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INFORME GERAL
No munterpro de OorupA, pros

seguem aß obras da construção de
uma eaneha de esportes polívalents
junto a 8scola Básica Tereza. Ramos.
O trabalho vem sendo executado pelos
alunos do Seminário Sagrado Ooraeão
de Jesus com auxilie da Munioipali
dade. A obra quando eoneluída abri
gani competições esportivas tais como.
Futebol de Salão. Volei. Basquetebol
e Handebol.

.

DIA 7
em Schroeder. a A�sociação dos

Municípios do Norte do Estado de
Santa Catarina, a AMUNESC. estará
realizando lua última reunião deste

,

aDO de 76. EI reunindo também pela
feZ final es Prefeitos com mandato
até 31 de i aneiro ,indouro. Oonsta do .

programa: Patrulha Rodoviária: Ins
truçõss sobre o encerramento do
exercício e transmiesão do oargo de

Prefeito; Mobral; Conclusões do en

contro d. Presidentes e Secretirias
Bxecutwos das A.tsoeiações micro
regionais do Estado de Santa Oatarina;
2 a etapa do convênio AMUNESC-SU
DESUL; pI.quisa, análise. diagnõstieoe
fl asauntos diversca.,

OTAIR BECKER
O senador. foi muito cumpri

mentado na última terça feira dia 30,
pois comemerave mais um natalfoio.
Grande líder político, o senador tem

procurado atender com aquela sim
patia e simplicidade 88 reivindicações
de DOSRa região e de todo o estado.
Os cumprimentos que recebeu foram
poucos pelo muito que tem feito por
nossa cidade e por toda Santa Cata-
rina.
-_.,------

• SENAI

desta cidade continua desen.ol
vendo intensa atie idade para fazer de
sua tradicional festa anual, que serã
dia 18 próximo aqui em Jaraguá do
8ul. uma das maiores de tadoa os

tempcs. As värbe comissões. integra
das por membros do órgão e do Oon
selho Técnico ConsuHiYo. estão ati
'&ndo os preparativos que visam exs

tlime.nte proporcionar as quase 603
pessoas que para cá deterão vir, o

melhor dos entretenimentos.

PREFEITO STREBE
sendo cenvídado para estar ho

je às 10 horas na EXPOVILLE, para
os atos solenes fie instalação do
Stand da EDITUR, empresa especia
lizada na área do turismo.

CONTATOS
O Prefeito eleito Sr. Viotor

Bauer continua mantendo encontros
com o atual Chefe do Executiva 10-
eal, Prof. Eugênio Strebe, visando
estar perfeitamente identificado com

a realidade do momento Depois de
um estudo da situação atual do mu

níeípíe, terá o novo alcaide as coo

dições necessárias a uma tomada de
posição quanto a Bua Ilgend!i de tra
balho.
. _---_ .. __ _ _- :. .. - --_ ----_ .

CÂMARA
de Vereadores que já encerrou

as sessões do período legislativo, no

aoo de 77 será regida pelo novo Re
gimento Interno, aprovado nas três
últimas S9SIi!Õ8S do Leglslatívo. Nada
se comenta em torno do próximo
Presidente do órgão. muito embora
na preferência, os Domes de José
�lb.erto f(litz'ke e M;ário Krutzsch.

DR. IRINEU

José Rubini é o novo eontrsta
du da Associação Oomerclal f\ Inéús
tríal desta cidade para o órgão pro
porcionar melhor atendimento 80S
seus associados ns área da Aasesee
ria Jurídlee que já conta com o tra·
balho do Dr. Alidor Lueders

GUARDA

de 'I'rânsíto, é assunto que eon

tínua em pauta BOS trabalhos da. Asso
ciação Oomerelal e Industríal. Já foi
elaborado uma minuta do regulamen
to visando a sua criação e após de

liberações quanto 8 sua aprovação,
o qu- se dará em próximas reuniões,
o trabalho será entregue ao novo

Prefeito Municipal para que dê a pa
lavra final sobre a criação ou não do
novo órgão que diga S8 de passagem
se faz necessário devido ao inteBso

tráfego de veículos.

Recolhimento do
Poderá ser recolbido até o úlfimo

dia úlil do mês de dezembro, o lmpos
lo sobre Serviços de Transporte Rodo
viário, intermunicipal e inte�estéldudl de
cargas. cujos geradores tenham ocC!>rri
do nos meses de junho/jUlho e agosto
deste liDO. A informação da Delegacia
da Receita Federal �cresceDta que, re�

.

11Ilivamente sobre o imposto sobre

transporle rodoviário de carga propria,
ou veiculo próprio. concernente .IilOS

meses de junho. julho, agoslo. setem

bro e OUlubro do ano em curso, o Iri

bula poderá ser recolhido até o último
dia úlil, respectivamenTe. de dezembro
deste aDO. fevereiro. março e abril de
1977.

Jaraguaense· paga mais

cara a gasolina
Desde zero hora do dia primeiro. quar

ta feita. o jaraguaense está pagando mais
caro a gasolina e outros derivados de pe
tróleo que tiveram um aumento médio
de 11.9 por cento conforme definição do
Conselho Nacional do Petróleo em reu

nião extraordinária realizada na sexta feira.
Os índices de majoração para os qua
tro principais combustíveis foram: gasolina

comum - 10,13. gasolina azul - 10
por cento. óleo diesel - 14 e gás lique
feito de petroleo -- GLP 1 J ,7 Somente
neste ano de 76. os combustíveis aumen
taram 42.68% e está programado para
breve novo reajuste. A gasolina aqui em
Jaraguá é vendida pelos revendedores a

Cr$ 4.83. a comum e o óleo diesel a

Cr$ 2.41.

INCRA prorroga prazo para pagamento do ITR
O Instituto Nacional de Oolcnlzação e Reforma 'Agrária -

INCRA - prorrogou pata e dia 29 de dezembro o prazo para paga
mento. sem multas e juros de mors, do Imposto sobre Propriedade
Territorial Rural -ITR- 9 demals tributos lançados na mesma guia,
referente ao lançamento da primeira etapa da emíssäo do exercíeío
de 1976.

O prazo, anteriormente marcado para o día 29 de. outubro.
foi prorrogado p/que a arrecadação do exercício de 1976 tenha maior
uniformidade, objetivando-se a racionalização dos serviços e a mini
mjzação dos custos operacionais do sistema da controle de cobrança
des reapectívos postos.

A mesma portaría, assinada pelo presidente do INCRA. Lou
renço Viei!'8 da Silva, e que autoriza a prerrcgaçãe, determína a08

bancos encarregados da cobrança do ITR e demais tríbutos que
recebem 08 pagamentos até a novs data fixada.

O INGRA. através do departamento de Oadastrc e Tributa
ção. vai iniciar ainda este ano ti cobrança dos débitos anteriores,
devendo o contribuinte receber uma notificação com instruções para
a sua quitação.

Nas guias do exercício äe 1976 constam apenas Cl!! valores do
exercício não sendo ínserídcs na mesma débitos porventura exis
tentes em outros exercícios.

DIVIDAS

N° 2.913 tapilal lai Imericana da tbapêa

ANTIGA,S

Hor·ár·io do- 'Natal
Terá ínícío na próxima quarta feira. os horários de natal para

o comércío-lojista local. elaborado e aprovado pelo Clube dos Direto-

� res Lojistas de. Jaraguá do Sul e ratificado através de Decreto Muni
cipal. recentemente publicado neste jornal. O CDL pede a colaboração
de todos no sentido de que s-igam a risca os horários pré-estabelecí
dos para que não surjam problemas posteriores e, para melhor orien

tação dos consumidores da região da grande Jaraguá, Q C.P. publica estes horários.
Dia .8 de dezembro. horário normal. ou seja até às 18h30 min; día 11. sábado. ho
rário normal; de 13 a17. até às 21 horas; dia 18. sábado, até às 18 horas: día 19,
domingo, até às 12 horas: de 20 a 23. até às 21 horas: dia 24 de dezembro, vés

pera de natal, até às 13 horas e finalmente día 31, também até às 13 horas. Dia, 27
as portas do comércio escarão cerradas. para compensar o feriado municipal do
día 8..

Recolhimento do Funrural prorroga�o até B dia 31
Brasília - O Presidente Geisel

assinou uía 30, decreto prorrogando
até o día 31· de dezembro o prazo
para recolhimento pl)los empregado
rei rurais de eontribuição 80 FUN
RURAL relativa 30 exercício de 1975.
sem cobrança de, multa. juro mo

ratório e cürreção monetária. A pror
rogação foi solicitada pelo Ministro da
PrtlvidêDCili Social, .NAscimento e sn
va, que atendendo reivindicação da

.

Conferência Nacional da Agricultura,
enviou exposição de motivos BO Pra
sídente da República.

Na exposição, o Ministro infor
mau que os motivo8 da prorroga9ão
devem se às dificuldades surgidas com
o recolhimento, através dos quais (lião
pagas as contribuições do Fundo de
Assistência ao Trabalhador Rural. O
prazo estipulado terminaria, dia 80 d.
novembro.

Educação liberou mais 267 mil para Ginásio de Esportes
,

mil cruzeiros 80 DepartsmeDto Au
tônomo de Edificações, para o Ginásio
,de Esportes de Jaraguá do Sul, para
que posla ser concluídas as obras
do tão sonhado ginásio, que sem dú
vida alguma 8fná a redenção de nos

so 8sporto-sslonistico. Na mesma da
ta cinco escolal! isoladas de Ituporanga
também foram contempladas com 10
mil cruzeirö,8 cada.

-

O secretário da Educação Sa
lomão Rib8s Junior autorizou sexta

feira. dia 26. ao Fundo de Estimulo
e Apoio à Educação (ft'EAE.,C), a li
beração de ml:iÍs de 317 mit cruzeiros
a serem aplicados em recuperações
de eshbelecimentos escolares e na

construção de um ginásio de esporte ..

Foi Jiberada uina parcfilla de 267

Rio do Sul sediará o próximo Enc,ontro de APAEs
dor terminou na noite de sábado úl-

. timo, reunind'O mais de 10 represen
tantes de todas 6S Associações de
Pais e Amigos dos Excepcionais do
nosso Estado. Como Rio Je Sul será
sede do próximo Encontro, o mUDioí
pio de Oanoinhas canlilidatou se para
sediar o de 1978.

Ao fioal do 7.° Encontro Esta
dual das APAEs de Santa Catarina.
realizado dias 26 e 27 de novembro
em Caçador. a cidade de Rio do Sul
foi eycolhida para sediar o 8 o Encon
tro, 8 realizar-@e em novembro de
1977.

O Encontro reali�ado em Caça-
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I SOCIAIS I
da SemanaAniversariantes

Fazem anos amanhã:
- A sra. Emma Oattení, em Trêl,

Rios do Norte;
- Cecilia Köpp Rowe, nesta cida

de.

Dia 06 Dez.,
,

- O jovem Adilar Dalsochío.

Dia 07
- O jOTem Luis Carlos Chaves.

Dia 08
- O garoto Márcio Ademir Berre-

Hni.
'

"Ao8 n8talicia�te8, 08 n08s08 cum

primentos".

·Pensõe·s .de

Arnoldo ALEXANDRE

O Tribunal de Contas da União
1em de tr�çar �ri�ntação a respeito
das pensões req118ridas pelos ex com·

batentas, cumulativamente com QS
benefiDios prestados p'elo �NPS.

Sôbr. o assunto ficou esclare
eido que a Lei n. 4.242/63. em seu

artigo 30, dispõe sobre as- condições
do direito do ex-combatente no be
neficio da pensão especiBl. ou 811>ja
ao soldo de Segundo Sargento (Lei
1;1. 3.765/60).

A v. decililão do Ministro João
Baptista Ramos, do TeU, é a seguin.
te: "Pelo exposto, voto por que S8

responda negativamente à. consulta,
um� vez qu� não é possível acumu
lar a pensão de ex cGmbatent" da
Lei n. 4.242/63 com aquela paga pe
lo INPS. Só tem direito à. pensão do'
ex-combatente os que satisfizeram (Hl

f{j,quisit08 do art. 30 da Lei n. 4.242/63."
Diante da clareza da palavra

do ilustre Ministro BaptiAta Ramos
todo Ilquele que já se acham ampa
fados pelo INPS, não' reunem con

dições para requererem a pensão
oferecida pelo Ministério da Marinha.

Face 80S inúmeros pedidos que
recebemos ,no sentido de encami
nharmos pedidos de pensões de ex
combatente aposentados pel,o INPS,.
este t,tabalho oferéce 8 or:ientação' ,

8�gur8 quanto 8 impossibilidade 'de
êxito em suas prehlDsões.

A decisão do TCU fQi fi.rmada
tendo em vista ,uma c,onsulta for
mulada pela Associação' d08,Ex-eom
batentes do Brasil e está inserida na
Ata ri. 62/76, publicada no Diário'
Oficial da União de 27 de setembro
último.

Assim ex-combatentes 011 viuv88
que se habilitarem a pensão especial
terio de provar que não percebem
beneficios pelo INPS, pois como fi
cou decidido não poderá haver dupla
pensão.

Aurea MülleIl Grubba, Olleial do Reglatro
Civil do l. Distrito da Oomarca de Jaraguá
do Sul, E.lado d. Santa Catarina, BralU.

Edital 0.° 9.604 de 26/11/1976
Iesé Fagundes Machado e

M,uin. Rou

Ele, brasileiro, solteiro, servente, na

tural de Jara�uá do Sul, domiciliado e

restdente em Vila Lenzt, nesre distrito,
filho de Miguel Fagundes Machado e

RoséJ de Paula Machado.
Ela, brasileira, soltelre, industri6ria,

nsrurel de Jaraguci do Sul, domícílíede
e residente em Vila Lenzt, neste distri
to, filha de Henrique Roaa e de Rosa
Veloso.

Edital n.O 9605 de 26/11/1976
Antonio Carlos de Assumpção e

Terezínha Maffezzolli

Ele, brestletro, solreíro, comerciário,
neturel de Jaraguá do Sul, domiciliado
e residente em Ribeirão Molha, nesre

distrtto, filho de Reinaldo Thomaz de
Al$sumpção e. Ana Mdria Berta de
Assumpção.
Ela, brasileira, solteira, balconista,

narural de Cenolnhas, nesre Estado,
domiciliada e residente em Rua João
lanusrte Airoso, nesta cidade, filha de
Vitorio Maffezzolli e Inês Darin Míilffez
zolli. _

Edital n.o 9.606 de 26/11/1976
Nivio João Lescowlcz e

Maria Demarchl

Com a Boca na Botija
PROF. PAULOMORETTI

O comportamento humano, tilo
pródigo de mutações eonetantes, não
raro,' surpreendido por situações
estranhai criadas pelo imobilismo de
quem é pego com a boca Da botija
provocando reações íncêmodas �
embsrsçosas perante circunspecto.
senhores que se vêem envolvidos
por terceiros, com a manifesta inten
ção de referencias geralmente [cce,
sas.

Perde normalmente a linha aque
le aluno que, na ausência do pro.
Iessor e sentado à sua cátedra, pro
cura atrair a atenção dos eols..gss
para uma alocução improvililada em

que, d6 modo geral. gestos e atítu.
des do mestre são postos e expostol
Im evidência" com o nítído intuito de

�lI,ur( Zenghellnl e Maria 5a!ete Dias ridicularizar algo que tenha chamado
e despertado mais a atenção daqueles
que,convivendo com ele, anallsam-uo
em seus detalhes, para uma caricata
imitação.

Fica estático e desajeitado aque
le empregado que, tecendo comentá
rios menos elogtosos à figura do pa
trio e a8 normas de trabalho de uma

empresa, não percebe estar seu su

períor nas proximidades, inteirando-
88 de tudo sem 38 observado,
de antenas constantemente ligadas
para a csptação de algo que lhe dl
gs respeito .. Isto sem contar 'os ea
S08 em que uma confrontação ines
perads deixa o subalterne de cara
csíde, por reeoDhec�r sua afoiteza
em caricatura um comportamento
alheio.

'

Há, en\retsoto, de par com o

lado dramático e intempestivo, o lado
pitoresco e cômico da questão. Re·
conheçamos, há. oertos individuos
que são hábeis mestres na arte de
imitar certos comportamentos de ter·
ceiroill. Os gesto8- estudados, fi voz

im,postada, as
. contrações faciais, a

bndar tipico, tudo contribui para 8

cara.cterização imitativa. E, neSS8

particular, ninguém é melhor psicó
lego do que o aluno, pua valer-se
de uma situação que lhe propicie
oportunidade de por em prática o

que procura estqdaf um ,-,ada pro-
� fessor, para imitálo_na primeira opor
tunidade.·

.

À margem desses comentários,
oonvém frisar que certos epi.�ódio8
dessa gênero são d� natureza maldo
sa e ferem frontalmente os mais come·
zinhos principios do respeito à. figu- •

ra do nossa próximo, sendo, por isso
mesmo, condenáveis sob todas 8S

formas. Em t8is caS08, conviria qus
cada qual procurasse Testir a própria
carapuça, a fim d., sentir na própria
carne o aguHhio do acl:linc8Ih�, do
menosprezo' à sensibilidade humana.

De tudo 1S80 uma lição: Ninguém
está livre de retaliações aiheias,
prevalMendCl ainda o velho ditado:
"Não faças a ol,ltrem o que não qu",�
res que te façam ati". Que cada qual
S6 consientize das incriminações lógi
cas de tal vaticinio, imuniz8ndo�st
contra verberações alheias, que re·

presentam e&pa�a de dois gumes. em
cujo brandiFaJgurrs são eximios espe�
cia1ist8s, comprazendo-se em ferir 8 ,

s�nsibilidade dos outros sem oar
•

impertância à própria.
'

Ela, brastlelre, solteira, do ler, netu
ral de José ßoueux, nesre Estado, do
miciliada e resrdente em Rio do Sul,
neste Estado, filha de José Fogolari e

Aml Fogolari.

�dital n,O 9.612 de 30/11/1976
ôestno Ernesto Campregher e

Leonilda rodi

Ele, brasileiro, solteiro, motorista,
natural de leregué do Sul, domiciliado
e restdenre ne Rua Uruguai, nuld elde
de filho de Teodoro Campregher e

OUvia Pedri Cempregher.
Ela, brasileira. aolteíre, costureira,

netura] de Jarafuá do Sul, domiciliada
e resldente, na Rua João Ienuérlo Airo
so nesta cidade, filha de Paulo Fodi e

de Hilda Liesenberg Podl,

Edital n.O 9.613 de 01/12/1976

Ele, brasileiro, solretro, operérlo, na

tural de J8raguá do Sul, domlcilíade e

residente em Nereu Ramos, neste dis-,
triJo, filho de Teodoro Zsngheltn! e'

Melanle Blunck Zanghellul,

Ela, brasileira, solteira, comerciária,
natural de [eragué do Sul, domiciliada
e restdente em Nereu Ramos neste dis
trito filfia de João Dias e Augusta
Plneegher Dias.

E para que chegue ao oonhecimento de
todos mandel passar o p'8sente edital que
ser' publicado pela imprensa e em cartório
onde ser' afixado durante t6 dial. Se alguém
souber de algum impedimento aeuee-o para
OI fins legai•.

AUREA MüLLER GRUBBA
Oficial

(f!m
o IIGlaULDllCO

Eletromotores
Jaraguá S.A.

,- "PAGINA

Ele, brestletro. solteiro, eecrnurérlo,
-

natural de Jaraguá do Sul, domiciliado
e residente em Vila Lenzt, neste distri
to', filho de João Lescowrez e de E.1i
sabeta Leithold Lescowiez,
Ela, brasileira, solteira, bibliot�cária,

natural de Jaraguá do Sul, domiciliada
e reside.ole Di! Avenida Marechal Deo
doro Dealé2 cidade, filha de Severino
Demarchi e de Adele BUlligen Demarchi.

Ediial n.O 9.607 de 26/11/1976
(

luvencio Feltrin e

_
Ahnida _Quaiato

EI�, brasileiro, solteiro, operáriO, na
tural de Rio dos Cedros, neSle Estado,
domiciliado e residente em Nereu Ra
mos, neste distrilo, filho de Orestes
FellriD It de Mercedes FeltriD.
Ela, brasiLeira, solteira, do len, natu:-al

de Rio dos Cedros, nesle Estado, do
miciliada e residente em Rio dos Cedros,
neste Estado, filha de João Quaiato e

de Violanda Quaiato.
Edital D.O 9608 de 26/11/1976

Osni Negherboo e

LozBDllela Fagundes Cerrulti

,..

Bleuelo SeD�OreS Conlri�lißtel
em Dé�i11 COlD I Municfplo

A FAZENDA MUNICIPAL
comunica II todos os contribuintes
em débi.lo com li PREfEITURA
MUNICIPAL. que deverão pé1géH
os .seus impostos, taxas, calça
mentos, ete,. até o dia 10 d.
dezembro do correole aoo.

Após eSSe prazo, 0S débitos
serão encami.nhödQ,s ao �etor Ju·
r(dico, pa�a cobrança. "

Jaraguá do Sul, O� de dezerr.bro
•

.

de 1976
IRlNEU JOSe RUBINI, Assessor

. .' ,', "

, ,

_ Jur(dicO.
ALr;>O ROM�O PA,.sOLD. Dire

•
r ,'. rpr da. Fazenda

Ele, brasileiro, solteiro, operário, na
lural de Rio do Sul, neste Bstado, do
miciliado e residente na' Rua Joinville,
nesla Cidade, filho de Ouorio NegherboD
e de lolanda Formigari. .

Ela, bràsil�ira, solteira, indubtriária,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliada
e residente na Rua JoiDville, nesta ci
dade, filha de Orland'o Cerrutri e de
Terezinha FliJguodes Cerrulli.

Edital n.O 9.609 de 26/11/1976
Villdir �everi8no Balista e

Ivanira Gumz

Ele. brasileiro, solleiro, operário, ni
tural de Itaqua, neste Estado, domici
liado e residenle em Ilha da Figueira,
neste dislrilo, filho de Francisco Celao
Batj,1ila e IZi;lllina Barbosa B.atista.
• Ela, br·lJsil'eira. solteira, � costureira,
ndlural de Corupá, neste Estado, do
mit.:iliada e residente em Vila Lenzi,
nesle distrito, filha (Ie RudQlfo Gumz e

Maria Gumz.

Edital 0,° 9.610 de 29/11/1976
José Ramos SilvaDO e

ECi)la Wendod
Ele, brasileiro, solteiro, militar, natural

de Araquari, nlitste cSlado, domiciliado
e' residente em Curitiba-Paraná, filho

I

de João José SilvllDO e Almerinda Sil
vano.

Ela, brllsileirB, solteira, domesli,ca,
nalural de Jaraguá do Sul, domiciliada
e residente na Rua Procópio Gomes,
nesta cidade, filha de Alfredo Alberto
WeDdorf e 'Lipa Rahn Wendorf

Edital n.O 9.611 de 30/11/1976
Ademar Nicoluzzi e Diomar Fogolari
Ele, brasileiro, soll�iro, lavrador, nel

tural de Jaraguá do Sul, domiciliado e

residente em Estrada Nova, Dnt� dis-

II

Empresa de Capital Aberto -

DEMECIRCA200�76/281
CGC N.o 84429695/0001-11

Jaraguá do Sul - SC

Assembléia Geral
Extraordinária

,Edital de Convocação

Do meu Arquivo para Você

Convidamos os senhores acionistas
desta sociedade para participarem
da Assembléia Geral Extraordinária,
a realizar se no dia 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 delioerarem 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

sodaI
Jaraguá do Sul (SC). 17 de

novembro de 1976
EGGON JOÃO DA SIVA

Diretor Presidente
,

r;-;:;:�.
� .. II ABTOGADO II i·
J EscritÓrio ao lado da Pref�i��r� i
��
'Carnet

!

Extraviad·o
. ,

, Elvira Haferm�nn, 'brasileira, viú-
va; resident@'à Av. MaL Deodoró'em Ja
r8guá do 8ul.....:se-, extraviou seu Car:
nel de recebimento do INPS::

' -

Jaraguá do Sul, nOTlmbro de 1976
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Este criminoso de graodes mas

sas. O cigarro é.ceusedor do câncer.
É o culpado da tuberculose. Causa
o quisto, úlcera estomacal. problemas
respiratórios, de círeulaçäo, dores
reumálicap, a insônia, etc.

Eis BS manchetes maís comuns

que aparecem por aí. Há até "ex

perta" no assunto, que atribuem o

eocravamento de uma unha e a ori
gem do próprio bicho-de pé, ao' ino
fensivo cigarro. Há até seitas que
consideram o tabagismo, um pecado
mortal, Quem poderá assegurar, que
S8 o cigarro tivesse existido há dois
milênios, Cristo não teria fumado.

Nós 08 fumantes, não pcäeme-nos
acomodar ante estes abusos. Não sou

nenhum acionista de companhia de
eígarros, porém está na hora, de
unir-mó-nos, em represália SOli mes-

mos.
\

�! E como brasileiro nato, bati
zado, vecluado, reservista, em gozo
de todos os direitos polítícos e civis
l�n90 uma nova teoria. O eígarro,
não faz, não fez e não fará mal a

ninguém. É benéfico ao invés de tra
zer malefícíos, Excetuo os excessos

Fará mal a quem exagerar no U'Q

deste. O próprio alimento, o remédio.
quando ingeridos em dosei elevadas,
poderão trazer li morte. Faça o melhor
() maís eximia @ inveterado dos al·
eoólatras, tomu 6 litros da "branquí
nha'' de uma 'Vez, para ver, S8 ne

día seguinte não estará corneado o

capim pela rliiz.
Ooasídero o cigarro um ex

celente entretenimento, que inclusive
poderá aumentar a longevídade da
peS!!08. Nunca se fumou tanto, gomo

aos días atuais, em que o homem
está alcançando viver, talv- z o dobro
do que antes de existir o cigarro
O fumo acalma as pessoas nervosas
e etlítas. .

..

./

Há "e8tatisticas" que dizem, que
cada cigarw fiDourta a vida em al
guns minutos. Outros afirmam que
oada cigarro é mlli� um prego para
o ataúde. Prnvo com exemplo, qUtl
estas afirmativaSl estão erradas. "My
Uneie", '0 Premier soviético; Leonid
,Brejnev, fuma 4 earteil'88 de cigaf
ros por dia. Como ele já é quase
octogenário, deve fazer Ísto há apro
ximadameate 60 aoos. Vejamos: 80 Harro Maller
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C i g a r r i n h o Aulas terminarão dia 18
. Nas 202 escolas esreduats perten- cursando o 2.0 grau. Os proíesscree,

cigarros x 365 días x 60 8�OS, ob. eentes a 5.11 Coordenadoria Regional por sua vez, lerão apenas 30 dias de

teremos 1.752.000 pregos para o seu
de Educação e de acordo com o ce- férias. permanecendo a disposição da

caixão Diga-me quantos andares lendérío escolar fornecido pelo Depar coordenadorta para Ireinameotos e cur

deTerá ter este caixão para compor-
tamenro de Ensino da Secretaria de sos que ieralmenle alio promovidos

tar todos estes pregos. Deverä ter Eduçação, o encerramento das aulas pell! Secretaria da Edueeção. No perto
bem mais andares, do que o Empire está previsro paro o dte 18 de dezem- do de 20 II 23 de dezembro, o pessoal
State Bulldíng. bro. Abrangendo 10 municípios, entre docente sofrerá uma avaliação geral

Outra: Como poderá alguém em
os quats Jaragu6 do Sul, que esrãc das atividades desenvolvidas durante

sã consciência afirmar. que cada eí- lurtedíctonados a D II CRE, 8 mesma o ano lerlvo de 1976, levando-se a efel

garro encurta 8 Tida do fumante em
encerrará o ano Ierívo para 40.488 elu- lo ainda um estudo técmco-edminlstra-

5,10, maís eu menos minutos. A pes nos, ou sele, 38.343. distribuídos da 1.a rlvo junto às Associações de Vdis e

soa quando nasce com vida, estä su
li 8.a série e 2.146 eriançi'.ls que eslão Prof@ssoresdosestabelechnenlos(APPs)

jeUa a víver só 1 minuto ou até 140
anos. Se por exemplo, Pedro, fumao
te, morrer aos 50 anos. Gom quantos
anos teria morrido se não tivesse
fumado. Pele que é certo e liquido,
nenhum ser humano soube antecipa
damente, em que dia 8 morte o cei-
fará. O prazo de vida de cada um

é uma incógnita.
Fumo há 22 anos seguidos com

exceção ds 2 días, que estive em

estado ds coma. Tive peueas gripes
neste período. A última há 6 anos.

Muito nego bom que não fuma, vive
gripado os 36ó días do ano.

Se afirmo, como fumante cenvíc-
to que o cigarro aumenta a longevi BRDEdade, é porque nisto creio. Não faz
(I amor pela vida, aumentà-Ie? O ci

garro, como não tóxico, 80 ecnträrío '

do que alguns querem provar, inspira
aumento pelo smor li vida do fuman
te, prolongando esta.

Como dizia Pitágoras: Semana
passada, morreu meu avÔ com a ida
de de 110 anos. Acho' que se tivesse
fumado, teria morrido semana passa.
da com pelo menos 140 anos.

Sendo o fumante, convícto de
que o fumo não o prejudica. poderá
ter este a certeza que não lhe f�rá
mal, o mesmo. Não é a convicção
do faquir, que faz esta andar sobre
pregos e Ca008 dtl vidro?

Fumaodo; dois terços da huma
nidade morre. Não fumando, o outro
t'erço também nio sobrevive. Bem!
Para finalizar, tenho a certeza que
.haverá certos leitores do presente
artigo, que procurarão contestar a

minha teoria. Lembraria a estes, que
existem três opiniões: A destes, a

minha 8 a eorreta. IIAumente a 101l
gevidade, tché; fume.

, - '.

E HORA DE BRASIL

!
. !

t
i
V,ARIG / CRUZEIR,O

A maior experiência em ,oar Brasil

EM JARAG,UÁ DO SUL, peQa informaQões à VARIG

Av. Mel. Deodoro da FOl;uêca. 122/130 - Fone 72-0091 - DDD (0473).
- - --. - --_. -- --_. _ _ .. ------- -.-_-------- - -_ -- - - - - _. - . - ---_\_------------�------_ _--------_ .. --�-

CIP
I·

aprova novos aumentos
Rio _ O plenário de represenlantes
de ministro do Conselho Inlerminisle
rilill de Preços lIproVOU um aumenlO de
14,33% para rodos os lipos de refrige
ranles. Ao mesrr.o tempo, o CIP auto

rizou um aumenlo de 14,37%- para as

cervejas. Na mesma reunião o CIP COIl

cedeu um reajuste de 5.99% para me-.

didores monofásico'3 de energia elétrica,
. reajusle de �,1% a 88% para os pre
Ços mínimos de circuitos, redes e chi
COles elél'ricos para veículol automolo
res, e reajusle de 14.70% e de 9,8%.
respeclivameole, para o. preços de

azulejos e prodUZidos na lerceirB e na

quarrél regiões em que foi divididq_ o

País para efeito de ,!cordo setorial'exis
tente entre o CIP e a Associação Na
cional de Fabricanle. de Azulejos. Bm
entendimenlo li uma solicilação de De
parlamenlo de Aviaçlio Civil do Minis
tério da Aeronáulica, o Conselho In
terminiaferial de Preços aUlorizou um

aumento de 18,28% para as lorifas
aéreas das linhas domésticas. As no

vas larifas entrarão em vigor na data
que for fixadl pelo DAC.

Hospital e Maternidade Jaraguá

Auxiliar de enfermagem
Atendente de enfermagem
Contatos pelo telefone 72·0514 ou à

Rua: Jorge Czerniewicz, sln - Iaraguä do Sul

OFEBE�E V&GA A:

Técnióa de Enfermagem.

concede overba

CODlSC prOmOVBU palastra .'obra programa nacional do álcool

Fpolis. - Um financiamento de
6 milhões e 992 mil eruzelros foi con

cedido pelo BRDE-Banco Regional de
Desenvolvimento do Extremo Sul 10

Senai - Serviço Necíonal de Apren·
atzegern lndustrtal, secção de SilInta
Carertns, visando a eornpre de rnéqul
nes parli os dez novos centros de trel
namemo que estãe sendo construídos
em Santa Catarina. O financiamento
foi assinado pelo superlnrendente re-

para Senat

VAMOi LÁ. O Brasil está aqui mesmo, pertinho de casa.

Mas é um mundo novo esperando por yocê. Vá ver de perto a paisagem
nO\l.8, aS cidades crescendo, a história passeando pelas rou, o mar ba
tellcio nas praias que são pedaQos de paraíso. Vá 8 ,olte feliz. Pelo
CREDIVARIG ou O CRUZEIRO A PRAZO. ag01'l-l é mais
fáoil ,i8j�t' para 57 cidades brasileiras, lDcluindo todas 81 ca�ilais do
Estado. Utilize também 08 enviQoe de cargas e encomendai.
VÃ DE

.

Fpolis, 23.11.76
Para nelareclr os produtor.s, for

necedores e empresários- catarinenses
ligados ao setor do álcool, o repre
sentante da Secretaria de Planejamen
to da Presidência da República junto
ã Comissão Naclooal do Álapo], Amaury
Fasdy, proferiu nesta tarde uma pa
lAstra Bobre o Pregrama NaC'ional do
Álcool. no auditório do Tribunal de
Oontu, nuina promoQão da Companhia
Distrito Industrial Sul Catarineose
(Oodiso).

S.obre as potencialidades de Santa
Catarina na produção de :ieool, Amau
ry Fassy diS!':8 qUA "em 1974 o Estado
oonsumia 466 milhões de Ihros da

gasoli:qa, e'nquanto o Rio Grande do
Sul absorveu 1 milhão e 150 millitros
de comblJsthel. Considerando-se 8

remota possibÍlidade do Rio Graode
do Sul manter unidadeli de destilarias,
face ao eleudo prsQO da terra e â
existência de minifúndios na á::oea
propíCia para a oana, Santa Oatarina
jS leria hnje, um mercado para absor
Qio de 330 milhõas de litros/ano de
álcool, somente para a mistura car

buraote, podendo eh�gl.lr entre l,8 a

2 bilhõss de litros/aoo já na década
de 80, considerando-ss o desenvol
,imento da demanda por oombusthrel".

A atual produção de álcool em
Santa Catarina totaliza apenu cerca

I gituJdl, Ary Canguçu de Mesquita do
BRDB e ßernereo WoHgaog Werner,
da Federação da Indústria, 1I1ém de
Célio Goularr, diretor regional do Se
nal. As máquinas e equípamenros des
unem-se aos Centros de Tretnemenre
de Blumeneu. Ioínvllle, PlorianópoliS,
Ireíet, jARAGUÁ DO SUL, loeçebe,
Caçador, São ßenro do Sul. Chepecö
e Rio do Sul.

de 4: bilhões de litros/ano - conti
nuou Amaury Fassy. Quanto à peu·
pectiva para 8 prOdução de álcool de
can8�de-açúoar "á ligeiramen.te inferior
8 600 toneladas/ano em 11,3 mil hec
tares. Teoricamente, poderia se pro
duzir oaoa-de-açúcar em 30 mil hec
tares, 8 caso S8 obtenha lima produ
tifidade de 75 l/ha, a produção po
tencial de álcool chegaria a 135 milhões
de litros/ano na região delimitada
pel08 municípios de Itajaí e Jaragui
do Sul.

.

Amaury Fassy disse, &.inda, que
"atualmente, 54 famílias produzem
mandioca nos municípios de Araran
gui, Oriciúma, Tubarão, FlOrianópolis,
Rio do Sul, ItajaÍ, Timbó e Jarajtllá
do lul. A renda média anual dos

agriuuhores em regime de minifúndil\
é de Cr$ 800,00 por família. A utili
zação da área disponível é pf?pÍoia
para O cult vo da -mandioca 6 poderá
produzir até ceroa de 900 milhões de
litrotl/ano de ãlcool, quantia esta su

perior à atllal produção brasileirB".
Compareceram à conferênoia o

repruentante da Sacretaria· da Indús
tria e Comércio. Jaldyr Faustino da
Sil'a; o diretor - I)residente da.
Codisc, Nilson Boeing e o �esponsá
.el pelo Programa NaClonll1 do Aleool
em .8.linta Catarioa, Jorge Alberto
Saldanha .

L I N G U A D O - Eis a questão
.

.

.

Arno.ldo ALEXANDRE
Para nós' que há an08 acompa- de virios pescadores e moradores

nhamos a luta do sr. Crisliano Coala Em liA NOTiCIA" de 22/09/76 a

Pereira (Franco) em favor do porlO de sr. Ger.I R. Fischer publiCOU um exce

São Francisco do Sul, a conferência lenle Irabalho lIbordando o problemiJ
do ilustre froncisquense proferida na da Barra do Sul,
Câmara Municipal de join.ville sÔbre o Em dala de 23 dr setembro desle
problema do Linguado provocou aqUilo ano' A NOTICIA" divulgou uma eo

que, se chama de impacto pela sur- Irevista do sr. Direlor do DNOS di

preendente forma como discorreu ele zendo ele da pOSSibilidade da rel'lber
sÔbre o assunto, declarando, de início lura do canal do Linguado. Não será
"não ser a favor nem COßlra, muito pelo' o entrevislado um lécnico?
contrário" (A NOTICIA·05/1 t /76), di- As conseqüências danosas advin
zendo entre OUlras expressões que "rea- das em função do enlulho do Linguado
brii:tdo o Linguado em dois meses o vem sendo deplorado taDlo que é CelO

ClIDal da Barra do Sul será inleira� salivo repelir.
menle fechado ..." e mais "não vi alé O sr. Cristiano Cosia Pereira
agora nenhum trabalho de lécDic05 es- deveria, se assim o desejasse, exami
pecializados •..".

.

nar melhor o assunlo e reformular sual!l
A lílUlo de refresco menlal deala- opiniões, de vez que repercutiu muilo

camos a reportagem publicada em "A mal li sua defesa em favor di:! perma
NOTICIA 06:02/76", sob o lírulo "A nência do 1Ilerro; quê inclusive vem

BARRA DO SUL PODERÁ FECHAR, alerrando, lambém, iii ball! Babilonga e

em qu� são focalizados os problemas da- consequenlemenle o porlo que com

quela localida�e alravés de depoimentos tiolo ardor o Franco defendia.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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(Especial para "CORREIO DE JARAGUA")
I
,

hemenagem 80 tncansával batalhe
dor do municipalismo nacional" jor
nalista Urbano Cordeiro".

Sim, caros amigos leitores, a afir-
I

mativa em epigrafe", embora parado- i

xal, tem sido sempre Ieíts por' este
jornalista. Assim é com a autoridade
que nos contere a vivência do di,;. Do Dr. Luiz Leal, prefeito de
a dia que dizemos ainda uma vez I Teófilo Otoni (M. Gerals). -, "Oon
que a melhor maneira de se multi- gratulo-me com o prefeito da linda
plicar 8 feli�idade é div,idi-Ia eom os Jequté merecida homenagem dando
irmä08 deste mundo n08&0 de todos a uma praça dessa cidade o nome

08 atas. E assím, com 8St8S linhas, do [ornaltste e muníctpaltsta Hrbano
.queremoa dividir eem 08 amigos, to- Cordeiro".
das 8S emoções sentidas e vividss Da jornalista DOLORES NUNES
dia 25 outubro p. passado, gU8ndo,'08 SCHWINDT, Presidente da Associa�
irmãos bahlanos de JEQUIÉ. pelo seu ção de [ornalíatas mínelres e redato,-'
Prefeito LANDULFO OARIBÉ, pres- ra do "Diário do Oeste", de Divinó
taram a este [omalíste uma expres- . polls: - "Solidarizamo-nos com oe

aiva homeasgem dando nOS80 humíl- Poderes Públicos de Jequié pela jus
de Dome a uma das mais lindas pra- ta homenagem ao líder muaícípalís-
9as do interior da Bahia. E, a seguir, ta Urbano Cordeiro".
vamos transcrever textos de meDSS

'

Do jornalista ANANIAS ARRU
gens dos maís variados e distantes DA.. diretor do [ornal "A VERDADE", .

pontos .do Brasil te dirigidas ªo. Obe- ':.de Baturlté - Ceará "Ao prefeito
fe Executivo de Jequié, c-operese Dr. -Oarfbé os parabéns pela merecida
LANDULFO CARIBÉ, o melhor Pre- homenagem ao jornalista . Urbano
feito do Brasil, DE�TAQUE NACIO- Curâeíro"

,

":
NAL. ,B, para finalizar este IIflsfilh"

Iniciemos COlD a me'Jil8agem do eis as palavras do grandel Prefeito
general FREDERICO TROTTA:..:.... bahíano LANDULFO CARIBÉ:
"Integra] apoio e solidariedade justa "Meu amigo Urbano Cordeiro, esta

homenagem que Jequié presta ao praça que é uma justa homenagem
jornalista Urbano Oordeíro apondo aos jornalistas do Brasil, tem na sua

seu nome pr8�a dessa progressista· pessoa o símbolo da honradez: .da
cidade".

.

bondade, da humildade e de brasílí-
Do Dep, IVO THOMAZONI,' lí-. dsde. Este monumento em concreto, dí

der do governo do Paraná: - "Oongra- rá daqui há alguns séculos, quem
tulamo-nos com ilustre Prefe<Íto

. Ca foi Urbano Cordeiro, porque você
ribé designação nome do muníeípa- simboliza o jornalismo .autêntíco, sé
lista Urbano Gordeiro a , uma praça rio e houraco. Que Deus.Ihe.âê.muí
dessa eidaríe, homenagem merecida ,ta ssú1e, porque o Brasil precísa de
a um graúde brasileiro."·.. IA' (1gente que seja' gente como 17ocê,

Do Dep, GERSON PBRIS, Pra- "caro Urbano Cordeiro". '

.

sidente da ARENA do Pará: - ,"Re'
.

BEM, amigos, p�r,emo� ��je por
eeba ilustre prefeito Caribé B08S0S aqui. Agradecemos a- atençãQ que
cumprimentes pela feliz inic'iativa' 'n08 foi uíspensade,

_'.,.0-,

.

" ,�VênhéllogD','
.

�;.

basc,�w§'�C�?:l;
'VOCf)val descob_'IJI .

." .A • �,

o q�!nfo!el!!!'e!o!O�!!!!!!:ê.val'
de dirigir. Mas isso,é o que D Chevette ser atendido com amor e carinho dignos,
sempre foi, Este ano, ele estámelhor de' um Chevette. Vai consegwr

�'ainda. Com seu novo painel de financiamento na hora; e a.s,sistênciª
,',

instrumentos, bancos anatômicos.e
. sempre que precisar.

'

'.-

porta·luvas com chave;'Ma.s não vamo�· Seja um dos primeirosa sair pOli' ar. i

contar q final d,a estória, Vamos deixar ,num Chevette 71. .'
o gostinllo da descoberta para yocê. ,

,': Fones: 72-0060 - 72-0769

Jaraguá do Su'l
,-(

72-0969 _:_ Av. Mal. Deodoro, 557

J.... Sa'nta Catarina
, 1

11

Nascída da necessidade de se da� inelhor e mais amplo atendímeneo re]igio�
so e assistência espiritual aos jaraguaenses de Nova Brasília, Vila Lenzt,' Vila PIa'"
ninscheck, Francisco de Paula, Estrada Nova e adjacêncíäs. a· comunidade São Judas
Tadeu parece conter o sal da terra e o fermento divino, tal o carinho e a intensa
atividade que notabilizou a mícíatíva, cujo mérito maior cabe ao dinâmico Padre
Elemar, mui digno Vigário da Paróquia São Sebastião.

Assistida diretamente por ele e pelo Padre João. a nóva comunidade reali
zou, recentemente, sua primeira bem sucedida programação', Foi uma autêntica en
trada. com o pé direito. Do programar ao: realizar foi uma questão de tempo. E o

povo todo respondeu presente. ,E de que maneira edificante .'
Para que melhor prova do que ii concorrida precisão motorizada do translado

da imagem de São Judas Tadeu da Igreja Matriz São Sebástião para o esplêndido
local da sede da futura paróquia. Para que maís autêntico testemunho do que o

dado" pela população �faraguaerise. que prestigiou de forma inequívoca o aconteci
mento. seja pela assistência às diversas santas missas, seja pela participação direta
na festa popular ,

\ De outra parte, todas às famílias da futura paróquia corresponderam plena
mente ao apelo, comunitário Ninguém ficou atrás. Méritos maiores aos beneméritos
doadores que num gesto espontâneo e digno de nota, proporcionaram condições a

que a semente de uma feliz iniciativa produzisse tão desejados e oportunos" frutos,
E a generosidade uma vez maismarcou presença.

<

E aqui é o momento de se repetir: se a iniciativa de se instalar uma se

gunda paróquia em nessa cidade nasceu predestinada ao sucesso, façamos com que
cada uma de nós seja partícipe desse sucesso, não apenas pela forma externa de
ostentá-lo. mas pela convicção Interna de que é através da Igreja que se cristalizam
as benesses' espirituais, que acumulamos nesta terra para desfrueá-las nos tabemácu
los eternos.

! '

Luiz ·Kienen S.A. Ind. e C'om., de Bebidas
Av. Mal. Deodoro da Fom�eclJ, 657-jaraguá do Sul

.

Assembléia Geral OrdináriaEdital de Convocação
São convidados os Senhores Acionistas desta ôecíedade a Assembléia

Geral Ordinár.ia, que-será realizada . .-na,datill cde,;,06.de Dezembro de 1976, aa Sé..
dê Sociöl à AvenidÇl Marechal Deodoro da Fonseca, 657, às 15 horas, pera deli
berarem sobre o seguinte:

"

.Q:R,D EM I ('
- \

) �i * J>
•

f 1.0) Exame, discussão e eproveção do IÚlatório dI!! 'Diretoria, demons

ttração da Conta de Lucros e Perdas, B�l.ánço Geral e Perecer do Conselho
.. 01., "', ,.

Fiscal.
2.°) Eleição da Nova Diretoria •

. 3,,°) .Elelção do .Conselho .Fi�cal.•.

4.°) Assuntos Diversos.

Nota - Achem-se à díspoetçêo' dos ,'S�mho,res' Acionistas os Documentos
de" que Irilltam o arJi.go 99 do Decreto" Lei 2627 de 26109/40.. :
U

- '

11 jaraguá do Sul, 11 de Novembro de 1916.

I! Gerhardl A: E. Le'asmano - D: Có�ercial - CPF. 819567999
� �

... � ,A ,.� .. 1.. ii.
Edital de Convocação, " Assembléia. Geral Extraordinária f, .

I' • -,. Picam convidad.os�os Senhores" Acienistas da Luiz Kienen S.A. Iod. ,
�o� fie 'iiB�bida,s, p,ara�Âs�embléia Geral Extrõordjo�riâ � re�l�t'ar�se �a data d�
06 d:elDezem<bllo d,e,':I19�6Vtas 17 htilltlJs"'oem sUêh-5édevliSocUIlIf>" aI ,Aveolda Mal�
J)eodoro da Fonseca, 657 em jguá do,Sul, par� �eliberarem ,sôbre ii �egujnlen
:J _

,
. , �RD�M ��DI�, i

I. 1.-) Aumento do Capital 'Social; medialílte aproveitamento, do Fundo fi,
Reserva Bspecial em Cr$ 186.000,00& dQ f!!Qd9 <Je ��s�rya para .Aumento
do Capital, fermildo com a correção do Ativo Imobilizado em Cr$ !45.000,OO,
p€l51ando o' capita'l S.ocia'l da Emprêsa; d'e Cr$ 1.360.000,00 para Cr$ 1.790.000,00
�.;". � � '!li'" lJ u' ".. ....

2.�) Alteração parCial dos Estafl;ltos.- -- -. -. - _ -- -..

(

;':,ê;::"-':":iõrKs�ÍióWu{öfviis-öi: ;:
, ' ',.

jí '1 (:�)
jaraS;iluá, do Sul. 1 t �e Novembro" de 1976

i" II li
• I: .� 'HÖ1" " ·>ob. liGO '} lo '''iI:i! - '.

<I
: t, I 9 d"i, I Oer��:rt.dt �,� .•L��sm'aD)O D) Come!eiall:-0Ç�Fl�t9557?99:Qlf
"I

. , ,

" �" \ 'ti; ti. ,1\, ;'1; ,it� 11
I' 'nH" -,r' �ll i,,"�,1l ,11 , 'OH"l <hl ·1 -.. ,\ � ,

. •

• II
': 1\

f,

.' I "

., ,'j". ,Jii,";; s..�!. ''l( lt lO i (.' �., .• ':.', ",,!,

.: Atellçao� ,C�ontrlbulntes: �,

li ,�,,__ �

.

'., ..,.. .. ._ A _ • � 1

, , -�.": .. _ _-�-�� �.- .. � -- � - .. -,_,.

. .,;, A Pra'feitura ,Mu�icipa'l ;!iI, '�a.r��u��do :Su],' .comunica quer t��
d08 08 devedores de TributoB MUI'llcllpaIs, '(lPTU, ISQN� Taxl'l de L�-,
C8DÇ8, Calçamento etc.) deverão colocar em gia 8 sua 'situaçã9 p.é
rante a Fazenda Municipal, para que não Bofram ßS fançõe,B p,revIs-
tas em lei. ' I

Jaraguá do Sul, 19 �e Nov�mb;o de 1976
: , '

_. ALDO ,.R,OMEO .PASSOLD -

Cd)

Diretor da Faz'enda.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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RUDOLF HIRSCHFELD: anos70
I

'

No día 7 de dezembro de 1976 transcorrerá uma importante data Ipara uma importante personalídade. Queremos nos referir ao aniversário do
poeta Rudolf Hírschfeld, que alcança naquela data o seu 70 o ano de existên-
cia. que' ele deverá comemorar na grande e evoluída São Paulo.

i

.Alemão de nascimento, deixou-se levar pelo feitiço brasileiro e, des- '

de que pôs os pés na terra de Santa Cruz é que sentiu que aqui seria a

sua segunda Pátria, no epicentro de onde partíram os bandeirantes no des
bravamento e alargamento das fronteiras do, gigante da América do Sul.

São Paulo contínúa o seu pouso, entre uma e outra viagem por
esses brasís aföra, Deitou as suas raízes na cidade ao tempo ·em que ela
não podía parar. "São Paulo não pode parar", dizia-se. Depois veio a po-
luição e já há quem diga hoje que São Paulo deve parar. . .•

O próprio aniversariante está alarmado com o rumo que as coisas
tomam. Procurou, então, novos recantos e os encontrou' no sul. em Santa

,

Catarina. Adorou Corupá com os seus vulcões e os versos brotaram à me

dida que contemplava a paisagem verde e o ar maís puro que já se respi
rou. Assistiu aos festejos do centenário, de Jaraguá do Sul, relatou as, suas

impressões 1!l0 Brasil Post. Almoçou com o dr. Carlos Augusto Leal Jour
dan e D. Maria Isabel, netos do Cél. Emílio Carlos [ourdan. Foi hóspede
de Hellmuth Raeder. Participou do banquete às mais altas autoridades do
,Estado. Cumprimentou um mundo de gente e todos conheciam ,) poeta,
nosso colaborador em língua alemã. Tem amizades em [oínvílle. Gosta de
maziado do Vale do Itapocu, para onde deverá voltar ainda muitas vezes,
para transformar em versos o que os seus olhos e o seu bondoso .

coração
registram a cada passo que dá.

Os seus amigos de JUiz de Fóra o Ênio Frossard Paixão, Dona
Mayerli e' o filho lembram-se com saudade dos momentos vividos em Jaraguá
do Sul, durante a semana do centenário. A gaúcha admiradora da Pérola
do Vale do Ieapocu - Ení Herbst, sempre lembra o poeta com a sua cal
ma em busca da nova imagem que servirá de matéria prima, para o livro
que deverá seguir ao "ERNTE", o mais lindo repositório de versos que já
se viu no sul desta paróquia.

No día 27 de outubro de 1976 subscrevia com sua esposa Gerda
.

um cumprimento ao nosso diretor com os votos de "Viel Glück im neuen
Lebensjahr" •

Este é o perfil brasíleíro do poeta germânico -que' habita a cidade
de São Paulo. Entrará no dia 7 de dezembro de 1976 para completar os

seus 70 anos de vida, o começo de outros tantos, todos eles. devotados em

favor da poesia, que só ele com a sua sensíbílídade sabe dar vida e razão,
de ser. .', '

Que o nosso bom Amigo e Colaborador passe o dia em companhia
de sua dedicada esposa, filho, Iiorá�'e netos e que -Deus o proteja e con

serve por muitos anos de vida, a, al�9!!lLO fím-de-semana _ dos�nosso�:, leito
res com a sua sapiência, são os votos de todos os .seus Amigos desta-terra.

Parabéns, Hirschfeld. • . e muitos anos de vida1

l

Dr. Murillo Barreto de Azevedo �
Advogado

Cobranças - Inventäríos - Desquítes - Processes Cri.inais

Questões de Terra. - Acidentei de Tr,aDsito.

Atuação nas Comarcas de JARAGUÁ DO SUL e GUARAMIRIM. '

Escritório 6) residnêcia: Rua ,Paster Ferdinando Schlüoztln no 25%·

. Telefones - 72-0300 • 7202 ..74. - DDU 0473.

Atende-.� diariamente, excepto às segundai feiras.

Noite de, Convidados' Maiores de ?O an.os

o Serra Clube de Florillnópolia
comemorou' o leu quarto ano de exis
tência, que transcorreu� ·no dia 25 de
Novembro de 1976. com uma reunião
que foi intitulada da Noite de Convi
dados, para assinalar. aambé'm, ii pre
Sença de convidados, em grande nú
�ero, aliAs, a viver o congraçamento
daquelelS que abraçaram O ideal para
$e tornar um "Seera", hnto intelectual'

�Qmo espiritualmente.
1

Durante . a reunião festiva, que
�e realizou nUala das dependencia8 do
Restaurante Lindacap, usarain da pa
lavra os sra. Pasqual Simone Neto.
Antonio' de Pádua Pereira, José de
Miranda Ramos, Pe. Francisco Bian-·
chiai e 8 poetisa Helena Caminha
Borba, esposa do sr. Patrício Santaoa
13orba.

O Secretário de Seguros Sociais
do INPS revelou que o instituto, no

cumprimento da L@i que instituiu o

amparo �os idosos e inválidos, con

cedeu até· agosto de 1976 c.erca de
702 mil beof:\.ficios, assim .distribuidos:

Maior�s de 70 an08 (idosos) 382 7J58
Inválidos 319.�8,

O pagamento desß8 amparo ai
idosos e inválidos, que corresponde,
à matada do maior salário minimal.
atingiu Hté 8'gosto último li' cerca de:
1 bilhão 264 milhões 862 mil a 815-
cruzeiros.

'PAGINA' &

"EXERCíCIO ,DE APRESENTAQAO" DA RESERVA EXAR
Os Rellervistas abaixo relacionaelos deverão se apresentar na Junta do Servico

Militar de Jaraguá do Sul, de 09 à 16 de Dezembro, para o "Exercíoio de Apresentação da
Reserva" - EXAR.

CL .FILIAÇÃO
6i Mário Floriani
54 Luiz Kienen Junior .

54 Aguinaldo Franci.oo Pereira
· 64 Horácio, Lazzaris
54 V�rgJllo de Marebi '

52 José Santos
53 Mário-Kuhn
'52 Jenlil Metzger
54 Jolle Leitholdt
54 Erasmo Nunes
54 JordÃo Rosa'

"

53 Henrique Tissi
.
: 54 HUbert Raduenz
56 Henrique ßutzke
52 SebasU&o da Rosa

, , 6& Renato ,Pradi
• 52 Valério Pereira .•

6' Nelson Eurico Kormann
· 52 Hary Karger

.. , 5� Arthur Floriano' .

,64 Leopoldo Geegolewíteh
52 Francisco Horongoso
62 Roque J08� Martins
54 Bonítacro Datagnollo
54 Marcelino ,Gonçalvel
65 Osvaldo Kanzler

.

62 Henriqu� 1'Iaas, "

.

"�:i� "Wendelin Joaquim Schmidt
53 Moysés Morettl

.

�.
52 Maroelo Murara

I'
54 Bortoldo Bruns
53 Ricardo Pedrottl
51 Artur Sevegnani
64

.

José Pereira
54 Ricardo Engel
62 Rudi Glese
õ4' Waldemar Angelo. Vlcenzi

- 55 Alfredo José Kondlatsch
55 Wilfried Sas.e

j

54 Raul Vicente
63 Rudol�o BebUng
5' Faustino de lIarobi
5& Erico Keller
52 Rudolfo HuHmann
52 Fridollno Ireneo Kretzer
54 Rud,ollo BehUng
53 Waldemar LessmaDll
55 Antonio Ribeiro
53 Joio Dias Sobrinho
52 Theobaldo Ewald
55 Alfredo José Fernandes
54 Vlt,or Witkoski
52 Fernando ZimmermaDD
55 Alberto Friedrioh
63 Udo Muss
54 Amaro Vieira
'4 Ardwno Crietofolllni
52 Antonio Leoní
54 Amo Stein
55 EmUlo Tecilla
66 Edgar Eggert

.

52 Walter Konell
62 Antonio Joio ,Maoedo
54 Arno ßrn
53 Ludgere Pires _

55 Helmuth Goetzke
54 Walter Veller
53 Gercy DlegoU
54 Faustino Glovanella

Jaraguá do sul-SO, Novembro d. 1976
080RIO KLEIN, Seoretirio da JSII

NOME
LUiz Carlos Floriam
Luiz Carlos Kienen
Luiz Celso Pereira
Luiz Cesar Lazzaris
Luiz Gonzaga de Marchi
Manoel Ademir sant�s
Mário Cezar Kuhn
Mári'O José Metzger
Mário José Leitholdt
Mário Nunes
Mário Ro,a
Mário Tissi
Mauri Cezar Raduenz

I
Mauro Butzke I
Mauro da Rosa
Milton Pradí
Moacir Pereira
Nelson João Kormann
Nelson Rogério Karger
Nilton Floriano I

Nivaldo Gregolewitsch
Norival Horongoso
Olavo Martins

.

I
'

'Orlando Avenícío nalagn'ollo
Oríande Gilberto .Gonçalvel ., "

Orlando KanZler
Osmar Maas
Osmar Schmidt
Osni Moretti
Osório Murara
Osvaldo Bruns
Osvaldc José PedroU!
Paulo SevegnanJ
Pedro Pereira
Ralf Engel
Ralf Gtese

. Remígio Vioenzl
Renato Kondlatsch
!!eno Sasse -

Rogéno 011di(l Vio�nte
Romaldo Behling .

Ronaldo José De Marobi
Rolando Keller
Romvaldo Hoffmann
Rubens Kretzer
Rudlmar BehUng
Sandro Lesemenu
Sebastilo Ribeiro
Sérgio Antonio Dial
Silvério José Ewald
Silvio Fernandes
'I'arcíaío Witkoski
Tomé Zimmermann
Valdemiro Friedrioh
Valdemiro Maass
Vàldemiro Vieira
Valdir CriltofoillDi
Valdir Leoni
Valdir Stein
Valdir Tecilla
Valmor Eggert
vendeltno Konell
Vilmar Maoedo
Vilson Roberto ErD
Vitor Hugo Pires
Walter Goetzke
Walter Weller Junior
WIl80n Luiz Díegolí
Zulmlr Giovanella

"

, .

"

Escritório

A COMER�CIAL
ADYICACII - ICIÍITABILlOAOE x SEGUROS'
Antonio ..José Gonçalves

Bel. em Admhtisrràção de EmpresGs
YvonneAliceSchmöckel Gonçalves

..

;
Técnica em ConrGbilidilde CRCCSC) 1 6õ8

CPF 093090.989-63
Rua I (Mal. Deodoro) 12%130
Fone 72-0091 - ex. Postal, 19·

JaraguA 'd'O S1I1 . Santa . Catarina

Recursos filoais e administrativos - Contabllidade
Serviço de marcas e patentes - fotocópias·de

Leg1s1açlo trabalhista e INPS - Seguros em geral
Serviços aéreos Varig

Desde 1944 l lerviço do progresso de Jaraguá d'O. 811 I

Após o soprar da' tela pelo
"Serra" Arlindo Philippi, os'presentes
allborearam um delioioso. bolo come

tnorativo•.

O Presidente Arnoldo
i

Sil'eira
la.rou am granà9 tento na assinala
ção de mais 11m aniverdrio dos
obreiros ila••oo8qõea saoerdotais.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Pr�f�itura MuniGi�al �R Jara�uá �� �ul
LEI N. 651/76

Abre Crédito Suplemenlar Valor de CrS 462.700,10.
EUGENIO 5TREBE, Prefeito Municipal de jaragud do Sul, Estado de

Senta Cerertne, no uso e exercfcio de suas etríbuíções,
Paço saber a todos oé hebítenres desse Municfpio que I Câmara Munl

cipal aprovou e eu eencíono a segulnre lei:
AQT. 10) - Fica aberto no 0500 - DEPARTAMeNTO DA PAZENDA

- 0601. Divisão de Contabilidade, um crédito no velor de CrS 462.700,10
(Quatrocentos e sessente e dois mil, aereeemoa cruzetrea e dez eentevos): su

plemenrar lIO programa e verba abaixo discriminados constentee dos quadros
anexos ii lei N." 695/75, de �O de dezembro de 1975, a saber:

.

ANEXO I - QUADRO A

0501.9999999!.019 - Fundo de Reserva Orçamentária 462.700,10
ART. 2.°) O Crédito aberto pela preaente lei será coberta com recursos

de real economre configurados no artiro segutnte.
ART. 3.0) - Ficam anulados na imporlâDcia de Cr$ 462.700;10 (QUIl

trocentos e aessenla e dois mil, serecenros eruzelros E: dez eenrevos]; o Progra
ma e CI verbe abaixo discrtmínedcs, constames do.s quadros anexos a leí 595/75,
de 30 de dezembro de 1975. como segue:

ANEXO I - QUADRO A
0201.0301020200! - Manurenção dos Serviços inereillea ao Gabi-
nete do Prefeito .

0202.0307020! OOi - Manutenção das Atividades ínerenres ao Ga
binete do Vice-Prefeito
0301.03070212.004 - Maautenção das Atividades da Divisão de
Pessoal

.

0302.03070!12.006 - Manutençêo du Atividade. da Divisão de
Material ,

0303,03070202 007 - Maouteoção dos ôervíçoe Relativos Cl Divisão
de Serviços Gerais
0401.08421882.008 - Manutenfão das Ätividadl!:s da Divisão de
Educação
0401.08421881.003 - Construções, Recuperações, Equipamenlol e

Mobiliameoto de Escolas
0401.08442032.011 - Subvenção. li t-undação Educacional Regiooal
Jarai"uaense - FERJ·

,

-

0402.0848:!412011l - Gaslos
.
com a Difusão Cultural no Município

0501.03080322016 - Manutenção dos Serviços ínerenres a Divisão
de Comebíhdede

.

0501.03080321.004 - Aquillição de Materiais e Equipamentos par.
a Divisão de Conteblltdade
0503.03080302.021 - Prevê oe giSlos Di! Divisão de Teeourerle
0601.13764482.022 - Manutenção dos Serviços tnerentea ao ôanea
menro da Divisão de Obras
0601.16915751.006 - Abe,rtura de Ruas, construções e reslarnações
de pontes e boeíres
0602.l6885ät2.024 - Manutenção dos Serviços �a Di'tisão de Ea;'
rredes de Rodagem
0602.1688531 L007 '- Conêtruçãe e Restauração de Estredee, Pontes
e ßoetros
060�. 16915762.027 - Manutenção doa Serviços relativos e Vias
Urbanas .'.

.

0603.106057f>1.008 - Implantação de Jardins e aumento de Ilumt
nação Publica
07Ot,04140752.028 -'Manutenção des ôervlces íneremes a Dlvlsão
de Agricultura
0702.ó4150872.030 - Manutenção dos Serviços inerentes. ii Divisão
de P�cuári.a .

0801.11663632.031 - Manutenção doe Serviços inerentes ao Depar
remeuro de Turismo

SOMAS

ANEXO II - QUADRO A

0501.99999992.019 - Prevê a Re8e�v. de Coalioi"ência
ANEXO II - QUADRO A

0201.03070262.8024140 Material Permanente
O�02.03070202.003 3111 Representação
0301.0307C212.()043120 Material de Consumo
0301.03070212.004 3140 Encargos diversos
0302.0307{)212.0063130 Serviços de Terceiros
0303.03070202.0073111/3 - Outras Gratificações
0303.0307020�.007 41413 Material Permanente
0401.084218820083120 Material de Consumo
0401 08421881.003 413(: EqUIpamentos ti Instalações
0401 08421881.Q03 4130 Material Permanente _;'�M1:i.1!ll3!ii,...,:�
0401.08442052.011 3210 Subvenções Sociais _",�,��..:,:::.._�;
0402.08482472.0183120 - Material de Consumo
0402.08482472.013 3120 - SeniQos de Terceiros
0402.08482472.0134140 - Material Permanente

. 0401.03080::J22.016 3130 - Serviços de Terceiros
()5tl1.03080322.019 3140 - Encargos Diverses
050\.03080322.0163150 - Despesas de Exercício Anterior
,0501.03080321.0044140 - Material Permanente
0503.03080302.0213111/1 - Vencimentos
0503.03080302021 3111/2 - Salários
0503.03080302.021 3120 - Material de Consumo
0601.13764482.0223111/1 - Vencimentos
0601.13764482.0223111/8 - Outras Gratificações
0601.13764482.0223120 - Ma'eria} de Ooneumo
0601.16915751.0064110 - ObrasPúblicas
0602.16885312.0243140 - Encargos Dieersos
0602.16885312.0244130 - Jf:quipamentol e Instalaçõee
e602.168853U.024 4140 - Material Permanente
0602.16885311.0074110 - Obras Públicas
06031691752�022 311112 - Salário!
0603.1691752.0223111/3 ..... Outras GratificaQões
0603.1060751.0024140 - Màterial Permanente'
0701.0440752,022312Q - Ma'erial de Consumo
0702.0450872.0323111/1 - Vencimentos
0702.0450872.0323111/2 - Ou&r88 Gratificações
0801.1153632.0323120 - Material da Consumo
6801.1153632.0323130 - Serviços de Terceiro.
0801.1153632.032 3140 - Enoãrgos Diyersos

II

462.700,10

143,00

38684,70

14.969,69

5.000,00

6.256,00

8.000,00

9.285,32
\

160.000,00
4863,08

12.665,DS

- 5.380,00
22.674,00

19.788,40

50.000,00

50.000,00

16.000,00

150,90

1.482,15

5.000,00

M.2M,42
462.700,)0

143,00
38.584,70
9.087.69
5882,00
5.000,Oa
1.000,00
5256,00
8.000,00
5.650,00
3635.32

150.000,00
1.500,00
1.000,00
2,363,fl8
2548,71
4.665.37.
5351.50
5.380.00

16.674.00
3.000,00
3.000,00
9.04e,oo
5.941.40
4807,00

60.000,00
134,06

4.943,00
3.245,80

60.000,00
10.000,00
6,000,00
150,90

1.482,15
3�ooo,00
2.000.00
6000.00
6.000.00

15.000,00

Irmãos Emmendöríer S·.A.
er-

.

Yanes: 72-0060'- 72-0769- 72�0969

..!/lo. gr{al.

yaraguá do 'StJ!
<j)eadara�

Santa
557

Catarina

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 -se--
.

,

L I,. D VDIGT
......BB I_ �I _

ADVOGADO·

Cobranças para Todo o Vale do !tajaí

II
II SHARP li

II
li
II

II
II

I' TAMBÉM É COM A

GRAFleA AVENIDA LTDA. II I,

II
I,

0801.11653632031 4130 - Equipamentos e Instalações
0801.11653632.031 4140 - Ma&erial Permanente

SOMAS

2.000,00
5.234,42

462.70o,_lo

ART. 4.°) - Esta Lei enrreré em vigor na dafl.l de sua publlceção; re

vogadas as disposições em eontrérlo.
,

PREFEITURA MUNICIPAL de Jaraguá do Sul, 80S 25 dias do mês de
novembro de 1976. \

EUGENIO STREBE, Prefeito Municipal

A presente Lei foi registrada e pabllesdo nesta Diretoria de Expediente,
EduC:Gção e ASlislilJcia Social aos 25, dias do mês de novembro de 1976.

ASTRIT K. SCHMAUCH, Direlora.
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{ C.P.} ESP,'O'RTIVAS
FLÁVIO JOSÉ

Amanhã a grande Final
Botafogo �B Aoaraí é o grande I

Jogo da tarde deste domingo, às 15hSp �
minutos no ErsUidio João Maroatto, I
9áJido pela decisão do Torneio da In- I
tegração. �s equipes iá jog,�ra,m'duas I

"ezes. sendo que na primeira delas Ci)
;

Botafogo logrou vencer pelo escore I
mínimo e no domingo subseqüente .o I
i'time da raça" 'Venceu por 2 x O, nu- I
ma sensacional reviravolta. Amanhã,
no "clãssico

rAil caumba", somente a'
vitória' intecéss8 as duas equipes, peis
o, regulamen'to do torneio, ,de\ermjna

'

que a equipe campeã será conhecida
após somar 3 ou mais pontos. ,

O árbitro B9�á o conhecido' Al
berto Taranto,' Das laterais será
auxiliado por Nelsod Döeie e Renato
Ruysan. Um bom eflpeláculo esporti
to que merece' ser tisio por um grsn
ds público. na t�rde de amanhã, en-

'

de as ßuas' melhores equipes da atua

lidada de nossa esporte amador' esta
rão ',se defrontando no estádio do

"Mole.que Tra,esso".
'

... -------------'-.:'----------------------_.

Wikings, O Campeão
Venoendo ao Antares na eobran

ça ds penalidades máximas. Q ilme de
Futebol SllíB�O do Wikinge. sagrou-se
eampsâo .de Torneio disl;)utado no

'

Beira Rio. O [ego renhidamente 'dis
putado, no sâbado qua passou, aCl1.S0U

empate em O x O ne tempe ,regula
mentar e na prorrogaçãà. para de
pois na cobrança des penais ser de�
elarado veneeder a equipa doWikings
por 5 x 4. Na preliminar, o Atotap
venesu ao Clube dos Solteiros por
4: x I, e ficaram nos 38s e 4.88 lugs
ras 'respectivamente.

Juventus foi vice na

chave "A"
Em joge efeti\1ado na noite, de

sábado e oom renda pouco superio,l' a
2 mil Q 200 cruzeiros. o Grêmio Es!
portivo Juuntus nB sua última atua

ção pelo Torneio Incentivo. campeo'
natm oficial da Federação Ostarinenae
de Futebol, temporada 1976, derretou
aqui em Jaraguá do Sal ao Clube
Nálltico Marcílio Diu de Itajaí por
1 x O. Zequioha. ex Joinvills, agora
defendendo as corss do "gren'" ja
ragpaeDSI!l, aos 7 mindtos da tue
derradeira faturou um belíssimo gol,
fazendo com que O Juventus fíca�se
,ioe· campeão da chav'Q ,'.A" do "Tor·
neio Incentivo", 'enoido pelo Joinville
E.C. Anteriormente. na terça feira, 88
�Ilas equipei huiam empatado em

Itajaí a t gol. para agora a vitó!'ia
Borrir aO "Moleque ,Travesso". No
torneio .m apreoo, classiflcllram S8

JOin,ille, Palmeiras. A�aí e GU3'rani
de S M. 1)'Oeste.

Natação em Destaque
A DelegaQão Oatarinenlile que irá

participar dos Jogos E8'ddanlis Br8�
sileil"Oli de 1976,' na cidade de Por
to Alegre, viajaram' dntem, com saída
àa 20h30min de BiumeD8u e 23h30min
de FlorianópoÚs. Os atletas do nor.e
de Santa Oatarina, Cristiane Donini,
Oésar Pereira, Ronaldo FructuOIO e

Vilm'ar dos Santos 'iajaram com a

delegação que parti0 de .Bluraenau.
No Beira Bio. no último final de

semana, realizaram-se 88 provas em

dlsputa do troféu de encerramento
"Prefeito Eugenio Strebe" que teve
como campeões Ronaldo Fructuose e

Cristiano Donínl com 36 e 35 pontos,
respectivamente. As provas .foram
desenroladas na maís perfeita ordem,
tudo porque nossos atletas mostra
ram o alto grau de competividade.
que possuem, o mesmo podendo-se
dizer com relação a organização que
tem, no professor Arizinho, o estelo
mestre. O �preJeito Sti'�be. homens.
geado, entregou.naquela oportunidade
os troféus aos primeiros colocados,
ele que, D8 qualídade de prhnelro
manäatärte. da cidade centenária,
muito realizou em prol da natação
nos quatro anes de seu governo. .No,
resultado geral masculino, 1.° lugar
para Ronaldo Fruetuoso. com 36 POD
tOE!'; 2.° Paulo Stein, com 24 e em 3.°
lugar José Roberto Fruetuoso com

23 pontos. No Iemíníao, 1.0 lugar pa-
I

ra Orísttane Doníní, que obteve 35
pontos; Heídí Werninghaus, 33 e em

.

3.° Ligia Braun com 28 pontos; Na
eentsgem tio tampo, colaboratide-eom

'

a natação de DOSSS cidade, traba, I

Iharam cronometristas da' "WEG" e I

como árbitro geral das provas linais
o conhecido desportista, psofessor
d� educação física e brilhante' advo
gado. Dr Muríllo, que Iez entrega de
medalhas e incentivou 08 atletas, pa
ra o próximo sne. Nós também aqui
do eanto da redação desejamos' ao
Arizinho €i a S�U8 eomendsdes mui
to sueesso no ano que se avizinha e

que, nes JASC próximos ou em ou

tras competições onde participarem
e até mesmo nos JEBs que ora se

iniciam na capital gaúcha, sirva de
incremento valioso aos atletas deli.
sadio esporte.

Várias
Internacional e Oorluthíans pelo

Grupo "Q", Fluminense 'e Atlético
mineiro pelo "R". são os qUatros fi
nalista8 da Copa B!'asil 76. Amanhã
no período vespertino. 08 giganteg
do futebol brasileiro, pauli8tas, cario
eas, gaúchos e mineiros. têm partidas
Geoisiv8S: no Beira Rio. o Inte,roa·
cional octacampeão gaúcho til cam

peão brasileiro da temporada puss-
,da, enfrentará o Atlético, o "galo" de
Minas Gerais, enquantCIJ que no "maior
do mundo", o bicampeão cariocs, o

, Flumin@ns8 enfrentará ° Corinthian8
e 01:1 milhares de "fi.éis do Timão" .***
A exemplo do ocurrido no primeiro
concurso, a II Boloteea não apresen
tará vencedores com seis _pontos.
uma vez que a "macaca campineira"
apresentou-se oomo a grande surpre·
8a. Inter, Fluminense. Corinthians,
Atlético Mineiro, Flamengo 8 Ponte
Preta foram os olassificados.*** Mes
mo sem lutar Bder Jofre melhorou
sua posição no fanking mundial. ver
sio CMB: passou' do nono para o

sexto lugar dos penss, que tem, Den.
ny Lopez como o campeão mundial.***
Depois de, perder para o B8ylllrn de
MUD ich. na semana passada por 2xO,
o Cruz@iro de Belo Horizonte tentará
vencer. o time t}lemão dIa !1 dei! de
zembro, precisando três pontos de
'Yantagem para conqui�ta!' ° titulo.

Nostalgia ou

necess,idade?
.5en1lo 13 vezes mais eficiente do

que um clilrro e ocupando apenas õO%
do espaço que um automóvel precisa
a bictclela aumenta iii velocidade 'do
homem, éom um risco mínimo de aci
deores, sem afetar o Q1eio-.ambie,nte.
f:ssa foi 1:1 conclusão de um estudo
feito pel� C�mi,5são de �nergia AlÔ'
�ica dos Estados Unidos. Informa,
�inda '8 Comissão qlle, para viagens
IDferiorea 11 i Km, li bicicleta é mais

rápida -de. que um carro, pOlS não exi·
'ge grande demora para estacionamento.
Apesar de�sas vanlagens, ela foi prati�
€omente banida das' vias urbanas. Mas
com a crise do petróleo, o excesso de
peso das' P'-'ISOflS e o oumento das
do�nças, cardíacas, hoje etn dia S� ven·

dem mais bicicletas novas DOS Estado.
Unidos do .que lIulomóveis O Km.

,(, ....
-

J. fJ •
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( ,

Concorrência Pú,blica
.

N.· 04/76
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, SANTA

CATARINA torna públíco aos interessados que, até às 9,30 horas do dia 20
de dezembro do corrente áno. receberá propostas para a venda de material usado.
conforme descrímínação a seguir:

I) - OBJETO:
a) 5 lotes de 200 Ql2 cada um - tábuas de 2.50 cm;

b) 8 lores de 200 m2 cada tim - tábuas de 2.00 cm;

er lü lotes de 100 m2' cada um :._ tábuas de 2.50 cm;

d) 13 lores de 100 IÍl2' cada um - tábuas de 2.00 cm;

e) pneus gastos. estourados e cortados;
f) baterias de veículos; , . " ,

g) 2 cabos elétricos - PVC - 2/0 - 1/2". de 142 metros;
h) 6, cabos elétricos - PVC - 2/0 - 1/2", de 48 metros;

i) 1 cabo elétrico N.e2,- PVC - 600 W com 71 metros;

II) - PREÇOS MíNIMOS E CONDIÇOES DE PAGAMENTO:

"
r �I.,

a) tábuas de 2.50 cm Cr$ 13,00 o, m2;
b) tábuas de 2.00 cm 11.50 o m2;
c) pneus estourados e cortados 4.00 a unidade;
d) pneus gastos 15.00 a unidade;
e) baterias 2,60 o quilo;
f) cabos elétricos de 142 metros 32.00 o metro;

g) cabos elétricos de 48 metros 32,00 o metro;
h) cabo elétrico de 71 metros 16,00 o metro.

O pagamento será à vista, no ato de retirada do material, que de.,.
verá ser efetuada até 10 (dez) días após a eomunícação da decisão da con

corrência, presumindo-se que houve desistência por parte daquele que
deixar transcorrer tal prazo sem provídencíar a retirada.

Os pneus e baterias deverão ser adquiridas de uma só vez. na

totalidade. sem escolha. responsabilizando-se o vencedor pela remoção.

III) - DA DOCUMENTAÇÃO
a) Um, documento de identidade, ou, em se tratando de pessoa,

jurídica, prova da existência leqal (fotocópia);
b) Declaração' de que se sujeita a todas as condições do Edital;
c) Certidão negativa da Fazenda Municipal.

IV) _!;_ D I V E R SOS

1.0) - Os concorrestes que não, apresentarem os documentos exí

gi�os, serão excluídos da Concorrência, sem direito a reclamações.
2.0) - Se necessário, poderá a Prefeitura proceder a nova concor-

rência entre as duas propostas absolutamente iguais. ,.,
3.°) - Depois da data marcada para o recebimento das propostas,

nenhuma outra será recebida, nem permitidos adentas ou acréscimos às
mesmas.

.

,

4.8) - Da reunião para abertura das propostas, Iavrar-se-á ata.
a qual será assinada pelos membros da cemíssäo e pelos concorrentes. ou

seus representantes legais, que estiverem presentes.
5.°) - O resultado da Concorrência será dado no prazo de dez

dias após a sua realização.
6.0) - No interesse da Administração Pública, a presente Concor

rência poderá ser anulada pelo Prefeito, sem que por esse motivo tenham
os concorrentes direito a qualquer reclamação ou indenização.

Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos junto ao Setor de
Compras, no horário de expediente

,Jaraguá do Sul, 30 d.e novembro, de 1976.
EUGENIO STREBE, Prefeito Municipal

,

,

EM' QUALQUER 'TEMPQ VO,Ci: TEM LUCRO
CERTO COM AS
LETRAS DE CÄMBIO BESC.

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

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

Compr� lucros cem, segurança em qualquér
tempo: Letras de Câmbio BESC - na BESC
Dis:tribuidora ou nas agências do BESC.

Grupo Financeiro BESCJ

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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INCRA. promove mnstra de trabalho artesanal
Uma mostra dos trabalhos reali

zados por alunos, coordenadores e

instrutores do primeiro Curso de Infor
mação Gerencial e Artesanal promovido
pelo lnsntuio Nacional de Colonização
e Reformll Agrária será reallzade entre
08 dias 10 e 16 de dezembro, no Con
junto Nacional Brasília. na sequência
do ProgramiJ para implantação e De
eenvolvlmento do Artesanato -PRO
'DARTE- reeememente I criado pelo
lnsüruro.

A exposição contaré com la pre
sença de representantea dos estados do
Pará, Pernambuco, Maranhão. Ceará,
Goiás, Minas Gerais" Rio de Janeiro,
.5ão Paulo e do Distrito Federal, que
se encontram participando do Curso de
lntormação Gereuetel e Anesenal des
tinado li preparar instrutores pare exe

cutar nos Projetos de Colonização a

política di arteaaneto do INCRA.

PRODARTE

No Brasil. o erteseneto ainda não
tem um dlmenslonemento quentlrativo
ou qualificativo de sues reaia potencia
lidades. ôelvo raras exceções, é uma

atividade merglneltzed». carente de
orientação técnica e creditícia. No en

tanto, milhares de artesãos do Norte e

e Nordeste vivem exclusivemente do
artesanato regional, "pesar de estarem

suleltos e condicionados a técnicas e

equipamentos rudimentares que não
permtrern gerar poupança para éI me

lhorle . dos meios de produção e co-

merciai iZélçiio.
.

O P�ODARTE, além de treinar ins
trutores, vai montar oficinas artesanais,
mantende condições para que o erresão
aprlmere sua crtanvídade, conhecendo
as marértes primas e sua utilização
racional e ti metodologia Elas diversas
técnicas arteaensle. O desenvolvimento
dessa atividade, de maneira ordenada,
servirá também para sustar es migra
ções coastantes provocadas pela hbe
roílfão de grande volume da mãe-de-obra
primiÍria com éIi penetração nos campos
da moderna tecnologia il2'ríc:ola. Os
resultados obtldos COã11 esre primeiro
curso promovido pelo INCRA poderão
ser comprovadas de 10 a 15 de dezem
bro na sala T-19, do Conjunto Nacional
Brasflja, gratuitamente cedida pela
Volkswagen aos ídealtzedores da pro-
moção.

.

O Programa para Implantação e

Desenvolvimento 'do Arteseaero foi
crhtdo pelo INCRA com o obíenvo de
rranatormer o artesanato, um veículo
altamente estratégico, numa viat suple
mentar pilfa a renda da família e tam
bém para manter um mínimo de equl
Ifbrio sócio-econômico durante oe pe
riódicos fenômenos climáticos que
assolam certas regiõea do País.

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

rodando oom o seu carro O Km.

Lançamos um plano especial, ao alcance de todos.

Não perca tempo, pois o número é limitado.

Co a su l te-nos

U&BB08 USADOS
Corcel Cupê . ,, . . . . . ._._. . . ._ ... _ .... "

75
Corcel Cupê o_a_ao

76
Corcel Sedan 7.4
Jeep .. _. __ ._ .. _�-_-_-_-_-:_�����-_�-_�-_����-_-_�-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_�_-_-_-_-_-_-_-_-:_-_-:_-���-��_-���.-_-�_-_-_-_-.-�_-_-_-�_-�������������������������������_������-_-��69
F 360

, . __ . __ . __ . . .
68

F·iDO 69
Chevelle----��_����:_�:��_�:�-------------------·-------------------------------------.----------------�==-------------------:=.75
OpdI. 4 po rtal , � o_ao

71
Co rce I .5edan

. , • .

71

Veiculos totalmente re'f'issdo8.
I

A mecânica "MORETTI", voei já conhece _' 30 anolil de bons
SERViÇOS.

E tem mais, dispomos de financiamento próprio, consulte- nOIl
� escolha aqu�le qua melhor se adapta.

Enlace 5plitter - Fendrich
Às 18 h 30 min de hoje, na Igre

ja Evangélica Luterana de Jaraguá dfi)
Sul, acontecerá a união matrimonial
de dois jovens que realizarão S6U,
sonho de amor, seguindo, doravante
vida 8 dois. Ivone, filha do casal As,
ta e Wigand Splitter, da melhor so

ciedade jaraguaens8, dirá o "sim" à
Sérgio, filho de Tereza e JOEé Fen
drich, integrantes da sociedade são
bentense.

O enlace será apadrinhado pOt
parte da noiva, no civil, pelos se·

nhores Waldir Berndt e Sra, Harol-

do Schneider e Sra, Edmundo Split.
ter Neto fi Srta. Tania Regina Perei.
ra; no religioso: Guido Mundstoek
e 8ra, Renato Rabock e S·ra. e Artur
Gunis fi! Sra. Pelo lado do noivo, no
civil, o Senador da República Otair
Becker e Sra, Ivo Grossl e Sra. e

a Vva. Wally Hastreiter; no religio
so: Dilmar Doeting e Sra, Wilson
F a n d r i c h til Sra, Odair Ba
tists e Srta C élia Maria Fendrich.·
Após a celebração religiosa, os convi
dad'os serão recepcionados no 88lãa
de festas do Clube Atlético Baependi.

Previdência Social
DESEMPREGADO
," '"

'o segurado desempregado man-

·terl('a qualidade de segurado da Pra
'vidência Social, independentemente de

.

contribuição:
8) até 12 meses a pó� a cessação

de oontriburçõss se naquela data pos
suir menos contribuições;'

b) até 24 meses após a cessação
de contrlburçõea 1il9 naquela data POI
suir mais de 120 contribuições.

Os prazos acima serio acresci
dos mais de 12 meses, desde que com

prosada a eondrçâo de desempregado
pelo Departamento Nacional de Mão
de-Obra, do MTb. Para isso. é preci-

80 que o segurado compareça ao Mi
.nietêrlo do Tra-balho, e P89a

.

compro_
vante de iua situação. .

ACIDENTE DO TRABALHO
A pertir de janeiro 1977, com 8 DO

e a Lei. de Spguro de Acidentes, os estí
Vadores e os trebe lhadoree 89ulsOB de
remuneração variável. quando aciden
tados. não mais terão redução do bene
fício, que Berá ealeula do pela média
dos12 salários mais altos dos 18 meses
anteriores do acidente.

Serão beneficiados' também <'om
30 vezes o valor de referência ds 19
mil cruzeiros 0111 dependentes do aeí
dentado que vier a falecer.

Mário Tavares da Cunha Mello

Tabelião de Notas e Protestos
de Títulos

EDITAL
Pelo presente edital de citação

pedimos aos senhoree abaixo relacio
nados. que compareçam em );lOSSO csr

rórlo pera tratarem de assuntos de seus

Interesses:
Armelindo Melchioretto - Guaramirim.
Alvaro Wílhans - Nesta.
Arnaldo Scheuer - Nesta.
Adelino Persch - Nesta.
Dívaír Terezinha Fernandes Gaspar -
Nesta.
Erico Klug - Schroeder.
Edson Santiago - Nesta.
Irineu Furtado - Guaramirim.
João Homer - Nesta.
Líno Grabner - Nesta.
Zelmira Odarizzi -- Nesta.

Valéria Tavares da Motta Rezende
Oficial Maior

É esperado para o pröxímo ano

ou maís prectsamente psra janeiro
aumento no preço do eaté, segundo
declarações do presidente da Asso
ciação Brasileira da Indústria de

üe cu me nt e s l
E X t ,r a v i a dos
MÁRIO EMMENDORFER. resí-

dente à Rua Domingos da Nova,

123, nesta cidade de Jaraguá do

Sul- SC --, extraviou seu CERTIFI

FICADO DE HABILITA-ÇÄO
PROFISSIONAL (Carteira de Mo

torista) e CARTEIRA DE IDENTI

DADE no ônibus da Viação Cata-
-

rinense, trajeto Itajaí/Joinville. Quem
encontrar(ou), pede-se entregar na

residência do sr, Edmundo Emmen

dörfer, no endereço acima ou nesta

redação.

Os despachos do
dr. Prefeito

Café aumenta

O dr. Carlos Moacyr �e FiJria
ôeure, Prefeito Municipal de lteocera,
Estado do Rio de . Isnelro. eonneue
despachando ns sua forma peculiar de
apreciar es assuntos que são submeti
dos à SUIi apreciação. Até o dia 31 de
janeiro de t 977, quando termlna o seu

mandato. Ou quem sabe, em sendo
conduzido iii um cargo legialiltiv6, de
putado estadual, poderá dar confioui
dade ao seu rràbalho que é apreciado
em rodo o País, com incursões na im-'
pren5i1 internacioníill.

Come dizíamos, o Prefeito con

tinúa despachando, segundo o rrabalho
abaixo:

"F. Duque Estrada Meyer, Presi
dente do Diretório da Escola Brasileira
de Adminisrração Pública, c(1)nvida este

-

Prefeito interiorano para assistir a uma

conferência sobre a persondJidé\lde de
j.K. e assistir filme sobre Ge.úlio Var
gas. O convite chegou arrasado ... mas
eu não iria. Respeilo os mortos mas

não os cultuo. Cada um de'�8 agiu
dentro <lo gue julgou seu dever e pa
triolismo. É nossa obrigação. Penso
que quem realiza um sonho ou cumpr�
cam o dever, está pago. A hisrória fa
rá justiça, não uma geração que ainda
está com lágrimas no canto dos olhos.
Em )Jaocara. guardadas as proporções,
estou proeurando cumprir com meú de
ver. dentro da minha concepção de
administrlilção. :Se morrer não d�sejo
elogios nem debates. Apenas sossego

. e paz, Não quero ficar com· as orelhas
quemes no fundo da, cova. Não deixo
placas com m�u nome. Prefiro que li

história diga, do que eu mesmo em

f')rmas de bronze ou moedas de ouro.

O julgamento da hiSlória é que é efer

no, não as mBnifeslações dos amigos.·
No chão de terra, no fundo da garlig�m

em
Torrefação 8 Moagem de Café que
garantiu 8 inalteração do preço -

Cr$ 44,00 - atê o fiaal deste sao,
para todo o Pais.

da Prefeilura, suja de óleo, enconrrei
uma placa de bronze com o nome de
um antigo Governador do Estado...

C. Berrtel - P8de Beja autori·
zado o pagamento ,ne aguardente ad
quirida para propagand a do Municí
pio ínelusíve 8 liIer remetida a Feira
Industrial d@ Nova Friburgo. Sim.
Dom parcimÔnia e dentro da verba
reepeetiva. Somo" um grande Municí.
pio produtor. mas, graças a Deu�,
não oonsumidor. l1: que tendo 30 mIl
habitaotes e produzindo 30 milhõe8
de litros por ano. temos em média
mil litros pOi' htbit8nte, ou sejam,
cerca de Õ litros por dia p1!l.ra cada
um. O que colocaria o Municfpio em

permanente coma alcoólica. Mas pro
duzimos para o Brasil e pafa expor
tação. A bebida só é boa tomada n.a
medida certa. A vida, como f!, adml�
nistraçiu, tem que ser plsoejada.
Tudo na d,ose certa, planejado, oro

nometrad9, é melhor. Tudo menes o

amor, como afirma o super jornalista
Ibrahim Sued no seu livro "0 Segre
do do Su ...SUC8S80", segundo .li eIO

. crônica, jornal1stica_ Este sim. pode·se
esbanjar., mas, criterios8.Jlltnt�..E.
segundo o estudo da Transeendêo(1l8.
uma pessoa pode estar em "estado
de amor" por intuição ou clarão �e
'evidêncie na mente, como órgao
sensorial, chegando à subHmaçã�.
Assim podemos· diz@r 'que o cand·l
dato play boy, deve ter consegui�O
o estado (je Nirvanll. com concepçao
arbitrária de idéias, váriaS vazea aO

dia, contemplando 8S formoslls ame
ricanrils que lhe pHssavam 60 lado.
Mas, voltando à realidade, prefiro o

amor a que se refijre o super jorna
lista I. S."
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