-gerente, sr, Atílio e Sra .•
o sr. Lopes e Sra. e o casal José (Almir) Mann.

Assumiu a gerência de Jaraguá do Sul das LOJAS HERMES MA
CEDO o sr. Aristides Petris e a chefia do escritório coube ao sr, Leoníldo
Dalfarra, notando-se as esposas da direção local da HM. bem como demaís

. funcionárias e funcionários.
.

Após a cerimônia. inaugural. muito concorrida, realizou-se o serviço
de coquetel. organizado pela equipe eficiente do sr. Ciro do Itajara.

Causou a melhor impressão e simpatia a inauguração da LOJA
HERMES MACEDO em Jaraguá do Sul. pois que. não se concebe no con

ceito moderno de marketing. a ausência de uma loja do porre da HM que
está presente em' todas as cidades que experimentam desusado desenvolvi-
menta.' .

Este semanário. gentilmente convidado pela alta direção. fez-se
presente pera Sra. ·Brunhilde. Mahnke Schmöckel, representando _ó\ pessoa de
nosso diretor. almejando à loja ora inaugurada pleno sucesso e longos anos

de vida na cidade que maís cresce em Santa Cátarina.

Receita FederalNosso

recebe

Destaque

Diretor

dip'loma
Nacional anuncia instalação

A Comissão de Seleção' da
"UCAPE" em colaboração eom

li "TRIBUNA DO INTERIOR",
conferiu ao nosso diretor, sr.

EUGÊNIO VICTOR SOHMÖO�
KEL, o diploma DESTAQUE

, NACIONAL. pela sua atuaçio
como jornalista, na dsfelja dos
msis nobres e elevados iDtet�8-
S8S comunitários. patriótica mis
são de autêntioa "Sentinela da
Oomunidade" - um dos DEZ
MELHORES do ano de 1976.

de mais quatro

agências em· SC
fpolis - Em telefonema 80 governa·

dor Konder Reis, o superintendente
da Receita Federal - 9 II Região,
sediada em Ouritiba, Hailé Kaufmann
comunicou 8. próxima instalação de
agências da Receita Faderal nos

municípios de Maravilha, Pomerode,
Itapirsnga EI' Taió. _

Em nome de no'sso diretor
somos agradecidos à Comissão
de Seleção. à Tribuna do Inte·
rior. de São Panlo, ao Presiden
te Urbano Oordeiro EI à Secre
tária Amélia Maria CastelQ.

Contadorandos de
1975 comemoram

O Superintendentl;t esclareceu
que o órgão, levando em cODsidera
.;io a necessidadt:i de interiorizar a

administração tributária da União.
contempla o Estado de Santa Oatari-

O Técnico em Contabilidade Ni-
.

na com delegacialil em Florianópolis,
valdo José Lehmkuhl. integrante da Turma Joinville 9 Joaçaba; e inspetorias em

de 1975, do Colégio São Luís - Escola Itajaí, São Francisco do 8ul. Imbitu
Técnica de Comércio. está distribuindo ba. Laguna, e Dionísio Cerqueira. A

correspondência. conclamando os forman- distribuiç.ão é oompletada por 32 agên�
dos para um encontro de confraternização. cias locali�ada8 em Araranguá. Bra
que se dará às 14h30 min do dia 11 de ' ço do Norte, Brusque, Criciúma. Or
dezembro de 1976. na sede social do leã8s: São Joaquim, Tijucas,. Tuba
Grêmio Esportivo Jarita, no bairro de tão, Urusssng'l, Caçador, Campos No
João Pessoa. Os interessados. ex-alunos vos, Ghapecó, Concórdia, Ouritibanos,
e professores. deverão entràr em contato Itapiranga, Lage�, Maravilha, Palmitos,
Com o encarregado da Comissão Organi- São Miguel d'Oeste, Videira, Xe.Dxe
zadora, pelo telefone 72-0616 ou pelas rê, Blumenau, Canoinhas. Ibirama,
Caixas Postais 83 ou 217. Jaraguá do Sul, Mafra, .Pomerode,

Vamos confraternizar moçada que a Porto União, Rio do Sul, Silo Bento
'lida é muito curta e a morte muito longa. do Sul, Taió e Timbó.

FORMATURAS

Schroeder com a menor abstenção eleitoral do Estado

Fundlcio EdocllcioDal da Reaial de Joln,ille
A fURJ e os formandos estão

dístrlbulndo convites pöra as solenida
des de suas íormetures, no ano de 1976:

faculdade de filosofil. Ci'RCils e telras de
Join,ille

Ne dia 3 de dezembro próximo
ocorrerá a Iormetura dos ecadêmícos
da Faculade de filosofia, Ciências e

Letras de Iolnvílle, estendo programa
do para às 19fi30 rnln daquele dia o

Culto Ecumênico e 20h30 min Sessão
Solene de colação de Grau no Cíne
Colon, sendo na opertunídede hemene
geados e General Ernesto Geisel,
Preatdeme da República, dr. AntOnio
Carlos Konder Reis. Geveraador do
Estado de ôenra Carartne e o Cél.
Pedro Ivo figueiredo Campos. Prefeito
Municipal.

Ê perantnío, o dr, ôalomãe Anto
nio Ribas Junior, DO. Sflcreláde da
Educôçl.io.

FORMANDOS DO CURSO DE
GEOGRAFIA

Dentre os 30 formandos que lnte

gram a Turme Prof. Neusa de Almeida
Rucker, destacamos o sr. Aristides
Manoel Gonçalves. profecto Coor
denador Lotai do Ensino e etuel Pfe
sldente da Aliança Renovadora Naclo ..

nel - AI?ENA de Jaraguá do Sul,
personeltdade largamente relacionada
da sociedade lareguaenae. íiI Senhora
Elisabeth Helena Majcher Watz
ko, espose, do Bel. Waldir Watzko, ca
regonzado Iuncíouérte

.

das lndústrtes
Reunidas Jaraguá S/A .• desta cidade, a
ôrte, Gladys Raduenz, filha do es

sel Delfino (Ursula Krause) Raduenz,
residente ns cidad� de JOinville e mem

bros de Iradicional famíliéil de laraguá
do Sul e· a Senhora Márcia Müller
Muniz. normalisla formada pelo Colé
gio da Divina Providência de Jaraguá
do �ul. espôsa do sr. Luiz Celso Mu-.
niz, funcionário do Banco do Bré!lsil S/A.
local e filha do estimado casal Mário
(Arlete) Müller, ele funcionrlrio do Ban
co Sul'{3rasileiro S/A. e ela integrando
o magistéfio jaragunense.

FORMANDOS DO CURSO DE
LETRAS

No referido Curso formam ·se 31 aCll

dêmicos e integram a Turma Prof. Ivo
ne Crisloval e denrre os formandos des
racamos a Senhora lmelde Maria
Testoni. espôsa de sr. Jair Tesloni. fi-
00 ornamento da sociedade de Guara
mirim, li Senhora Leonice Terezinha
Dutra de Souza, normalisla, esposa
do sr. Jani de Souza, residente em Ja
rBguá do Sul e a Senhor� Yvonne
Alice Schmöckel Gonçalves, com

curso no Colégio da Divina Providên
cia. formada como Técnica em Conra
bilidade pelo Colégio São Luis de Ja
raguá do Sul. responsável pelo Escri
lório de eonrabilidade A COMERCIAL,
esposa da B�1. em Ciências Adminis
Iralivds - Anlônio José Gonçalves e

filha do nosso Direlor e Economisla
Eugênio Viclor Schmöckel, aluai Dire
lor Adminislralivo da BESC S/A. -

Correlora de Seguros e AdminiSlrado-

A abstenção no pleilo do dia 16,
foi dej12.6% em Santa Catllrina, índice
considerado "muiro baixo" pelo TRE.
em relaç80 aos demais estados da Pe-'
deraçl.io, sendo afribuído ao elevado
interesse da população em volar e ao

próprio .rabalho da Jusliça Eleiloral do
ESlado, que mllnlém um- conslante ser

viço de 1I1ualização do eleitorado, lio

que se refere, principalmenle. li Irans

ferência, morte. e cancelamento de ti·

N.CI 2.912

ra de Bens - ßECOR. de Fpolis e sua

esposa ßruuhllde Mahnke ôcmöekel.
formandos do Curso de Matemêlloa
Este grupo escolheu para sua for

meturs e Prof. Anrônto Joiio da SilVi je

e compreendem 19 formeados, dOI quais
romemes li liberdade para desteeer da
região do Vale do Irapoeu ii 5rla. Lo
rita Zanotti. da melhor soeledade
gUélrami:,ense e C!I sr. Nelson Zelmer,
desrecedo funcioll�rio da firma lndús
Irias Reunidas Jaraguá S/A.
Facaldade de Ciêncills Administrativ.s de Jolnville

CIßNCIAS ADMINISTRATIVAS
A solenidade de formatura e.tá

programada pera () díe 10 de dezembro
de 1976, ocorrendo às 20 horas, Cul
ro em Ação de GrGçll� e 20 h 30 mino
a solene colação de Grau na Catedral
de Ioínvllle, sendo parentnto o Gal.
Emflio Gerrearezú Médici e Patrono o

sr. João Hausen Neto.
Formem-se 66 acadêmicos em

Ciências Admlniatretlvas e den Ire eles

I
destacamos o nome do sr. João Car
los Marcatto, filho do lndusrrta] Lo
reno Anlo'nio Mareatto e sua espôsa
Marion Metster Marcatto.

CIßNCIAS CONTÁBEIS
lnregrendo a Turma Prof. dr. Ha

m-Iron Sidney �lve8- de Carvalho, for
mem-se 49 bacharéis em Ciências
Conrébeis e nos foi dado destacar ea
Ire os formendes os segutntes acedê
micos: Arildo Marcos Bortolini, téc
nico em Contabilidade das Organizações
Mohr LIda; Ivo Fuck, da vizinha ci
dade de Corupá; Lourival Karsten,
funcionário das Indústrias Reunidas
'Jaraguá S/A. e o sr, Mário Luiz Pas
qualini, funcioDéÍrio da empresa Me
talúrgica João Wiest SIA; desta cidade.

Os juramentos eslão concebidos
nos slt'guinles lermos:

DO LICENCIADO EM FISOLO
fiA CIÊNCIAS E LETRAS - "Pro
melo exercer minha Drofissão no ma

. gislério, devolando-me à educação e

inslrução, e lendo como objelivo fun
damenlal a realização e inlegração ple-

.

na. do homem n� sociedade."
.

DO ADMINISTRADOR - "Pro
melo. no exercício da profissão de
Administrador. planejar, organizar, ra

eionalizar e gerir, criando eslruturas e

sist�mas e levando as insliluições aos

seus propósilos, tendo em· visra a

dignidade do homem, li elevl!lção de
seu nfvel de vida, o desenvolvimenlo
de sua cullura e bem estar, assim co

rno ii grandeza da pálria e a 'comuni
dade das Nações."

DO CONTADOR - "Prometo
pela fé de meu grau, que cumprirei 08
meus deveres profissionais, procurando
eSlabfllecer o equilfbrio dos interesses
econômicos, diulurna It' crescentemente
rellJcionados aos problemlJs humanol,
solucionando· os conforme os preceitos
da ciência e da probidÉlde para o bem
estar do Brasil e da humanidcde."

"CORREIO DO POVO·, ápresen
ta aos formandos OI seus cumprimem
los e volos de crescenle prosperidade
profissional.

tulos eleitorais. Esse índice de absten
ção coincidiu com 68 previsões do

Tribunal Regional Eleitoral, o qual. em
seu1'o cálculos anteriores ao pleito, pre·
via de 10 a 16%• A menor abslenção
foi registrada no vizinho município de

Schroeder, que elegeu Helmulh Herlei,
da ARENA, com 3.8% enquanlo que
o maim (ndice foi verificado em Poate
AlIa, com 32%,

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



OORREIO DO POVO .. SABADO

"CORREIO DO POVO"
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Diretor
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ASSINATURA:
Anual .. . .. . Cr$ 60,00
Semestre . . . • • . . CrI 85,00
Avulso . . . . . • . . �r$ 1,50
Número atrasado . ... . Cri 1,00

ENDER�ÇO:
Caixa Postal, 19

.

Rua 2, n.O 130 - J'one: 7%-0091

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

�CIAIS I
Anivers�ltiantes
Fazem anos hoje:
- O sr. Júlio Ferreira Filho;
,- a fira. Helena, esposa do sr.

Eugênio Soares, em Oorupá;
- o sr, Artur Porath, em Rio Cêr-

ro II;
- o sr, José Leonel SUn;
- 8 srta, IS9 Norma Joenck;

-

- Terezinha Glowatzki;
- o Rr. Gerhard Georg Hermann,

em COfupá.
Fazem anos amanhã:

da Semana.

- A sra. Catarina Panateín;
- Ageno!', filho do sr. Hermene-

gildo Mannes.

Dia 29 novo

- Flerentíno 'I'omasellí;
- a sra. Maria COUEla Fagundes

de Oliveira, em Itapoeuslnho;
.

- Dr. Olaytea Karsn, em Ouritiba;
- a sra. Guísela Lang" Friedel.

em Itapocmzinho.

-

de Péiula nesta cidade, fiihõ ·âe 5amuel
Pranflil e Augusta Ferreira Prança.
Ela, brasileira, solretre, Induatrtérta,

natural de Corupé, neste Esiedo, do
miciliada e residente na Rua Prenelsco
de Panla, nesta cidade; filha de Anto
nio Pilesbino e Rosa Miranda Filesbino.

�

Edital n.O 9.692 de 17/11/H76
Euclides Felippi e Luele Amorim

Cópia recebida do cerrörío de Gua
ramtrtm, neste Estado.

Ele, brasileiro, solretro, mecsalco,
natural de Sante Maria, distrito de
Doutor Pedrinho, neste Estado, domi
ciliado e residente na Rua B�itácio
Pessoa, nesta cidade, filho de Luiz Fe
Iippi e Ida felippi
Ela, brastleíre, solteira, professere,

natural de Guaremirtm, neste Estado,
domiciliada e residente em Caixa D'
Agua, neste Estado, filha de Carmello
de Amorim e Rosa Maria de ßorbe
Amorim.

Edital 0.° 9.093 de 17/11/1976
Sergio Cesconeuo e Luzia Maffezzolli

Ele, brasileiro, solteiro, escriturário, na

tural de Lauro Muller; naste Estado,
domiciliado e residente em Santa Luzia,
aeste distrito, filho de Otavio Cescouet
to e Rosa MlJria Cescenettc.
Ela, brasüetre. solteira, balconista, na

tural de JaraguéÍÍ do Sul, demtellíads e

residente ein ôeere Luzia, neste distri
to, filha de Ernesto �affezzolli e lztlia
Ropel(lto Ma'fezzolli.

Edital n.O 9.694 de 17/11/1976
Eloi Belsanelü e Matilde Gonçalves
Ele, brasileiro, solrelro, operária, na

tural de Massarendube, nesre Estado,
domiciliado e residente em Jaraguá Es
querdo, neste dietrito, filho de Alberto
BaisaneIli e Malvlne Balsenellí,
Ela, brastleíra, solteira, íaduetrlérle,

natural de Corupä, nesre Estado, domi
ciliada e residente em Nereu Rl'.lmos,
neste distrito, filha de Clementine Gon
çalves da Luz e Maria Carvalho de
Lima.

Edital D.° 9.696 de 18/11/1976
,,�- _,�l,...,..-, ,,"., ,-"·,,,,\"ftonãldo:'·Horoburg 'é Rosa Maria

Carvalho
- O sr. Claudio Dlilsoehio, nests;, Ele, brasileiro, solteiro, operária, Dill-
- o sr. Vsnânoio Nicoluzzi; tural de Jaraguá do Sul, domicilii!ldo e
- o sr. Francisco Morbís;: residente na Rua AlberIo Sanlos Du
- o sr. Dalmari BODa; d d f Ih H' H
_ o ·sr. An�ré Fod}' "'m· Ribeirão mont, nesta ,ci a e, i o de am orn-

ti '" burg e Tekta Kamke Hornburg.Molha; Bla, brasilejra, solleira, industriária,
- Aracy Maria da Ounna, em Ita- nalural de J)orlo Alegre, Rio Grande

pocuzinho; \

do Sul, domiciliada e residenle Da Rua
- Lori HoffmsDD, em R(o da Luz; . AlberIO 5a.g.tos Dumont. Desla cidade,
- Sonia Maria, filh�nto sr. Donaldo filha de Neri de Carvalho e BeDla Joa-Schroeder, �m Rio Negro-PR-; _quina de Carvalho.
- a sra. EIß!) Lange, em Itapocu-

zinho. Edital nO. 9.596 de 18/11/1976
Dia 01 Dez. Nilton Bertoli e Bernadete Demathé

Ele, brasileiro, solteiro, industriá
- O sr, Alexandre ßaske (comer- rio, natural de Guaramirim, neste

eiante); Estado, domiciliad� ti regidente na
- o sr. Heins Moeller; rua Epitácio Pessoa, nesta cirtade,
- o Iilr. Padre Theodoro Becker; filho de Franeiseo Bertoli e Alzira
- Elcina, filha do sr. BertolElo Lunelli Bertoli.

'BaumanD, em Três Rios do Norte; Ela, brasiieira, solteira, imlustriária,
a sra. Amantifaa Neckel Mahnke. natural de Jaraguá do Sul, domicilia-

02 da e residente em Nereu Ramas,Dia meste distrito, filha de Antonio De
mathé ce Emi Voltolini Demsthé .

Edital n.O 9.597 de 18/11/1976
Dirceu da Silva Corrêa EI

, ,

Rosa Maria Gualberto Pereira'

Ele, brasileiro, solteiro, I)perário,
natural de Corupá, neste Estado, do
mfeiliado e residente em Corupá,
neste Estado, filho de Juvensl da
Silva Corrêa e Maria da Silva Corrêa.
Ela, brasileira, solteira, costureira.

natural de Jaraguá do Sul, domicilia.
da e resisente na Rua Dr. Arquime
des Dantas, nesta cidade; filha de

Ela, brasileira, solteira, do lar, na,

tUfaI de São. Francisco do Sul, neste
Estado, domiciliada e residente na

Rua Henrique Piazera, :lesta cidade,
filha de João Sanches e Cecilia Sten
ger Sane�es.

8anto������ilian Mahnke Noé, em
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...... O jovem Alceu Eogelmann;
- a ira. Elvira Henschel Bauer;
- O garoto Humberto Franco, filho

do sr. Hans 'Gerhp.rd Mayer;
- a sra. Inêz NicQluzzi Spézia;
- a sra. NeUa Maria Copi Mend�8;
- o sr. Adolfo LaUio;
- o sr. Vitó,rio Bortolini;,
- a Sfa. Helena Thieme, em Co-

rupá;
- o u. José Scheuer;
- 8 sra. Virginia Bortolini.

Dia 03

Antooio ioão Gualberto Pereira e

Tereza de Freitas.

Edital n.O 9598 de 19/11/1976
Ronaldo José Demarchl 8

Sueli Maria Steilein

Ele, brasileiro, solteiro, mecânico
textil, natural de. Jaraguä do SuJ, do
mícllíado e residente em Barra do
Rio Cerro, neste distrito, filho de

Faustíno Demarchi eLidia Strunkís
Demarchi.

Ela, brasileira, solteira, costureira,
natural ds Jaraguá do Sul, domicilia
da e residente ns Rua Verdi
Francisco Lenzt, nesta cidade. filha
de João Steile in e Hílda Girolla
Steilein:

Edital n.O 9.599 de 19/11/1976
Luiz Oaní e Ivonete Flôres

Ele, brasllelro, solteiro, motorista,
natural de Ascurrs, nesta Estado,
domiciliado e residente na rua Ney
Franco, nesta cidade, filho ..

de Hilá
rio Cani e Helena Cani.
Bla, btasileira, solteira, costureira,

natural de Jaraguá do Sul, domíeítíe
da e residente na Rua Fritz Bartel.
nesta cidade, filha de Alexandre Vi
daI Flôres e Leonor Turfsani Flõres.

Edital n," 9.600 de 22/11/76
Ivo ·José Planíuscheck e

Izaura
,
Sabe'!

Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro,
natural de Jareguä do Sul, domícília
do e residente em VHa Lenzt, neste,
äístríto, filho de José Plantaseheck e

Hedwlg Narloch.

Ela, brasileira, solteira, doméstica,
natural d8 Rio do Oeste, neste Esta'
do, domiciliada e residente Da Rua
Joaquim Francisco de Paula, nesta
cidad,e. filha de Benjamin Sabsl e

Olga SabeI.

Edital n.O 9.601 de 22/11/1976
MaUl'i Cezar Raduenz e

Maria Allee Ewald
Ele, brasileiro, solteiro, industrial.

natural de Joinville, neste Estado,
domiciliado e residente em Rio Cer
ro, I, neste distrito. filho de Hilbert
Raduenz e Alzira Wolf Raduenz.

Elâ, brasileira, solteira. estudante,
natufal de Guafamirim, neste Estado,
domiciUada e residente na Avenida
Marechal Deodoro:Desta cidade, filha
de Th90balde EWldd e Bernadette
Franzener Ewald.

Edital 0.° 9.602 de 22/11/1976
Má.rio Jolté· Pamplona e

Elvirti Luçoli
. Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de
escritório, natural àe Jaraguá do 8ul,
domiciliado e residente na Rua Epi,
tacio Pessoa, nesta eid�de, filho de
Augusto Pamplona e Maria Pamplóna.
Ela. brasileira, solteira, industriária,

nBtural de Jaraguá do Sul, domicilia
da e residente na Rua Epitacio Pes�
s0a, nesta cidade, filha de Eugenio
Luçoli e Ida Lunelli Luçoli.

Edital n:o 9.603 de 23/11/197,6
Valdemiro Manoel cios Sant08 e

Circ,", Stenger Sanches

Ele, brasileiro, solteiro, operário
natural de Guaramirim, ntlste Estado,
domiciliado e residente 'na Rua Hel
mutb Schutz, nesta cidade, filho de
Manoel dos Santos e lIda Héat dos
Santos.

-

Eletromotores
Jaraguá. S.A.

Empresa de Capital Aberto -
DEMECIRCA-200-76/281

CGC N.o 84429695/0001-11
Jaraguá do Sul - SC

"Assembléia Geral
Extraordinãria

Editai de Convocação
Convidamos os senhores acionistás

desta sociedade para participarem
da Assembléia Geral Extraordinária,
a realizar se Q.O día lOde dezembro
de 1976, com início às 8,00 horas,
na sede social. sita à Rua Venâncio
da Silva Porto, 399, nesta cidade, a

fim de deliberarem sobre a seguinte
Ordem' do dia

1. Verificação da subscrição das
307.000 ações, conforme autorização
da Assembléia Geral Extraordinária
realizada em 08 de setembro de 1975
e .sua ratificação com o aumento do
capital social para Cr$ 22.382.000,00;
2. Alteração da data do encerra

mento do exercício social;
3. Consequentes alterações esta-

. tutárias; ,

4. Assuntos diversos de Interesse
social.

.

Jaraguá do Sul (SC). 17 de
novembro de 1976
EGGON JOÃO DA SIVA

Diretor Presidente

II

m a
ôe você está no ponte de islouraf

mentalmente, silencie alguns instantes
parll pensar. .

Se o motivo é moléstia no próprio
corpo, a inlranquilidade trÉlz o pior.

Se a rlJzão é enfermidade em pes
soa querida, o seu desajuste é fator
agravante.

Se você sofreu prejuizos materiais,
li reclamação é llomba IiiIlrasada, lao
çado caso novo.

Se perdeu alguma afeiçfio, ii quei.
xa tornilrá você uma pessoa meoos

simpálica, junto de outros amigos.

Se deix(,>u �lIguma· oportunidade
villiosa para Irás, a inquietação é des
perdiéio de tempo.

Se contrariedades aparecem, O ato.
de esbravejar afastará de você o coo·

curso espontâneo.

Se você, praticou um erro, o dê�
sespiro é porta ab,rta a faltas maiores.

Se você não dfingiu o que dese
java, a impaciência fará mais larga ii

distância entre você e o objetiVO. ai ai
cancar.

Seja qual for a dificuldade, COO
serve a caht]H, trabdlhando, porque, em
todo problema, a serenidade é o telo da

alma, pedindo o serviço por solução.

ANDRÉ LUIZ
Ö Irabalho acimiil� fez parle de um

gentil cumprimenlo dos· srs. Amador
Aguiar e Laudo Nate!, enviado diil Ci
dade de Deus, no dia 2. de novembro
de 1976, de cumprimento pela passa
gem do dniversário de nosso. direlor.
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Você Sabia? Decisões do -Colegiado
d e K o n d e r R 8' i s

.

Estado de Santa Catarina

Pr�f�itllra Mllni�i�al �� Jara�llá d�
LEI N. 650/76

l.l'ixa as Despeaas do Orçamento Plurianual de Investimentos para o periodo de
Wnéln�..

'

EUGENIO STREBE, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Cata-
rina, no uso de luas. atribuições; _

Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou
e eu sanciono a segúinte lei: .

ART. 1.0) - Fica o poder Executivo autorizado a dispender nos Exercícios de
1977, J978 e 1979 até a Importância de CrI 23.5(9;000,00 (Vinte e três milhões, e quinhentos
e quarenta e nove mil de" cruzeiros), correspondente as Despesas de Capital discriminados
no Orçamento Plurianual de Investimentos para o período de 1977 à 1979 que acompanham
esta lei. .

ART. 2.°) - No cumprimento do disposto no artigo 1.0, aerão observados em cada
Exercício os limites parciais da Despesa de Capital, fixados pelo Orçamento Pludanual de
Investimentos. ;

ART. 3.·) - Não atingidos no Exercício os limites parciais a que se refere o ar

tigo, &S parcelas nlo utilizadas passarão a acrescer a disponibllldade do Bxereícío seguinte;
de.tinadas ao mesmo investimentos ou a novos projetos com a necessidade do município.

ART. '.0) - Os Orçamentos para os Exercícios de 1977, 1978 e 1979 consignar40
obrigatoriamente Dotações correspondentes a08 encargos decorrentes da execução desta lei.

ART. 5.°) -- Fica o Poder Executiv(l autorizado a r@.alizar Operações de Crédito

que se tornarem necessários à Exeouçlo desta lei.
ART. 6.°) - Esta let entrárá em vigor a partir de 1.0 de janeiro de 1977, revoga-

das as disposições em contrário. '

Palácio da Prefeitura Municipal de J.araguá do Sul, àos 09 dias do mês de novem-

bro de1971.· .

EUGENIO STREBE, Prefeito Municipal
A pl'eaeDte Lei. foi registrada 8 pUblicada nesta Diretoria de Expediente, Educaçl10•

II ASlliltência Social, aos 09 dial do mês dß novembro de 1976.
.

ASTRIT K. SCHMAUCH. Diretora.

Decreto N. 410/76
Oeneede aposentadoria 80 funcionário Faustino Gírolls.
Eugenio Strebe, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, latsdo de

SaDts Catarina, no use e exercício de suas atribuições, e, com base no item
III doartígo 107 e artigo 108, I, letra "a", este oombinado com o disposto nc

item I do artigo 17� (caso do item XV de artigo 95), maís 08 artigos 96. II,
letra "a" e 147, todos aI. Lei D.O 344/72; base ainda, na Lei n," 577/75 e nas

informações do Departamento Pessoal, Decreta:
.

Art. l.CO - É concedida aposentadoria ao funcionário püblleo munici
pal Faustino Gírolla, com direito & proventos integrais.

Art. 2.0) - Este Decreto entrará em vigor aa data de $U8 publica
çiG, revogadas as disposições em contrário.
Palácio da Prefeitura Municipal de Jarsguá do Sul, a08 17 dias do mês de
aovsmbro d. 1976.

. EUGENIO STREBE, Prefeítu Municipal

O presente Decreto foi registrado e publicado. nesta. Diretoria de

Bxpedíente, Educação e Assistência Social, 30S 17 dias do mês de novem

bro de 1976.
Astrit K. Schmauch, Diretora.

Decreto N. 411/76
Concede aposentadoria ae funcionário Martim Marangoni.

Eugenio Strebe, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, no U80 e exercíeío de suas atribuições, e, com base no

item lU do artigo 107 e artigo 108, I. letra "8" este combinado com o dis
posto no item I do artigo 172 (ease do item XV do artigo 95), e 147, todos
da Lei n," 344/72; bsse, ainda, na Lei n.· '577/75 e nas informações do Ds
partamento Pessoal, Decreta:

Art. 1.0) - � ooncedida aposentadoria so funcionário público muaí
cipal Martim Marsngoni, com dirt4ito a proveatos integrais.

Art. 2.0) -.- Este Decreto 80trará em vigor na data de lua publicação,
revogadas as. dIsposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Munic.pal 'de Jaraguá do Sul, aOB 17 dias do
mês de novembra de 1976.

EUGENIO STREBE, Prefeito Municipal

'0 O presente Decreto foi registrado e publioado nesta Diretoria de

Expediente, Educaçio e Assistência Social, aos 17 dias do mês do novem

bro de 1976.
Alilti'it K. SchmauclI. Diretora

Santa

Decreto N. �U2/76
Empresta ,móveis à Comissio Municipal do MOBRAL.

EUGENIO STREßE, Prefeilo Municipal de Jélraguá do Sul, Estado de
Catarina mo uso e exercício de sua atribuições,· e,
- considerando o alfo significado do Movimento Brasileiro de Educação;
- considerando i!I necessidade d<e. apoiá-lo lambém através de material,

conforme o disposto na cláusula !érimd do Convênio firmado em 1,0 de

abril de 1916, DBCRETA:

ART. 1.0) _ Ficam cedidos à Comissão Municipal
Iileiro de Alfabelização os seiuiDtes bens móveis;

1 Mesa;
8 CadeirlJ8;
2 Armários de Vidro:
2 Praleleiras;
1 Arquivo de Madeira;
3 Escrivaninhas;
1 Máquina de Escrever Olivefli.

do Movimenfo Bra
�

....

ART. 2 O) - Esses bens retornarão à Mlloicipalidade tão logo,.por qual
quer razio, aeja extinfa a iOencionada Com-issão.

, t

ART. õ o) - Revogam-se as disposições em contfário.

PAßÁCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL de Jarllguá do Sul aos 22
dias do mês de Dovembro de t 976.

eUGENIO STREBE, Prefeito Municipal

O p�e8ente Decreto foi registrado e publicado nesta Diretoria de Ex"
pediente, Educaçio e Assilêocia �ocial, lIOS 22 dias do mês de novembro d.
1976.' -

A5TRIT K. SCHMAUCH, Direfora.

�lll

Máquinas de calcular ELETRÔNICAS
18 modelos com e 'sem fita, de escrever,

somadoras e dupliéadores.
Revendedor exclusivo para a região

§OCo Gráfica IA'feDida ltdlao
Fohes: 720592 ou 720972

Planos especiais de financiamento
Garantia de 1 ano - Assistência Permanente

Relógio Brasileiro

Quando em Brasília é 1/2 dia. é
também 1/2 dia em Iodos os estados
Eto Brasil, menos no Amazonas, Mato
Grosso e pane Ocidental do Pará. on-

. de são t t horas, e Acre e' parte ôu
doeste do Amazones onde são 10 ho
ras. Nas ilhas Fernando de Noronha e

Trindade onde são 13 horas.

Principais Idiomas do munõo:
os mais falados -

chinês, hindú, i6glês, espanhol, russo,

alemão, malaio, japonês, português,
árabe, francês, lrelíene, turco, polonês,
persa, húngaro, holandês, grego, sueco,
dinamarquês, norueguês e Ilnleudêe.

ROSEN
Als die Eva von der süssen
Frucht im Paradien aS8,
Und, deswegen ausgewiesen,
überhaupt nichts mehr besass,

Schuf dar Herr. um zu versöhnen
Diese SODst patente Frau,
Ia viel hundert Farbentönen
R088D, frisch wie, M·orgentau.

Ja, der Sn elnst zur Freude
Hat der Schöpfer sie gemacht,
Und die Menschheit liebt bis heute
Bunter Roseo Farbenpracht,

.

Wen erfreute nieht der zartea
Gotteskinder bunter Schein? -
Ach. ich möcht im Rosengarten
Gerne wohl der Gärtaer sein,

RudoU Hirschfeld, sae Paulo

.'-

fPOUS - O Colegiado acertou,
para fevereiro de 1977, na ciqade ile
Angelina, a realização do II 'Seminá
rio de Avaliação do Desempenho da
Adminístração Es,tadual. Então, ser',
segundo a Secretaria de Imprensa
do Estado de 'S�ntll Catarina. "am
plamente analisado o desempenho
da aâmínísteaçã« estadual em 1976 e

detalhadas as metas a saeem alean
çadas no exercício de 1977". O pri
meiro seminário foi realizado .em ja
neiro deste ano, na Capital.

O Colegiado também decidiu
promover um Seminário para Novoll
Prefeitos, talvez inédito DO Pais e

contando com a participação da Se
cretaria de Articulação com 08 Esta
dos e Municípios (Sarem), Este semi
nário reunirá, em Florianópolis. em

[sneíro do próximo ano, es novos

prefeitos municipais, para "aprimorar
o desempenho administrativo 'do Pre
ft:.ito e torná-lo fISmiliar COiP. o papel
do munleípío no de8enyolvimento
naelenal, bem' aomo stuellzä- lo eom

respeito à estratégia mlcrc-regíeua]",

Motorista, não

faça do seu

Carro uma arma.

A vitima pode'
ser você .

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

II É HORA DE
.

VAMOS LÁ. Q Bruil está aql;)i mesmo, pertioho de cua.,
:Mu é um mundo novo esperando por ,acê. Vá ver de.perto a paisagem
nova. 88 cidades crescendo, 8 hist6ria pa8SelU!ldo pelas russ, o mar. ba�
tendo nas praias que são pedaQos de paraíso. Vá e volte feliz. Pela
CREDIVARIG ou o CRUZEIRO A PRAZO, 8gora é mais
fácil viajar para 57 cidades brasileiras, incluindo todas ai oapitail do
Estado. Utilize também Oli! slniço8 de cargas e 'encomend ...
VJ.. DE

VARIG I CRUZEIRO
A maior experiêücia em ,par Brasil
� -

.

EM JARAGUÁ DO SUL, peça informaQõ�s à VARIG

�" Mal. Deodoro da Fomêca, 122/130 - Fone 72-0091 - DDD (0473).

BRA·SIL
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Atençãcji Contribuintes:
"I

•

A ,Prefeitura Mllnicipal de Jaraguá do Sul, comunica que to-
dos 08 devedores de Tributos Municipais, (IPTU, ISQN, Tax" de Li
cença, Calçamento' ete.) deverão colocar em liia a sua situação pe
rante fi Fazenda Municipal, para que não sofram ßS saneõee previs
tas em leí.

• l : \,\ -. .' ' .. ) \ "'.

Jaraguá do Sul, 19 de Novembro de 1976 1.',:>1 �l \

ALDO ROMEO PASSOLD
'

-

Diretor da Fazenda.

"

1

Luiz Kienen S.A. Ind� -, tom. de Bebidas
,.

Av. M�1. Deodoro da Fonseca, 651-Jaraguá do Sul

Edital de CORYOcação Assembléia Geral Ordinária
" '. "Sio convidados' os Senhores Ácionistas desre 50eiedade It Assembleia
'Oeraf'ÓrdiiJária, que será realizada na data de 06 de Dezembro de 1976, na Sé
de SociíllL·à Avtoida Meréchal Deodoro da Ponseca, 661, às 15 horas? �ara, delí
bererem .obre e . seguinté:'"

ORDEM DO DIA�
.

1.0) Exame: discussão. aprovação do Relatório da Diretoria,
tração da Ceuta de Lucros e Perdas, Balanço Geral e Parec.er do
riscal. .. "fh '

< • '�2:0) Eleiçio da Nova Diretoria.

i.ol Eleição do Conselho Fiscal.

demóns
Conselho

.r
•

4.°) Assuotos Dlverses;
<

, r

i Nota�""" s\çham,;.s� à disposição �d'o�"-5'@Dhores Acionistas os Deeumentos
de que tratem ó' artigo 99 do Decreto Lei 2627 de 26/09/40.

�. .-
"

Jaraguádo Sui, 11 de Novembro de 1976.

Gerha�dl A. E. Lesemann - D. Comercial - CPF. 019551999

�Edita'l de -Convocação- > Assembléia 'Geral .Extracrdínâría •

Ficam convidados os Senhores Acionistas da Luiz Kienen S.A. Iod. e

Com de Bebidas, para Aesembléíe Geral Extreordlnéris à realtzer-se ne data de
06 de Dezembro de 1976. às 17 horas em sua ôéde Social, à Avenida Mal.
Deodoro da Fonseca, 651 em Jguá do Sul, pare deliberarem sôbre a seguinte:.� .

�

ORDEM DO DIA

e) Aumento do�Capifal Social, medlsmre aproveltemento do Fundo fI'e
Reserva Especi'al em Cr$ 185.000,00 e do fundo de Reserva pera Aumento
do Capital, formado com ii correção do Ativo Imobilizado em Cr$ 245.000,00.
pils.llndo O capital Sócial da Emprêsa de Cr$ 1.360.000,00 para Cr$ 1.790.000.00

2.°) Alteração parcial d<?s Estatutos.

i.O) Assunto. Diversos.

Jaraguá do Sul, 11 de Novembro de 1976

Gerbardt A.E. Lessmlllno D. Comercial -, cpr 01965799920

, ,

Fuadação Educacional Regional Jaraguaense (FE R J)
Faculdade de Estudos Sociais

o
.

J r, A

Rua Wâltet �arqu�r�t 'k\:o ::8'35'-(C���o' S�ciãt do SESI) ..!.. 89.250
. JARAGUA DO SUL - Samta Catarina' ,

O:OlltU 1I.I.e A O O
o Diretor da Fundação Educacional Regienal JBrlJguaense. (PERl)

cõmunica qUe as INSCRIçÕeS' p�Í'a o VESTiBULAR UNICO E UNIFI
CADO de 1917, iniciam·s� no diö ã de novembro e prolongar-se-ão alé o
dia 26 de novembro de 1976. I j' ,

,
'
'>'" r

I _6 t \Outr9ssil!l, Gqihuojc,lm�os que a taxa.' d�, i,nscriçãQ .� ª� ,cr$ 268.00,
pa,gos no Banco do ESlado; de Santa CatarlnlJ (BESC).

Dias e horários que i!I Secrefarill da FERJ funciona:
2.as às 6.as feiras - 14 às '22.00 horas
Sábados - 8.00 àlJ 1 1.00 e das 11r4.0O, às 17.00 horal
Domingos - 8.00 às 11.00 horps.

.

••

'I

,� r .. � '",

Embracom Eletrônioa S. A..

Carriers Nacionais' ganham ·mercado
f:

<

...., 1 I.. h "'-

, 'Maiâ tri.s companhiaS.: te!efÔn.i,cas Jipos, de ,,carl1ier,s telefônicos,y �quipa
eslãb

..litilizJhl'!o, -:e.m: ,sulfs 'redes, ,sJste- 'bmen-to do ""qual' li' Embr"àcom é única,
mas cerriers "produzidos pltla, prim.eira fabricélnte nacional: o mu(ticanal, que
'vez no Brasil pela Embracom Eletrônica 'pe!mite a insllil'(acão de oito aparelhos
:S/A: ii Telemig (Minas Gerais)•. Telest independenlis num mesmo par de ca

(Espírito Santo) e' Cipatel (Piracicaba). bqs� e o mgnoca,nal, que possibilita a
As 'três "assinaram contra los de' forne- çolocação de ml118 um. telefone no mes-

,cimen,o
. coa;n a EmbracOI11. depois de ,mo cÇI'bo d� um dos assinantes vizinhos.

subinétir ii' rigorosos 'testes' ós dois

A LC'O Q L Cartão de Crédito
, ., '1.' •

.. ,

Não deverá sofrer quaisquer mu-
.

Muito emliora a utilização de cortão
danças (eorres ou reforrr.uldç,ôes). o de créduo pare pegamento de gasolio!!

. Programa Naeronel do Álcool. j.� que renha, caldo aenslvelmenre DOS úllimos
,esse produto ,desempenha pspel 4qs meses. ,o governo ,poderá optar pela
meis tmporrentes ne polínca governa- proibição desse processo, com o o.bje_
mental de redução gradaliva. das im- livo de dlftcultar aiudá,mels � aquisição
pcneções. .de petróleo, A informação do produto nos POSlOS,. forçando desta
'presla&s por Ionres do Ministério dã maneira, es pröprielários de carros, par
Indústria e Comércio esclarece ainda uculares ti uttltzé-los o menos posslvel.
que' eréro momento li Comissão Neclo-
nel de .Álcopl,já aprc;,v..ol:l 62 projetos 7 " �A '�doção', da medlde ,é avenlada
no velor globlll de 4 milhões e t 08 mil e propöstto das gestões de êlIlguns
cruzeiros, .rendo o Banco .do Brasil. ·Ii� l'Jd:mi nis,rrapores: de . certões .de crédito
berede "cerca, de ãOO milhões-de eruzeí- junlo às' distllj,buid'Ouls que, com cou
ros em fipaQci.ameDtos pare. ,qualrp vêníoe bila,�rai., eslão, procurando rea-

,

proj�!Os'I"} , , i , '" liv!=ll' Ilil tipo �e ,�omprll.

-lstablOs v.encl�nd� eSl!aco�
ve..satilidacle;econOIRIB .�

.

_ segul:anea.Tudo�um car..o 5Õ�
,

OpalaCalrBVan descobrir coisas mcrfveis

S�bra�'_ o Opala Caravan. E, o que ,

,

Você nem irnaqina quantas' de semana no sítio, Mas sua é mais importante, você vai '1coisas o Caravan é capaz especialidade é mesmo as descobnr q�e comprar carro .

de fazer, pequenas e grandes.. . grandes viagens, Com muita de amigos e outra coisa, Voc�
Afmal, ele é mn carro que não gente, mUlta bagagem e mUlto consegue fmancla�ento na .

•

tem preconceitos. conforto,. ,

hora e, um serylço tecRlCO come»
Vai ao supermercado, leva ,_Dê un::Pulinho a nossa manda o ftgurmo. De braços \.

crianças à escola, passa fins Concessao e você val abertos, esperamos par você. .."

Irmãos ,Emmendörfer S.A.
er

.

Yones: 72-0060- 72-0769- 72-0969

..!llo. mal. <j)eodaro�
-

. Santa
557

garaguâ Catarinada

.V·O 'I G T
............................................................

,ADV'OGADO
OAB/SC 2280 - Escritório em· Blumenau - Rua MaL- Floriano '.

Peixoto, 55 - 4.° andar - Salas 401/402 - Edifício, JUMA
� - -� . . -

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

S H 'A R P'
TAMBÉM' É COM A

G R A F I C A A. V E N IDA LTOA.
II

I!

-
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Serviço Autônomo. Municipal de Agua e Esgoto

....,.... PAGINA &

SAMAE ,Brasil
Administrado pela Fundação de Serviços de Saúde Pública

Jaraguá do Sul - Santa. Catarina
Decreto 0.° 408, de 8 de Novembro de 1976. Estima a Receita iii Fi

xa .fI Despesa do Serviço Autônomo Municipal de Água e. Esgoto - Sam�e
da Cidade de Jaraguá do Sul, Estado' de Santa Catarina para o Exercício
de 1977.'"

( , . . ,. .,._

O 'Prefeito'Municipal de 3araguá do 8ul, no 1180 de suas ateíbulções
e de contorID'idade com o Artigo 107, da Lei' n.O 4.320' de 17 de Março de
1964,

r • 'I" . ,

,DECRETA:
Artigo 1.° Ficá aprova.llo o OrçaD!'ento' .PrograIítá d� Receita; t'J. Des

.pesa do Serviço Autãnome Municipal de �gu'a e EsgotaIS A.Ma�, da' cidade
da Jaragué do Sul, Estada d·e S8'nta Catarina, para o ,e�ercíclo ·de 1977,
discriminado8 pelos' anexos integrantes deste', que estínr a Receita em Cr$
'2.435.000:,00 (Dois Milhões 'Quatrocentos e Trinta e Cinco Mil Cruzeiros.)

Artigo 2 o A Reeeita:será realizada medíamente arrecadação' das
Tarifas. A, Taxas e outras fontes de Renda, Da forma da Lei n." 190 e Decre
to n,o ,221/71 ti daa.especlflcações eonstantes do Quadro Discriminativo: da
Receita. de acordo com o seguinte desdobramento..

.

RECEITA
, ,

f Receitas Correntes
Receita Induatrtal
ReceitaI Díveraas
Receitas de Capital

Alíenação de Bens
Móveis e ímõveís
Transferencias de Capital
Outras Reoeitas de C.pital
Total Geral

2.135.000,00
45.000.00 2.180.000,00

35.000,80
60.000,00
160.000.00 255.000,00

2.43D 000.,00

Artigo 3..0 A Despela Befá realizada na forma das especítícaeões constan
tes do Quadr,o, de Natureza de Despella. - ooasulldaçäo Geral.sde .aeêrdo C01l1
o seguínte desdobram.anto; , ,. . I

l

DESPESA
,

Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Transfereaclss Correntes,

Despesas de Capital
Investimentos 724.900,00
Transferencia de Capital 100.000,00 824.000,00

Total Geral, ')+_,'" •
.

"o. -� '-' '. ,-2.435000,00
Artigo 4.0 Fica o Serviço Autônomo' Municipal de Água � Esgoto

- SAMAE, na pessoa de seu Diretor Geral. autorizado a movimentar as do
tações atribuídas BS diversas unidades Orçamentaríaa conforme preceitua o

Artigo 66 da Lei n o 4.320 de 17 de Março de 1964.. ,

Artigo 5.° Este Decreto entrará em vigor a partir de 1.0 de Janeiro
de 1977, revogando-se disposições em contrário.

Jaraguä do Sul (SC), 08 de no:vembro1de 1976.
Eugenio Strebe, Prefeito Municipal

1.361.000,00
250.000.00 J1.611J>Q����

& � -�����:d

i.

Atenção Senhores Contribuintes do
Imposte Predial e Territorial Urbano.

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul,
comunica aos senhores contribuintes que o

prazo para o pagamento da 4.a parcela en
cerra-se no dia 30 de Novembro.

Após esse prazo serão aplicadas as

II multas previstas em leí..
II

.

Jaraguá do Sul, 19 de Novembro de 1976.

ALDO ·ROMEO PASSOLD
t-

Diretor da Fazenda.

A
Escritório

CO.MERCIAL
ADVOCACIA - CONTABILIDADE - SEGUROS
Antonio. ...José Gonçalves

Bel. em Administração de Empresas
YvonneAlice Schrriöckel Gonçalves
Técnicll em Contabilidade CRC(SC) 7 638

QPF 093090.989-M
Rua I (Mal. DeOdoro) 12%/180
Fone 7%-0091 - ex. Postal, 19

Jaraguá do Sul Santa Catarina
Recursol (tlcais e administrativol - ContabUidade

Serviço de marcas e patentes - fotocópias de
Leg1Blaçlo trabalhista 8 INPS - Seguros em geral

Serviçol aéreos Varig
Desde 1944 A aerviço do progresso de JaraguA do Su

álcool �e cereais tam�ém para
Alemanha e o Ceilão

O äloool de cereais produzido I construídos e sua capacidade de es

pela Drury's e que já vem sendo ex- tocagem é de 98.500 tonéis de ear

portado para 8 Alemanha e o Ceilão valho de 200 litros eads, para enve

deverá entrar no continente africano' lhecímento. Em produção, sua eapa
e em vários outros países europeus cidade é de 150 mil litros diários,
ainda este ano, de acordo com 08 totalizando quatro milhões e 500 mil

projetos do setor de exportação da litros de destilado liIe cereaís por
empresa. Enquanto ís- o, o Licor de mês.
Café Bahia terá sua exportação .18-
vada psra maís d8 'um milhão de
garrafas, contra a8 370 mil exporta
das em 1975.

Esta atitude foi determínada pe
la inauguração da nova destilaria
Drury's, localizada em Soroeaba (SP)
e aue é a maior unidade de destila
do 'fino de toda a América Latina e

do Hemlsférío Sul. em tamanho e

eapaeídade ds produção.
Localizada em ums área de 240

mil metrosJ·quadrados, a destil�ri8
Drury's tem 42 mil metros quadrados

, "

Venha logo .

.,�

bascu O seuChevette77�
voeivai descobJl. _��---.�,

, .A • '>"

o flU!m!el�e!o�val,
de dirigir. Mas isso é o que 0 Chevette ser atendido com�or e carinho d,ignos
sempre foi. Este ano, el� estämelhor �e� Chevette. Vruconseqwr •

�ainda. Com seu novo painel de fínancíamento na hora:e a.sSlStênClíl .

r'instrumentos, bancos anatömícos.e sempre que precisar.
.

:f'
porta-luvas com chave. Mas não vamos Seja um dos pnmeírosa sairpor ar.

.

contar o final da estória. Vamos deixar num Chevette 77.
..

�

o gostinho ga descoberta para você.
. -, ''"''''''''-

Irmãos- Emm·en·dö'r·fer S.A.
Fones: 72-0060 - 72-0769 - 72-0969 - Av. Mal. Deodoro, 557

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

exporta a
e.

_.

, ,

Operando deste 1962 em Soro
eaba, há três anos, devido à .eres
cente demanda dos mercados interno
e externo, 8 Drury's deu inicio à
construção da nova destilaria. com

projeto de Henrique Adami. Consi
derada uma fábrica modelo, foi cons
tru1da com material quase que ex
clusivamente nacional 9 proporcíona
a08 seus 500 Iuaeíenärtos um perfeito
ambienta (h� trabalho. inclusive com

um centro esportivo para 88· horas
de lasar.

.

, �
"_ .- ur,t;.-;),,·�· ,�,'� "

"

\.t./ri\,r..,"t..: Ó.
.. .,'{' ../" ti

A
'

Constância

. -

..... -.,.1 'J" t.

-,

Flavio Ropelato
- I -

;.
- �

Oom insis�êneia batel, e t. amues.
Tr'lil Tezes pedes, outras te é ntlgado.
Se com palavras boas ganhas crU!iS,
Inda não deves dar-te por àchadu.

- II -- '

Labutas bastante e em cascat88 l!lUas?
Lava-te já. Não te mostres cansado,

.

Porque. de fnvio8 caminhos: bela8 ruas
B o Progresso: da luta no Passado.

-111-
.

Tens um labor? bem faze-o umá I!IÓ
vez,
Pra que nio venhas tri8te refazê.lo.
Porque pode causar-ta pesadelo.

IV
Os sábios construiram Da CODstâocia.

. Tu, também, se constante, serás sábio,
SE O VENCER FICAR PRA SEMPRE
EM TEUS LÁBIOS.

Enlace Araújo · Braga
o nosso querido Lauro Braga,

funcionário federal, mais catarinense
do que cear�nse, que Ião assinalados
serviçOI vem presfando à colefividêllde
jaraguaen8e acaba de contrair núpcias
ccrn a jovem curifibanB Vera Alves de
Araújo, em cerimônia realizadts às 16h�0
min do úlrimo dia 29 de outubro
de 1976.

.

Aos disliatos noivos os sinceros
cumpriment06 desta folha.

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

CORREIO DO POVO

Prefeitura Illunteípol do Sul
LEI N. 643/76

Denomina de "RECANTO PAUL FRANZ PHILIPP DRlCSSEL" o

trecho da Rua Jorge Czerniewicz.
EUGENIO STREBE, Prefeito Municipal de Jaragl1á do Sul, Estado de

Santa Oatarma, no aso .. exercício de auas atribuições.
Faz saber qus a Câmara de 'Vereadores de Jaraguá do Sul aprovou

e eu eancíeao It seguinte lei:
.

ART·.l.O) -Fica denominada de "RECANTO PAUL FRANZ DRES
SEL". o local especifico da RU8 Jorge Czerniewicz.

ART. 2:°) - Esta Lei entrará em vigor na data de iua publicação.
rnogadas 8B dispeeições em contrário.

Palácio da Pref�itura' Municipal de Jaraguä do Sul. aos 25 dias do
mês de outubro ds 1976.

EUGENIO STREBE. Prefeito Municipal
A presente Lei foi registrada e publíeada nesta Diretoria de Expe-'

diente. Educação e Assistência Social. 80S 25 dias do mês de outubro de 1976.
ASTRIT K. SOHMAUOH, Diretora.

LEI N. 644/76
Autoriza o Chefe do Poder Bxecutivo a receber área de terra por

doação de Vera Reimerköpp. ,

Eugenio Strebe, Prefeito Municipal de Jarsguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, no uso e exercício de suas atribuições.

Faz Babel' a todos 08 habitantes deste .Município quo a Câmara Mu

nieipal aprova0 e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1.°) - FiCI o Chefe do Poder Executivo autorizado 8 receber por

doação uma área da terra contendo a área total da 1.3Q6,70 m2, destínado
p/abertura da Rua 39 e rua 61.

'

Art. 2") - Estll Lei entrará em vigor na data de UJa publieäçâ»,
revogadas RS dispollições em conträrio.

Palácio da Prefeitura Municipal di' JaraguA tio Sul, a08 9 diae do

mês de novembro de 1976.
Eugenio Strebe, Prefeito Mtmic.ipal

A presente Lei foi registrada fi publicada nesta Diretoria de Expe
ds Edt1c8ção e Assist'ncia Social, aes g dias do mêB de novembro de

Astrit K. Schmaueh, Diretora.
diente
1976.

LEI N. 645/76
Autoriza o Chefe do Poder Executivo 8 receber por doação diverlal

äreas da terra.

Eugenio Strebe. Prefeito Monic1pal, de J8rBguá do Sul, Estado de
Santa Oatarina, no use li! exercício de saaa atribuições.

Faço Bober a lodos 08 habitantes deste MunicíDio gue a Câmara Mu-
nicipal aprg,ou e eu sanciono a seguinte lei:

� - ,

Art. 1.0) - Fica O Chefe do Poder Exeoutivo autorizado a receber
por doaeão di,versas áreas de terra para abertura de Raa lateral da Rua 4

Presidente Epitácio Pes808. assim distr ibuidas:
334,25 m2 de Haroldo Müeller e soa molher Satoní M. Müeller;
52,50 m2 de Pedro João Psdretti e lua mulher Maria E L. Pedrotti;
52,50 m2 de Luiz Camilo' Ubar e sua mulhef Cecilia Uber;

439.25 ml! de SighRrt Meder EI sua mulher Hilda Meder.
Art. 2.°) -- Esta Lei entrarä em vigor na data de sua publlcaeâe:

refogadas as disposioões em cootrár!o.
Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, aos 09 dias do

mês de novembrlil de J976.
Eugenio Strebe, Prefeito Municipal

A presenta Lei foi registrada e pubíicllda nesta Diretoria da (Expe
diente. EduC8Ç.O e Assil!tencia Social, aos 09 dias do mês de novembro de 1976.

ABtrit K. Schmauch, Diretora.

LEI N. 646/76
Conoede abono especial de fim de Rno aos Servidores Estatutários.
EugeniO Strebe, Prefeito Municipal de Jaragui do Sul, Estado de

Santa Oatarina, no uso EI exercício de SU8S atribtaiQõtlltl. ,

Fa�o iaber a todOB os habitantes deate Município que a Câmara Mu
nicipal aprOfOU e ea sanciono 8 l!Iilguinte lei:

Art. 1.°) - Fica o Ohefe do Executifo Munioipal autorizado a oonce

der a08 Servidorei Estatutários abono especial de natal, conforme pre,isto
no parágrafo único do N.o II do Artigo 92 da Lei Complementar N.o 5/75.

Art. 2.°) - O abODO equivalente a am mês de ,encimentol, excluíd8lil
gratifieaçõI& e horas extru.

Art. 3.°) - As despesas' reaul.anles da presente Lei serão pegas pala
Conta Pessoal. - Venoimentos.

Art. 4:.0) - Esta Lei entrará em 'igor na data de sua publicação,
refegadas 81i dispfnições em oootrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul. aos 09 dias do
mês de Do.embro de 1976.

, Eugenio Strebe, Pref6ito Municipal
A presente Lai. foi registrada @ public.tda nesta Diretoria de Expe

diente, Kduesção iii ASiislinCia Social. aos 09 dias do mêl de novembro de 1976.
Astrit K. Sohmauch, Diretora.

LEI N. 647/76
Eleva li escala-padrão de vencimentos do Funcionalismo Público Mu-

nicipal e di outras providências. .

Eugenio Strebe. Prefeito Municipal de Jaraguá dQ) Sul, Estado de
Santa Catarin8, no uso e exercício de suas atribuições.

FaQo saber 8 todos os habitantes deste Municfpio que a Câmara Mu
cipal aprovou 8 eu sanciono a seguinte lai:

Art. 1.°) - Sobre a: atual escala-padrão de venoimentós dos funcioná
rios públic08 municipais e servidores contratados, é concedido um aumento
de 40% (Qu�renta por cento) a vigorar a partir de 1.° dt; j2IJeiro de 1977.

Art. 2.0) - Igual porcentagem de aumento é concedido 80S funcioná
rios públicos instivos, 8 partir da mesma data de gue trata o artigo anterior.

ART. 3.0) - As despesas decorrentes dos aumentos ooncedidos pela 'Ipresente lei correrão por conta dos reclIlfl!os próprios orçamentários.
ART. 4.°) - Esta Lei entrará em vigor na data àe sua publioação,

revogadas BIll disposiQões em contrário. .

PALÁOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL de Jaragllá do Sul. 808

09 dias o mês de novembro dEI 1976.
'

de �araguá
EUGENIO STREBE, Prefeito Municipal

A presente lei foi registrada e publicada nesta Diretoria de Expe
diante. Educação e Assistência Social. 80S 09 dias do mês de novembro de 1976.

Astrit K. Schmauch. Diretora,

.
LEI N. 648/76

Autoriza. o Poder Executivo a Contrair Empréstimo e di outras providência.
EUGENIO STREBE, Prefeito Munioipal de Jaraguá do Sn1, Estado de Santa Catan_

Da, no uso e exercício de suas atribuições.
.Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou

e eu sanciono a seguinte lei:
ART. 1.°) Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a contrair DO

Banco do Bstado de Santa Catarina SIA., empréstimo por antecípeçãe de �ecefta gerada
pelo Fundo de Par�leipaçlo dos Municípios no Imposto sobre Circulaçlo de Mercadorias,
até o limite de CrI 1.000.000.00 (Um mílhão de cruzeiros), para o exerciclo de l:977.

§ Único - Para os fins constantes neste artigo fica o Chefe do Poder Executivo
autorizado a oferecer como garantia de pagamento ao mutuante as quotas do Fundo de
Participaçlo dos Municípios no Imposto sobre Oírcuíação de Mercadortas, no exercício de 1977.

ART. 2.°) - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçlo, revogadas aI

disposições em contrá!'lo.
, Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, aos 9 dias do mês de novem
bro de 1976. , EUGENIO STREBE, Prefeito Municipal

A presente Lei foi registrada e publtcada nesta Diretoria de Expediente Educação
e Assi.tência Social, aos 9 dias do mês de novembro de 1976.

ASTRIT K. SCHMAUCH, Diretora

LEI N. 649/76
Estima e Receita e fixa a Despesa da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul para

o exercício de 1977.
EUGENIO STREBE, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul. Estado de Santa Catari�

na, no uso e exercício de luas atribuições.
Faço saber a todolos habitantes do Município que a Câmara Municipal aprovou e

eu sanciono & seguinte lei:
.

ART. 1.°) - O olçamento da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, discrimina
dos pelos anexos integrantes desta lei, estima .: Receita em Cri 30.000.000,00 (Trinta milhõe.
de eruzeíros), e fixa a Despesa em Igual valor.

ART. 2.°) - A Receita da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, será reallzad�
mediante arrecadaçio dOI Tributos, Rendai e outras Receitas Côrrel,ltel e de Capital, na
forma de legislação em vigor e de acordo com o seguinte desdobramento: ,

Receitas Correnles 20.121.650
Receita Tributária
ReceIta Patrimonial
Receita Industrial
Transferências Correntes
Receitas Diversas

Receitas de Capital
Operações de Crédito
Alfenaçlo de Bens Móveis • Imóvei.
Amortlzaçio de Empréstimos Concedido!!
Transferências de Capital

4.678.000
81000
1.000

15.700.650
266.000

8.218.350
7.000.000
100.000

1.000
2.177,350

TOTAL DA RECEITA
-----

3U.000.000

ART. 3.°) As Despesas da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, realizar-se-lo
nos le�tes Orgios e Unidades Orçamentárias:
0100 - CÂMARA DE VEREADORES 700.000
0101 - Câmara de Vereadores
0.200 - GABiNETE DO PREFEITO
0201 - Gabinete do Prefeito
0202 - Gabinete do Vice-Prefeito
0300 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
0301 - Divisão de Peesosr
0302 - Divisão de Material
0303 - Dtvísäo de 8erviQos Gerais
0400 - DEPART. DE EDUC. CULTo E ASSISTl!:NClA SOCIAL
0401 - Divisa0 de Educaçlo
0402 - Divisão de Cultura
0403 - Divisão de Assistência Social
0500 - DEPARTAMENTO DA FAZENDA
0501 - Divisão de Contabilidade
0&02 - DiV1saO de Tributaçio
0503 - Divisão de Tesouraria
0500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
0601 ,- Divisão de Obras
0602 - DivIslo de Estradas de Rodagem
0603 - DivIsA0 de Serviços Urban9s
0700 - DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO
0701, - DivisA0 de AgrIcultura
0702 - DivisA0 de Pecuária
0800 - DEPARTAMENTO DE TURISMO
0801 - Departamento de Turismo

TOTAL DA DESPESA Cr$

700.000
950.000
660.000
�90.oo,

4.277.000
3.457.0UO
200.000
620.000

3.840.0'00
3.060.000
330.000
450.000

2.660.000
2.121>.000
290.000
2511.000

16.127.000
2.8CO.000
7.517.000
5.81Cl.000
1.271.000
871.000
400.000
175.000
175.000

30.000.000

, ART. 4.4) - A apUcaçlo dos recursos discriminados no artigo 3.0, far·se á de
acordo com os Programas, Proletos e Atividades obedecidos os dispositivo. legais vigentes.

ART. 5.°) - FIca o Executivo autorizado 8:
I - Realizar Operações de Crédido por antecipaçlo da Receita. obedecido o limi

te previsto na conlitituiçAo;
II - Abrir, mediante Decreto os Créditos Suplementalss que se fizerem necessá

rios, até o limite de 40% (quarenta por cento) da Receita Orçada. de acordo, com o artigo
43 da Lei N.· 4.320 de 17 de março de 1964, incluindo-se ao disposto neste incIso a aplica
ç40 do Fundo de Reserva Orçamentária.

III - Firmar convêniQs com a Uníão, Estados ou Munlcípiol para a Realização de
projeto. ou atividades de interê",se do Município e microregional.

'

ART. 6.°) - Esta Lei entrará em vigor na data de 8ua publicaçllo. revogada, 88

dIsposições em contrário.
Palácio da Pr.leitura Municipal de Jaraguá do Sul, aos 9 dias do mês de novem-

bro de J976. , EUGENIO STREBE. Prefeito Muilicipal
A presente Lei foi registrada e 'publtcada nesta Diretoria de Expediente, Educaçlo

e AsslstêD.cia Social, aos 9 dias do mês de novembro de 1976.
ASTRIT K. SCAMAUCHC, Diretara

Dr. Murillo Barreto de Azevedo
Advog_do

Cobranças - Inventários - De!õ!quites - Processos Criminais

Questões de Terras - Aci(}entes de Transito.

Atuação nas Comarcas de JARAGUÁ DO SUL e GUARAMIRIM.

Escritório a residnêcia: Rua Pastor Ferdinando Scblünzen no 252.

Telefones - 72-03 00 EI 7202-74. -_ DDIJ 0473.
.

.'

Atende·l� diariamente, excepto à8 segundas feiras.

I

/
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'

M I L I T A R
. / � , , '-' 'II "EXERCíCIO DE APRESENTAÇAO, DA RESERVA'i EXAR

"=============
O. Reservista. abaixo relacionados deverão se apresentar na Ju�ta do Sernt;o

MUltar de Jaraguá do SUl, de 09 à 16 de Dezembro. para o "Exercício de Apresentaçlo da
(Flávio José) Reserva" - EXAR.

lho para a prätíea desse sadio esporte.

{C.P.}
HOJE A DECISAo DO
FUTEBOL SUISSO

Antares e Wikings eh as duas

equipes qua decidem na tarde de.ho
je, o título do Torneio de Futebol
Suísso do Beira Rio Clube de Cam
po e quem tencer �icará de posse da
=roféu "COPA CENTENÁRIO". O
Antares venoeu o Clube dos Solteiros
por 4xO enquanto o Wikinge ao Ato
'ap por 3xO. O jogo serä no període
da tarde após 8 preliminar de Soltei-

\
ros x Atotap, que 'começará às 14
horas.

DEU REVIRAVOLTA NO
"CLÁSSICO DA CATIMBA"

Em prélio que apresentou boa
movimentação e que acusou 8 fit6riá
da melhor em campo. o AcaraÍ forc,ou
a realiaaeãe ds mahl um jogo extra

pela deeísãc do "Torneio da Integra
ção", pois venceu ao Botafogo por
2xO, O placar foi construído no pri
meiro tempo e agora no próximo dia
5 de dezembro hsverã o jogo-desem
pate. pois ns primeira partida o time
da Barra do Rio Cêrro havia venci
do per lxO.

JUVENIL DO BAEPENDI
CAMPEA

A eqoip" Iníauto-Juvenil do
Oluba Atlético Baspendi ao vencer

o time do Oolêgio São Lafs pór 3xl,
sagrou-se na tarde do último sábado,
campeã, do Toraeio da Primavera,
cujos [ogos com 6 equipes, foram
disputados na cancha A ds futebol do
8,io Luís.

HOJE TEM NATAÇAO NO
BEIRA RIO

O professor Arizinh0, técnioo·
d'o selecionado de natação-de JarBgri"
do Sul. marcou pata a 'arde ,de hoje
competições de natação em disputa
do troféo Prefeito Eugênio Strebe.
Elas serão iniciadas às 14 horas na

piscina do Beira aio Clube de Campo
e você pElderá .er em ação os melho
res nadadlllrss de nossa cidade. Ha
'terá medalhas para os 3 primeirõs
colocados. ficando com o troféu. o na

dador que fizer mais pontólil na8 5
pratas que Serão desenrolulo8. As
sociado! Vá ao clube e leve sua fa
mília para ,er de fato como anda
nossa natação e incentivando seu fi-

ATLETAS CONVOCADOS DE
'S.C. NA NATAÇAO

'

Consoante publlcamos em nossa

edição passada, houve no sâbade, a

av�!'Ígu�ção de Indices para a for
mação da S61eção Oatarínense que
irá aos jogos Estudantis Brasileiros
no próximo mês na capital gaúcha.
A relação-dos convecados pelos téc
nicos Walter Pereira de Blumenau
e Ario?alda X8Yi�r dos Santos, o

Arizinho ds Jar�guá, do Sul. é a . BS

guintet
1 Marilena Busarello (Blumenau)
2 Peggy Goldefeger (Blumenau]
3 Sílvia Busarello [Blumsnau)
4 Denise Rothbarth (Blumenau)
5 Gabriels Rudeph (Blumsnau)
6 Regina Feldmann (Fpolis)
7 Claudia O. Franco (Fpolis)
8 Crlstiaoe DOBioi (Juragaá do Sui)
1 Edson da Silva (Blumenau)
2 Amadeu Ferrari (Blumanau)
3 Ronaldo frucluoso (JBroguá do SII)
4 César Pereira (S. Banto do SaI)
6 Cristovão Franco (Fpelis]
6 Renato Benoke

.

Os atletas César Pereira e Re
nato Bsncke, estarão tedos os finais
de semana em Jaraguä para baixar
tempo,

JUVENTUS E MARCíLIO IGUAIS
Em partida válida pela terceira

rodada do turno do Torneio Incentive,
o Grêmio Esportivo Juventus empatou
em um gol, na terça feira. com o

Clube Náutico Marcilio Dias de Ita
jaÍ, depois de estar com marcador
em vantagem no término do primeiro
tempo de jogo. Esta partida deveria
ser realizada dia 13. mas devido li

forte telIip0rai que S8 abateu naquela
'cidade praiàoa é ''Cumó 1)·'gramado
não ofsrecis condições, o jogo foi
transferido.

NOTA DA EDITORIA

Comunicamos a membros de
grêmios, clubes de futebol e presi
dentes de órgãos esportivos interes
sados na divulgaçãó de SUBS progra
maÇões esportivas, que poderão entrar
em contato pess(jslml!lDte com o edi-

. tor nesta redação, por correspon.,
dência através � Caixa Postal 19 ou

pelo fone 72-0091.

NOM,E
Adalberto Pereira
Adelino Hornburg
Adelmo Muller
Ademar Brandenburg
Ademar Klein
Ademir Batista
Ademir Karsten
Afonso Nicoluzzi
Anton Luiz Narloch
Airton Emmendorfer
Aiacrillo Alquinl
Alfredo Gadotti
Altair Americo
Alvaro Aluisio da Silva
Alvinho Cani
Amandos Klabunde
Antonio de March! Neto
Anionio GatUs
Antonio Kniss
Arland Brandenburg
Avelino de Oliveira Gerkai
Carlos Mielke
Celso José Schiochet'
Olaudio Doege
Darci Steindei
Dereío Beek

,

Edgar Juarez SchmUl
Edgar Prestini
Ehrenfried Kruger
Elmo Mathias
Euclides Stueber
Evilásio Vargas

.

Fernando José Rmmendoerfer
F!avio Joio Bortolinl
Flavio Rogerio Ramos
Francisco Carl08 Melatt1
Francisco Fidelis TrenUn!
Gabriel Francener
Genesío Panstein
Geraldo Bavmgartel
Gervásio Gorges
Gilberto de Oliveira
Guido Fransner
HanIlton Garcia
Heíns Marqu.srdi
Hermes Dorval Raduenz
Ilärío Richert

.

Ingo Dallmann
Ingo Krueger
tsaíae Altair de Almeida
Isaldino ForUn
Ivan Ignácio Leutprecht
Ivo Olimpio Piazetzni
Jaime Franzner
Jaime Llndolfo Maba
Jaime Osmar Mann
Joa�ir Gonçalves
Jorge Alberto Koroll
Jorge Luiz Gonzaga
Joio Carlos Venturell1
João da Silva
João Leocádio Becher
João Maria Corrêa
João Pedro Junkes
José Bddaroli Neto
José Carlos Rosa
José Domingos
José Grossl
José Jesuino
José Kochella
José Rogerio Ramos
José Sborz
José Sérgio Lazari.
José Stenger
Leodomir Batista
Levino Triebess
Llno Nivaldo Uber
Loreno Walter Muller

CL F I L I Á ç Ã O
65 Manoel Gabriel Pereira
53 Heinz Hornburg
52 Terezinha Muller
54 Carlos Brandenburg
52 Reinoldo Klein
55 Antonio Batista
53 Leonoldo Karsten
52 Afonso Eugenio NicOluzzi
55 Luiz Narloch
ã4 Jacob Alfredo Emmendorfer
52 Tobias Alquín!
52 Alceste Gadotti

, 54 Alcides Americo
li3 Zoralde da Silva
53 Silvino Cani
52 Frederico Klabunde
54 Germano de Marchi
53 José Gattís
55 Sebastião Kniss
53 Armin Brandenburg
5& Antonio de Oliveira Gerkai
64 Harry Mielke
55 Ricardo Schiochet
55 Martin Doege
53 Francisco 8te1ndel
55 Harry Beck
55 Edgar Schmitt
52 Roberto Prestini
52 Alfred Kruger
52 Brico Mathias
65 Afonso Stueber
52 Pedro Vargas
1i4 Raimundo A. Emmendoerfer
64 Manoel Bortolini
55 Darci Felipe Ramos
55 Adito José Melatti
&6 Gerõnimo Trentini
65 Adelioo Francener
54 Bertoldo Panstein
53 Aldo Bsvmgsrtel
53 José Afonso Gorges
55 João Jorge de Oliveira
52 Urbano Franzner
54 Hugo Alves Garcia
54 Harrt Marquardt
52 Hilberto Raduenz
6% Alvin Richert
65 Ervin Dalmann
54 Hertwig Krueger
52 Althair João de Almeida
52 Antonio Forlin
14 Bruno Leutprecht
55 OUmplo Piazetznl
53 Urbano Franzner
6i LindoHo Meba
52 Eduardo Francisco Mann
54 João Gonçalves
53 Guilherme Koroll
52 José Gonzaga
54 Valério Venturelll
55 Norberto Venâilcio da Silva
62 . Orlando Becher
53 José Corrêa
55. Laudelino Junk••
54 Helcio ,Bridaroli
52 José Rosa
112 João Fermino Domingos
53 Afonso Grossl
52 Antonio Lucas Jesuino
·153 Antonio Kochella
53 João Castro Ramos
62 Bernardo 8borz
53 Vasco Lazzarls
54 Tomaz Stenger Junior
54 Antonio Batista
55 Reinoldo Triebess
54 Cirilo Uber
55 Adalberto Roland Muller

Jaraguá do Sul-Se, Novembro de 1976
OSORIO KLEIN, Secretário da J8M

,.

Uma história. . muitos
II: parl� (�onelusãoJ
Sebastião B. de Albuquerque.

Foi num abrir e fechar de olhos
que 40.000 soldados russos surgiram
em Cuba, sem fazer segredo �isso -

muilo pelo conlrário. até - monlando
base de foguetes, mas niio base nu

clear. que é coisa bem diferenle. Logo
uma esquadra russil atravessou o Atlân
tico e chegQu ao Iriângulo déis Ber
mudas, bem dianIe das contas america
nas.

Ainda m� lembro do clichê muito
Publicado nos jornais dê! época, mos

Irando um gráfi.::o em que se via a es

quadra, anles de, chegM à Cuba. fa
zendo I�Dga volta a boresIe, e r�for
Dando.

Pouco divulgada. no entanto, foi
,ii condição imposla pelos russos de os

americanos retirarem suas bases de
foguetes da Turquia.

Anles de a esquadra haver chega
do a Cuba, Kennedy já havia concor

dado com a eXigência russa, por cerla.
Enlão 05 russos, imposla sua vontade
retiraram·se de Cube.
.

Naqueles dias a imprensi publi
cay,a uma notícia surpreendenle, que
linha cerla I gação com o incidenle
doa russos em Cuba: a Rússia amea-

. çava abandonar a vigilância do Muro
de Berlim, e. os ESlados Unidos diziam
qUe isso seria uma traição dos russol
101 acordos firmados.

Parecia coisa' sem pé lIem cabeça

historiadores
mas é verdade que, daí por diante.

.
se öbrand0u li p r o p a g a n d ii

conlr.a o Muro. e pelo Natal seguinle
começaram a modificar seu controle,
que foi abrandàndo sempre, ii ponlo
de o Muro da Vergonha sair dos Doli-

.

ciários, e acabar perdendo iqueJe qua-
lificativo.

.

Com os russos em Cubil; a sua

proximidade à Zona do Canal do Pa
namlÍ era mais do que uma pedra na
bOla americana.

Na' oc:asi ão, os Ealados Unidos
pródigos em doulrinas, criaram Ioga·
a de que a Zona do canal era de in
leresse con.linental, e que se impunha
a organização de um exército inrer
americano para combarer qualquer
agressão II terri!ório amerienno. E logo
tropas brasileiras também estiveram
fazendo treinamento naquela zona.

DepOis os russos foram embora,
não mais se falou do tal exércitó, [lern
do inleresse continenlal da Zona do
Ca.oal do' Panamá. pois que, ptlra ocu,

par e explQtar terrilório do Panamá, os
EE UU não precisam de ajuda. Fazem
isso sozinho muito bem!

Se algum ingênuo hoje se empol
ga ao lembrar John F. Kennedy Daque
les dias, e vai a ponto de deixar'se
levar pela fanlasia de que os russos

ficaram encabulados, só porque o Pre
sidenle americano lhes falou - na

sua imaginação - de cara feia, com

coragem e audácia, dá bem li idéia de
uma ferllçBo de brasileiros alheia à

ALBERTO
IND.

BAUER S.A.
E COM.realidade dos falos históricos, e que

morre de admiração. sem laber porque
por um homem que nUDel honrou ao

Brasil, nem aos brasileiros.
John f. Kennlildy nunca deu mos-

\ CGCMF - 84.429836/0001.04
tras de ser Ulli eSladistll, porque subs- Assembléia Geral Extraordináriatimou a Revolução Cubana, t não cer-

cou aquele povo dos cuidados com

que ,gorb o Governo Americano lar- Edital de Convocação
diamente cuida dos negros da AfriCi! .

- \
do Sul, mesmo que isso lhe tenha gos. Ficam convidados os senhores
lO de 61eo de rícino. acionistas para' uma as�emb]'éi� ge-

fazendo do território americano ral extraordinárÍlI, li ter lugar na se

base para guerrilheiros estrang-eiros _
de social à Av. Mal. Deodoro da

que lentariam invadir a Cuba de fidel Fonseca, 739, nesta cidade, de Jara
Caslro - Kennedy acumulou erros 50- guá do Sul, às 15 horas do' dia 03
bre erros. e cri.ou condições para que a ,je dezembro de 1976, para apreciar
Rússia recebesse de braços aberlos o 8 seguinte
povo cubano, se servisse a vonlade da Ordem do Diailha, e numa clara chantagem impusesse
sua vontdde em relação às basel ame- aJ Aumento do capital social de
ricanas na Turquiá. Cr$ 1.080.000,00 para Cr$ 2.160,000,00

Depois disso, só lhe res lau aco- mediante o aproveitamentQ tia quan
rr.odar-se à siluação e "fdlar baixo", . tia de Cr$ 60.000.00, da conta Fundo
parla que o exemplo não fosse seguido' Especial pua Aumento de Capital Lei
por oUlras oa,ções do hemisfério. 4357 e Cr$ l.G20 000,00, da conta

Fundo de Reservas Livru.
Até aí a soberania brasileira jG

havia sido .l'Jlingidll, com a violelllll Pelo comparecimento, desde já
ameaça refereDle ao bloqueiO comer- agradece

'

'cill de Cuba. A Di,retoria

Jaragoá do Sul, 08 de novembro d ..
1978

Victor Bauer - Diretor PrelideBt.

CPF - 004.358.139

A verdade, agora, é que preeiu-'
mos de alguém que comece li arraDcar '

essas placas' com o Dome de 'Kennedy,
para nós hl,lmilhanle, de. rU�1il • praças
desle nosso amado Brasil.
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GERAL
e

MOBRAL
o Movimento Brasileiro de Alfa·

bettaação - MOBRAL - desta eí
dade eSltá alertando as Empregadas
Domêstíess da cidade que encontran
se abertas as inscrições para um

proveitoso curso, iateiramente gratui
to 8 dsstlnado ao aprimoramento das
que executam esta profissão. As in
teressades deverão dirigir-se ao MO
BRAL na Praça da Prefeitura Muni
cipal para obterem matores Informa
ções.

ROTARY-
Este clube de serviço de acssa

eidade está dando SIU speíc promo
cional à uma empresa do Paraná,
para um sistema de divulgação da
cidade através de 20 painéis que S8'

rão instalados junto a BR 101. Esse
tipo de divulgação bastante positivo
por sinal, difundirá 8S principais In
formações de Jaraguá, já dando 6S

pessose que aqui virio, uma noção
do que é realmente Jaraguá do Sul
- o S.o Parque Fabril de Santa Ca
tarina.

COLETORAS
A agência local dos Oorreios já

i,mpl8Dtou três novas eetxes coleto
ras d. oerespondêncte, junto a CIUJa
Comercial Getúlio Lenzi na Brasília,
SuperQiercado Centenário (antiga Ca
S& Comercial Boaventura) nas esqui
DS8 da Proeópio Gomes com a Barão
do Rio Branco e em substítuíção a

antiga existente no próprio prédio
dos Oerreíos, A Implentaçêo de8tas
celeteras proporciona aos 'moradores
das proximidades maior comodidade
DO despacho de suaI correspondên
cias, uma vez que n08 locais ende
foram implantadas, sãc vendidos sê.
los nece8.iri08 à sua expedição.

APAE
A Bscols de Ensino Especial de

Jaragua do Sul - APAE - realizou
até ontem, sexta feira, junto ao Dep
to äe Informações 'I'urístlaa«, sala 2
da C.M.T., o seu I Bazar do Excep
cional, quando foram vendidos traba
lhos feitos pelos alunos, além de
cutros recebidos por dO.llçio. Foi 00n·
siderada boa a pl'esença de público
que prestigiou o acontecimento.

CORUPÁ
Já fOfam iniciados OB trabalhos d.
construção de URla quadra polívalen

.

te ds esporte' junto a Escala Básica
Tereza Ramos de Oorupä. A libera
ção de reeursos da- ordem de 70 mil
eruzeíros, permitiu so Prê'feito Oto
Ernesto Weber o início dos trabalhos

com apoio dos alunes do Seminário
. Sagrado Coração de Jesus e pais de
alUDOS do educandário,

GUARAMIRIM
Prosseguem em bom ritmo as

obras junt� a CASAN de Guaramirim
.

e para dentro em breve, o término
da implantação do seu reservatérto,
será possível que 08 residentes no

perímetro urbano do município sejam
brindados com água tratada. Por ou
tro lado, a Câmara de Vereadores
aprovou o orçamento do Programa
de Receita e Despesa do município
em 5 milhões de cruzetroe para o

próximo exercício.

MASSARANDUBA
Já 88tá aprovado, também .. pro

jeto de lel de autoria do Prefeito Ze
tsríno Kuklinski, que estipula em 4,
milhões de cruseíros 9 orçamento
para 1977. A atual fase dtt deseavol
ximento porque passa o maior pro
dutor de arroz de Santa Catarina,
permitiu a elevação do orçamento de
77 de maneire significativa com re

lação a 1976.

BOVINOCULTURA
Avisamos ao pessoal do interior

que estão abertas matrícula" [unte ao

MOBRAL local, para a realização de
curso de Bovinocultura a eer minis
trado em fevereiro de 1977 pela se

oretaría da Agricultura, através do
escritório da CODESA de Jaraguá
do Sul.

'GRANDE FESTA
DA VITÓRIÂ

Sexta feira última realizou se

nas dependências da Sooiedade Es
portiva Q 'R.eereativa Menegotti, fi·

graúde festa arenísta, Gnde o Prefei
to e Vice eleitos e maía 08 oito edís
da ARENA que 00mpori oa Câmara a

partir do próximo' ano foram consa

grados por milhares de passou que
S8 encontravam no"local.

OS EDÍS DA ARENA
Pela ordem de vota,io 08 ean

didat@s a vereadores pela ARENA de
Jaraguá do Sul, eleitos no pleito de
15 de novembro: Mário Krutzsch, Jo
sé Alberto Klitzke, Ivo Baehr (tatu),
Álido Pavaaello. Manoel Milbratz,
Helnz Bartel. Enno Jansenn e Eugê
nio Gaseho. Por outro lado 8S'

tá repercutindo pelos quatro cantos
do município, a grande vitória de
Victor Bauer e Sigolf Schüoke, alei
tos prefeito e více com 2941 votos
de diferença.

"

VENDE-SE

Excelente Residência
Estilo moderno. Constru�ão

nova..Magnifica localização �en· . I'

trai e tranquila. Lindo gramado
fi! jardim. Terreno compl. mura-
do !7x42 mtr. Contém: salinha
de entrada, living com 8aoana,·
copa, cozinha com área de ser

viço, 2 banheiros, 3 dormitórios
quarto de empregada com ba
Dheiro, grande lavanderia a gara
gem para 2 carros. Informações.
Ernesto Mayar, rua Felipe

Schmjdt, n.O 221.

Mário Tavares da Cunha Mello

Tabelião de Notas e Protestos
de' Titulos

EDITAL
Pelo presenle' edital de cilação

pedimos aos senhorea abaixo relacio
nados, que compareçam em 1I08S0 car
tório para Iralarem de lIssuntos de seus
interesses:

Adonis Tadeu Agostini - Guarami
rim,
Aldir Winter - Nesta.
Carmelo Muia - N8sta. Emilio Ma
noel do Rosario - Nfsta.
Iraei Hille - Nesta
Irio Heidecke - Masssrandubl:1.

'llNIPS c�lDlffnrma
.

�1llle reatj1lll§t�m
3) ..

' mni1lnijes '. e 5)(())� mn·i �eillleffncn®s
n(f]5) mll� :atClffiéàltat�OS�

A Secretaria de Seguros Sociais do
. Instituto Nacional de Previdência Social
confirmou, que esee ano foram reajustados
3 milhões e 500 mil benefícios em ma

nutenção, além de ter proporcionado o

reajustamento adicional de 105 mil 108
aposentadorias e pensões que estavam

"achatadas" •

Benefícios em manutenção são as

aposentadorias em geral. pensões, auxi .

lios, abonos. O reajustamento foi de 43
por ceneo para os . benefícios iniciados
até maio de 1975, e, em escala decrescen-

te de 39 a quatro por cento pára as inicia
das de junho de 1975 a abril de 1976,

O Secretário João Nepomuceno de
Menezes Autran revelou também que
além do reajustamento geral para todes
os segurados e dependentes que recebiam
beneficios mensais em maio deste ano,
o Instituto promoveu o reajustamento dos
"achatados't.Iassím consideradas as pensões
e aposentadorias iniciadas até 28 de fe .

vefeiro de 1976. à base de 20 por cento
sobre o valor já reajustado em maio de
1976. r

Moretti. Jordan & Cia. Ltda. I�
Reveadedor- FORD Autorizado

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 158

TUDO FICOU MAIS FA'CIL

Agora com apenas Cr$ 937,00 mensais você sai

rodando oom o seil oarro O Km.

Lançamos um plano especial, ao alcance de todos.

Não perca tempo, pois o número é limitado.

Consulte-nos

CARROS U�AD08
Corcel Cupê _ _

76
Corcel ·Sedan

_

74
W.V. 1 ÕOO

__ ._

72
F-75 4x4

__._
.

_ ..__ .
75

ieep
·--.. -· .. ·····-----·----····-···--··-···....

62
)eep

'

�� �� ���������������������������������������..�..���� � ::�_ -.��:::�...:� -.�:: ��.._._��:: :_'_'.'_�::::: ���:::��. 59
F liSO

_ __ _ _ _ _ _ _

68
F·li50

_ __

69
Chevetre

_ _ _75
Veículos totalmente revisados.

A mecânica "MORETTI", vod' já conhece - 30 anos de bons
SERViÇOS.

E tem mais, dispomos de tínenctamento próprio, consulte- aos
e escolha aquele que melhor se adapta.

r
I

"

Gabinete da Presidência Iii de Jarag�S!����� !!;';�"�r.�"ien::;ri::=': od';,re�:�V�� I
!>

ce-Prefeito eleitos de nossa Cidade. respectivamente Sr. VICTOR BAUER �
e Sr. SIGOLF SCHÜNKE, bem como os vereadores que exercerão o man- I

� ���� ��sf:��odo de 1977/1980, desejando a todos votos de uma feliz e pro- i

I Torna público o ••u agradecimento a todos aquel•• que direta ou I
�

indiretamente contribuiram para reconduzi·lo a um novo mandato, através o
'IS

SOl voto livre e consciente, que será honrado no trabalho e na luta pelas cau' �
I sas comunitárias de nossa terra e de nossa gente. i
i

.

Jaraguá do Sul, 24: de novembro de 1976 I
� �

�������������*�����***��
�tl"'.,.

Hoje '8 noite no EstádioLeonicio Cezar ..... Nesta.
Manoel Vais - Nesta.
Marina Caetano dos Santos - Nesta.
Mauro Vieira do Prado � Nesta.
Nacir Zelegio Pisetta - Ma�sal:'andu
ba.
Valdemar Müller - Nests.
Valéria Tavares da Motta Resende

Oficisl Maior

João Marcatlo - Juventus /

versus Marcílio
.

Dias de Itajaí

Amanbã
com o
Haverá

a partir
conjunto
ônibus

das
i.a
de

- Soirée
Redenção. Preço:

às
'

1'1,

na Sociedade Diana de Guaramirim
Rapazes. 25 e. Moças 15 cruZeiros.'

boras (Reto Promoções).

16 boras

Jaraguá. 15 16e
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