
Buechler
JARAGUA DO SUL � O Vice-Governador

do Estado Marcos Henrique Buechler estará no

próximo sábado, dia 29 de outubro nesta etda

de, representando o governador Konder Reh

para Inaugurar obras e linhas de eletrificação
rural no município. Esta informação foi prestada
à Imprensa jaragu�ense pelo vereador e líder

do go�erno José Alberto Klitzke, na reunião da

Câmara da noite de segunda 'feira, acrescidas

de que Buechler virá Inaugurar a agência do

/

em Jara,guá

/

dia 2,9 de I)oulubro
políticos, eni' local ainda não definido. Extra

oficialmenttt podemos adiantar que, embora ain

da falte confirmação, poderá ser assinado na

quele dia o convênio entre a Prefeitura Munici

pal e a SSI para a vinda de duas viaturas equi
padas, da Rádio Patrulha. O vereador José Al

berto Klitzke acrescentou que os entendimen

tos para a vinda do vlce-governador foram

mantidos no domingo passádo, em Brusque,
durante o Encontro Correligionário Estadual,

onde esteve presente o deputado Francelino

Pereira, presld_nte nacional da' KRENA, além
de senadores, deputados, secretários do Go

verno, p'resldente do BESC e um n6mero bas

tante elevadode politlcos de todo o Estado de
Santa Catarina. Destacados politlcos arenlstas
de Jaraguá do Sul se fizeram presentes ao En

contro, entre OI quais o Prefeito Vlélor Bauer

que manteve
.

audiência com o gOve�ador do
Estado.

IPESC, 'as linhas de eletrificação rural em Três
Rios do Norte - Waldemar Rau e Três Rios -

Nereu Ramos, além de visitas as escolas reu

nidas Cristina MarcaHo, no Jaraguá Esquerdo e

Alberto Bauer, na rua Guanabara. Embora até
o momento em que a presente notícia era' redigi
da não tivéssemos em mãos o calendário das ati

vid,des do vice-governador e' comitiva à es�
cidade, sabe-se de antemão que Buechler par

ticipará de um encontro com correligionários
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Capital, Sul Americana do Chapéu

A I n d e p end ê ne i a do
Lemos .o muito divertido pronunciamen

to estampado na imprensai catarinense, de
autoria do vereador da Câmara Municipal de
Jolnvllfe, sr. Valmor Maes. Dizemos diverti
do porque quem está às voltas com as coi

sas públicas sabe que um simples desaba
fo jamais poderia resultar na redivisão de

um Estado como ainda recentemente acon

teceu com o Estado do Mato Grosso. Por
isso não pode ser levado à sério.

O vereadar certamente quiz dar maior
ênfase às suas palavras, embora, com o

respeito que nos mereçam as opiniões ao

homem público da Manchester Catarinense,
muito 'do que disse não resiste a um sim

ples exame de consistência.

\
Mais felizes foram os que comentaram

o desabafe do edil, pois, vendo melhor o
problema, porque convivem com as coisas

do dia-a-dia da Cidade dos Prrncipes, reco-

nheceram que mUita colsa se fez em bene

fício da coletividade joinvillense.
.

Manifestações de desabafo ou de pro-
testo são válidos er;n todos os tempos. Ape
nas precisa-se. saber desabafar ou protes
tar. Ofender ou xingar em nada contribue
para melhorar o relacionamento Estado-Mu

nicípio, e dizer que a capital vive às cus

tas dos municípios mais ricos é uma mis

celânea que nem os técnicos mais gabarita
dos sabem resolver, pois, há que se distinguir
Capital como séde do Governo, Oapital co
mo município e povo - que tanto pode ser

de um ou de outro -,_ mas que não são

"pessoas que ficàm o dla todo conversando

banalidades e no entanto recebem altos sa

lários, tudo às custas de nossas indústrias

e do nosso povo que trabalha arduamen

te", como concluiu o vendedor ambulante

Pedro Anselmo Rodrigues.

Norte
Mais feliz foi o sr. Geraldo Freitas, fun

cionário da, indústria de refrigeração Con

sul, ao se referir ao exemplo de Blumsnau

que, mesmo sendo governado pela oposi
ção, tem conseguido ver atendidas as-suas

reivindicações, embora com menos lndús
trias. Acreditamos que o caso não é o nú

mero de indústrias. Vale aí a união de todos

em prol de um objetivo comum. A falta de

representação é o exemplo tlpltlcante a res

posta ao que falta aos que querem a inde

pendência. INDEPEND�NCIA só se conse

gue com UNIÃO - palavrá pequenina mas

que decide como afirmação de quem real

mente quer emancipar-se.

Fritz von Itápocu - 10177.

Mas a idéia da formação de um EstaGio

novei no sul que deverá chamar-se do norte,
se se tornar uma realidade, já tem um pos
tulante à sede de governo. Não dizem por
aí que o maior engole o menor - como lei

da. natureza? Então, a futura Capital não po
de ser Joinville e também não o poderá ser

Blumenau, rivais centenares. Há que se es

colher, então/"um neutro e esse neutro será

certamente JARAGUA DO SUL que não é o

menor dos pequenos e não é o maior dos

grandes.

Se a divisão se der estamos no páreo
para sediar a nova Capital.

Copiar o modelo americano. Nova Ior

que, - a megalópolis - é governadá pela
pacata Was)'lington. E vivem muito bem.

Quem mais se habilita?

Notícias da ACIJS
JARAGUÃ DO SUL - Na estratégicos disponíveis nas especial pelo governo do Es-

tradicional reunião de segun
da feira, os empresários da

região, associados da Asso
ciação Comercial e Industrial

'de Jaraquá do Sul estiveram

mais uma vez reunidos tratan

do de assuntos de Interesse
da classe e da região. Na reu

nião esteve presente' alto fun

cionário da Fundação Catari

nense do Trabalho, discorren

do sobre um curso para pre
sldenteà-.e diretores de empre
sas a ser realizado em nossa

cidade nos dias 24, 25 e 26

de novembro, nas dependên
cias do Núcleo Regional do

Sesi, destinado a "Instrumen

tar os Executivos com rhode
los de eficiência empresarial
para sua adaptação e uso co

mo estratégia de desenvolvi

mento das orqanizações, Pro

porcionar instrumental ade

quado ao planejamento estra

tégico, por objetivo e progra
ma. Orientar os participantes
quanto ao uso dos recursos

A ACIJS enviará memorial

ao Governador do Estado An

tonio Carlos Konder Reis, reI

vindicando a criação de uma

microrregião com sede em

nossa cidade, tendo em vista

a criação de uma comissão

Orçamento de Jaraguá p/78: 54 milhões
'-

JARAGUA DO SUL -- O Orçamento do

município para o próximo ano, após acurados

estudos pelos técnicos da municipalidade, fi
xando a despesa e estimando a receita será
na ordem de 54 milhões de cruzeiros. Isto é o

que estabelece o Projeto de Lei do E)cecutivo
Municipal enviado à Câmara de Vereadores pa
ra votação e aprovação, na ,sessão, de segunda
feira. A proposta orçamentária encaminhada ao

Poder 'Legislativo, representa as"6ases para a

Política Econômica Financeira para o próximo
exercício, estando obtidos as condições neces

sárias para os anseios da comunidade jaragua
ense, para a realização de obras de infra-es
trutur.a e de cunho social dos programas de e

ducação" sa6de e saneamento. As fontes da

receita proverão da arrecàdação de tributos,
rendás e outras receitas correntes de capital,
enquanto que as despesas destinar-se-ão à Câ

mara de Vereadores, Gabinete do Prefeito; De

partamento Administrativo, Depto. Educação

Cultura e Assistência Social; Depto. da Fazenda,
Depto. de Obras e Viação e, Depto. Agrope
cuário e de Turismo - ficando a receita e' des

pesa em Cr$ 54 milhões.

ORÇAMENTO PLURIANUAL

O Orçamento Plurianual de Investimentos

de 1978 a 1980, que programa as despesas de

capital, segundo Projeto de Lei do Executivo

,,'que autoriza-o a fixar as despesas nesses três

anos, será de Cr$ 70.077.280,00. Para 78 o Pro-

'jeto estabelece que o Poder Executivo está au

torizado a dispender a importância de Cr$

19.252.000,00; para 79, Cr$ 23.102.400,00. para
1980, ,Cr$ 27.722.880,00 destinada� à Câmara,
Gabinete do Prefeito e aos Departamentos de:

'Administração, Educação, Cultura e Assistência

S'ocial, Fazenda, Obras e Viaçao, Agropecuário
• Cle Turismo.

,

Hospital Jaraguá recebe ambulância
FPOLIS. - Em solenidade presidida

pelos titulares do FUNRURAL e INPS, res

pectivamente, Augusto Parclas e Laélio Luz,
na presença de destacadas autoridades do

Estado entre as quais o Senaeior Otalr Be

cker, foram entregues na: manhã de segun

da-feira� dia 17, um total de Cr$ 3.799.180,00
em ambulâncias e aparelhos de Raios-X a

oito hospitals e 18 prefeituras do Estado de

Santa Catarina. O ato realizado ,às 10 horas

daquele dia, nas dependências da Agência
do INPS, constituiu-se numa promoção con

junta do Fundo de, Assistência ao Trabalha

dor Rural - FUNRURAL - e do Pré-Insti
tuto Nacional de Assistência Médica da Pre

vidência Social - PRa-INAMPS, contando
com a presença de autoridades, represen-

tantes de entidades beneficiadas, prefeitos
e convidados especiais.

As 18 prefeituras e cinco hospitais re

ceberam as 23 ambulâncias, marca Che

vrolet, ano 77, no valor de Cr$ 98.660,00
cada uma, num total de Cr$ 2.269.180,00.
Três aparelhos d� Raios-X, no valor de Cr$

1.530.000,00 - Cr$ 510.000,00 cada um -

foram entr,gues a três unidades hospitala
res.

Dentre os hospitais beneficiados com

ambulâncias, na região, norte do Estado fo

ram o 'Hospital Senhor. Bom' Jesus de Ara

quarl e Hospital e Maternidade Jaraguä, de
'Jaraguá do Sul.

De qualquer forma vale a pena recla

mar, mas reclamar com sabedoria, que re

sulta em grandes benetrcios. Não é debal
de que se diz que CONVERSANDO A GEN

TE SE ENTENDE.

empresas face as pressões do

meio ambiente e, propiciar a

oportunidade de um encontro

entre Presidentes e Diretores

de Empresas para troca de

experiências e informações".
Podemos adiantar aos lelto

res que o curso será minis
trado pelos Dr. Antonio Fer
nando Cornélio, Dr. Italo Da

nilo Fraquelli e Dra. Edela

Fanger Pereira de Souza, po
dendo os interessados faze

rem suas lnscrlções através

da ACIJS, ao preço de Cr$ 4

e Cr$ 2 mil subsidiados. O ho

rário do curso será das â às

12 e das 14 às 18 horas.

DEMAIS ASSUNTOS

tado para estudar a reformu

lação da divisão microrregio
nal de Santa Catarina.
Foi lembrado igualmen!e a

realização da Assembléia Ge

rai ',Ordinária anual, na pró
xima segunda-feira, a qual se
rã apreciado o relatório da di

retoria, balanço geral, seguin
do-se a eleição da diretoria

da, entidade para o período de

outubro 77 a outubro 78. Ou

tro assunto comentado foi a

boa acolhida que está tendo
o I ENCONTRO DE EMPRE
SARIOS JARAGUAENSES, a

tualmente com mais de cin

quenta- inscrições.

Naquela reunião foi apro-
vada por unanimidade a ad

missão no quadro social da
Fábrica 'de Moveis Kohls Uda,
de Corupá, a exemplo da reu

nião anterior quando Super
mercados Jaraguá, Confec

ções Dalila e Mário 'Rank tam

bém haviam sido admitidos.

.Pontilhão na Hha da Figueira· divisa JS/GN
GUARAMIRIM - Por proposição do verea

<,
-,
dor arenista Elmo Bublitz, a Câmara Municipal

_ de Vereadores de Guaramlrim aprovou unani
memente a celebração de um convênio entre
as Prefeituras deste Municlplo e ,de Jaraguá do
Sul para construção de um pontilhão no

-

ribei
rão Ilha da Figueira que faz divisas com os dois

municípios. Naquele local o tráfego , feito de,n
tro da água originando. grandes problemas aos

condutores de veiculos, bem como aos pedes
tres, ciclistas e carroceiros principalmente
quando em épocas de chuvas com o transbor

damento do ribeirão, sem contar com a preca
riedade da refer.ida passaQ.em. Oficio neste

sentido foi enviado à CAmara co-Irmã de Ja

raguá, assinado pelo presidente Freeierlco
Gunther, solicitando apoiamento.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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CGCMF 84.436.591/0001-34
- 1977-
DIRETOR:

Eugênio Vitor. Schmoeckel .1

ASSINATURA:
Anual •• •• •• •• .. Cr$ 100,00
Semestre .. " •. .• .• Cr$ 55,00
Número do Dia ..• . . Cr$ 2,00
Número atrasado •. •• Cr$ 3,00

Natáliciantes da semana

Fazem anos Iloje:
A garotinha Elaine Cristina, filha de .

W,ilmar e Maria Salete Witkoski
ltàlo Cássio, filho de Hans Ger
hard e Carla Mayer
Sr. Rudi Franke, em Garibaldi
Sr. Batista Araldi
Sr. Rodrigo Nicoluzzi

fFazem anos amanhã: .

Sr. sebasttãc Äiroso
Sra. Rosa da Costa Meier,
em Estrada ltapocu
Sr. Mauro Sckiba,
em. Curitiba-:P.R
Srta. Renilda Keiser
A garota Suely Hornburg

.

Dia 24 de outubro
Sr. Hans Gerhard Mayer (industr.)
Sra. Tereza, esposa do sr.

'

. Gerino Ponticelli
Maria Moreira, em Itapocuzinho
lone Betti, fllha do sr.

.

Artur Faccini, em Luiz Alves I

,

Sr. Ivo Wesphal, em Jaraguazinho
Dia 25 de outubro

Maria dos Santos
Orlando Wackerhagen

Dia 26 de outubro
Sr. Otaviano Tissi, em. Retorcida
Alzira Pradi
Waldir Armando Meier
A garota Cilene Kátia Lange

Dia '1.7 de outubro
prof. Linda Bleich, em Corupá
Sra. Hilda da Silva
Airton Stinghen
Inácio Müller
Márcia Mara de Almeira, Lapa-PR
Luzia Wasch

.

Dia 28 de outubro
Sr. Angelo Pradi
Fidélia Lenzi
"Aos aniversariantes, os cumpri

mentos do "Correio do Povo".

Aurea Müller '.Grubba, Oficial do
Registro Civil do 1°. Distrito da Cemar
ca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, Brasil.

Edital nr. 10.006 de 12.1'0.1977
FJávio José Franzener re
Olg� Hillesheim

Ele, brasileiro, solteiro, torneiro,'
natural de Araquari, neste Estado, do-

'

miciliado e residente à Rua' São José,
nesta. cidade, filho de Oulllano Franze
neste Estado, filha de Conrath Voigt e

brasileíra, solteira; industriária, natural
de Jaraguá do Sul, dornfelllade

.

e resi
dente à RUa São José, nesta cidade,
filha de Aloisio Hllleschelrn, digo, Aloi
sio Hillesheim e Hulda Fodi Hillesheim.

,

Edital nr. 10.007 de 12.10.1977
Wander Weege e laurita Karsten

Ele, brasileiro, solteiro, industrial,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliado
e residente à Rua Bertha Weege, nesta

.

cidade, filho de Wolfgang Weege e .Ely
P�kny Weege. Ela, brasileira, solteira,
estudante, natural de Blumenau, neste
I;stado, domiciliada e residente à Rua
'Equador, nesta cidade, filna de Oswal
'do Karsten e Helena Maria Karsten.

Edital nr. 10.008 de 13.10.1977
limar Bertoldo Schmidt e Erica Koehler

Ele, brasileiro, solteiro, industriá
rio, natural de Jaraguá dó Sul, domici
liado e residente à Rua Joinville, nesta

/

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

\ .

I

cidade, filho de Bertholdo Schmidt e
Erdi Vogel Schmidt. Ela, brasileira, sol
teira, industriária, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e residente em Ita

pocuzinhó, neste distrito, fillia de Alfre
do Koehler e Elly Adam Koehler.

.
.

,

Edital nr. 10.009 de 13.10.1917
José Bridaroli Neto e. Ines Fock

Ele, brasllelro, solteiro, auxiliar de
escritório, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente em Barra do
Rio Cerro, neste distrito, filho de Hel
cio Bridarolli e Ivete Paterno Brldarolt,
Ela, brasileira, solteira, auxiliar de en

fermagem, natural de RIo dos Cedros,
neste Estado, domiciliada e resídente
em Barra do Rio Cerro, nesta cidade,
filha de Arnoldo Fock e Eleta Fock.

.

Edital nr. 10.010 de 13.10.1977

Augusto Carlos Sanson e

Roseli Gualberto Pereira
Ele, brasileiro, solteiro,' soldador,

natural de Blumenau, neste Estado, do
miciliado ,e residente em Vila Lenzi,
neste distrito, tílhode Esmeraldino San
son (3 Reni Mallmann Sanson. Ela, bra
sileira, solteira, costuretra, natural de
São Francisco do Sul, neste Estado,
domiciliada e' residente em Vila Lenzi,
neste distrito, filha de Antonio João'
Gualberto Pereira e Tereza de Freitas.

Edital nr. 10.011 de 17.10.1977

Cópia recebida do Oficial de
Massaranduba, neste Estado.
Nilo 'Koch e Bernadete Panocl'-

Ele, \ brasileiro, solteiro, torneiro,
natural de Massaranduba, neste Estado,
domiciliado e residente nesta cidade,
filho de Agostinho Koch e Mathilde
Koch. Ela, brasileira, solteira, do lar,
natural de Doutor Pedrinho, neste Es

tado, domiciliada- e resídente em Mas

saranduba, neste Estaâo, filha de Pe
dro J. Panoch e Adelaiâe Panoch,

Edital nr. 10.0'12 de 18.10.1g-77
Nelson Koehn e Ingrid Voigt

Ele, brasüelro, solteiro, servente,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliado
e residente em Rio daLuz III, neste dis

trito; filho de Hugo Koehn e Anita Kick
hoefel. Ela, brasileira, solteira, do lar,
natural de Titnbó, neste Estado, domi
ciliada e residente em Rio dos Cedros,
ner e Alvina Marangoni Franzener. Ela,
Romilda Voigt.

I Edital nr. 10.013 de 18.'f0.1977'
\Ronaldo. Fodi e edite GaeClJ(e(

Ele, brasileiro, solteiro, mecanico,
natural de Corupá, neste Estado, domi
ciliado e residente à Rua Joaquim Fran
cisco de Paula, nesta cidade, filho de
Rodolfo Fodi e Maria Fodi. Ela, brasl
leira, solteira; costureira, natural de Ja

raguá do Sul, domiciliada e residente à
Rua Antonio Carlos Ferreira, nesta ci
dade, filha de Harry Gaedke e Wanda
KuklinsRi Gaédke..

<.
Edital nr. 10.014 de ·19.10.1977

Cópia recebida do Oficial de Rio dos
Cedros, neste Estado.
Antonio Flor da Silva e

Benildes Rosa Campestrini
Ele, . brasileiro,' solteiro, natural de

Jaraguá do Sul, nesta Estado, domici
liado e residente em esta cfdade, filho
de Alvino Flor da Silva e Avellna Alves
da Silva. Ela, brasileira, solteira, natural
de Rio dos Cedros, deste Estado, domi
ciliada e residente em Rio dos Cedros,
neste. Estado, filha de Olavio Campes
trini e Ester Campestrini.

':dital nr. 10.015 de 19.10.1977
Joél Maclládo e Maria Sueli Rita

.
Ele, brasileiro, solteiro, natural de

Mafra, neste Estado, domiciliado e resi
CIente à Rua Irmão Leandros, nesta ci
dade, filho de Nelson Machado e Ma
ria Sofia Machado. Ela, brasflelra, ·sol
teira, do lar, naturalde Jaráguá do Sul,
domiciliada e residente à Rua Onélia
Horst, nesta cidade, filha de Antonio
Rita e Luizà Machado Rita.

E pará que chegue ao conhecimen
to de todos mandei passar o presente
edital que será publicado pela lmprenss
e em cartório onde será afixado duran
te 15 dias. Se alguém souber de algum
impedimento acuse-o ipara os fins le-

gals.,
. I _.

AUREA MOllER GRUBBA
Oficiai

Os anarquistas tem aqui a res

posta às suas Idéias.
Uma vez organizados os gove'r

I"IOS, todos devemos apoiá-los. Este
apoio se

.�

dá praticamente, através
do pagamenfõ de imposto, da pres
tação do serviço militar, etc ...

Surge então a questão de que
um governo organizado ameace os

:

dlreltos ao invés de garantí-Ios. A

respos.ta é o direito do povo de des
tituí-lo e estabelecer outro em seu

lugar.
Isto aconteceu nas 13 Colônias,

em 1776, quando o Governo Revo- I

lucionário Americano, destltulu o Go
verno de S.M. o Rei da Inglaterra
nas Oolônlas e proclamou-se respon
sável a partir de então pelo destino
das mesmas.

Deu-se ainda ao término da 2a.
Guerra Mundial quando os aliados
destituem os Governos AgressivoS
das Potências do Eixo e estabele
cem em seu lugar Governos Demo-'
cráticos.

.

Deu-se ainda no BrasH em 1964,
com ? destituição do governo de
João Goulart e o estabelecimento do
Governo Revolucionário.

Enfim, eis al, uma breve intro

dução sobre direitos humanos.
A sabedoria do escrito de Jef

ferson ultrapassa a capacidade hu
mana. Temos a certeza de que foi

inspirada por Deus.
\

.

Parcilites - em 17/out177

Direitos Humanos

•

Frequentemente temos no� depa
rado com este assunto. O que: na ver
dade significam estas palavras?
Jefferson escreveu mais ou menos

o seguinte: "Nós, o 'povo
.

america
no, acreditamos ser auto-evldente,
que o homem é, dotado por Deus de
certos direitos inalienáveis, entre os

quals está o direito à Vida, à liberda
de e o de procurar a felicidade. Sa
bemos, no entanto, que o homem so

zinho é fraco e que para garantir es
tes direitos, os governos devem ser

organizados e todos devem dar a

poio a estes governos. Toda vez, po-
, \

rem, que um governo ameace estes
direitos em vez de os garantir, o po
vo tem o direito de destituir este go

I

vemo e estabelecer outro em seu

lugar".
O ponto fundamental desta de

claração de crença reside no reco

nhecimento da existência que não

preotsa ser provada.
A partir deste momento pode

mos analisar todos os fatos em pre
sençà destes direitos. Qualquer ato

que viole direitos por sl só é mau.
Estes direitos estão conosco,

sempre. Foram-nos dados por Deus,
não nos podem ser tlrados e também
não podemos cedê-los a outrém.

Em seguida temos o reconheci
mento da fraqueza do ,homem consi- '

derado individualmente. Como cor
rolário surge a necessidade de os,
governos serem organizaâos, para
garantirem os mesmos direitos.

Baile Branco
I

. CORUPA - o L10NS CLUBE desta
cidade está ultimando os preparativos
com vistas a realização do Baile das
Debutantes de 1977, sucesso a cada a

RO que passa e que vem movlmentan-
. do a sociedade local. O baile será rea

lizado dia 05 do próximo mês, na So
.cieClade Atiradores de Corupá com a

música "Erinho e 'sua Orquestra", com
inicio marcado para às 22 horas. As
debutantes de 77 que terão como pa
tronesses as senhoras Elizal)eth Gün
ther e Ondina Gaya Brenner, são as se

guintes: Beatriz_ Müller, Dileusa Hauck,
,Evanilde linzmeyer (Rio Negrinho),'Eve-
Iy Moreira, Gina Seidel, GUvane Matilde

de Corupá
Hoenicke (Rio Negrinho), Jane Mery
Jaratsch, 'Kathi Annete Engel (Rio Ne
grinho), Kestin Margarettl Zehnder, Ma
ria Rejane de Brito Espindola (Rio Ne
grinl1o), Marilú Romanovicz, Reintraud
Menestrina, Romi Elisábeth Schneider
(Rio Negrinllo), Rosânsela Margarida
Lsnzl (Jaraguá do Sul), Rosita Seidel e
Sandra Seidel. Essas dezesseis lindas
meninas-moças farão seus "debut" RO

próximo dia 05, tendo como apresenta
dores os jornali�tas Geraldo José e EIi
seo Ubiratan Tajes. Äs reservas de me

sas poderân ser feitas à partir de terça
feira, dia 25, na loja Teodoro Werner,
ou pelo fone 75-212.

\

-)

Octacílio e Luci • Bodas de Prata
.

No próximo dia 25 de outubro, terça-ieira ,o festejado'e es-

timado casal Octacílio Pedro (Luci Harnack) Ramos - ele -1°. Secretário e

Deputado Estadual da ARENA na Assembléia Legislativa pela região nor

te catarlnense, estará completando 25 anos de vida conjugal. Nesse lnte
rim Juçara e Jackson vieram juntar a alegria do casal que ora cobre-se
oe prata pela dádiva divina. Para marcar tão importante acontecimento
em suas vidas, o Deputado Octacíllo" e esposa Luci farão uma viagem por
Gramado e outras cidades do Rio Grande do Sul.

.

.

"Correio do Povo" junta-se a euforia da tamlíla Ramos pelo
transcurso das Bodas de Prata, desejando votos de muitas telícídades.

Co�_irmação de
,

Italo Cássio
A Igreja Evangélica Luterana de

Jaraguá do Sul estarà em festa no dia
de amanhã quando será feita a Confir
mação de mals uma leva de jovens, a

partir das 8h30min. DeFltre os confir
mandos destacamos o jovem Italo, Cá's
sio Mayer, filho do ex-prefeito e capi
tão-de-indústria Hans Gerhard e espo-'

sa Carla Haake Mayer, que juntamen- ,

te com os pais distribuiu convites para
assistir a cerimônia religiosa de confir
mação e participar da recepção que
será 'oferecida no salão da Comu,nida
de Evangélica Luterana, na rua Esthé
ria Lenzi Frledrlch 78, às 11 h30mln. A
gradecemos ao convite.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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JEC no Nacional: é ai região norte
JARAGUA DO SUL - O Joinville

Esporte Clube, campeão
..

catarinense
de 1976, fez sua estréia na noite de 4a.
feira contra o Grêmio Futebol Porto

Alegrense, campeão gaúcho (!Ie 1977 a

meio de muitas festividades que mar

cou também a inauguração do novo

estádio Ernesto Schlemm Sobrinho,.o
"Ernestão", na zona sul da Cidade dos
Principes". As festividades tiveram ini
cio às 17 horas de quarta-feira com a

inauguração oficial do estádio, haven
do posteriormente passeata e recep
ção às caravanas de torcedores do
norte do Estado que se fizeram presen
tes em grande número para prestigiar
a estréia do JEC no Campeonato B'ra-
sileiro. De Jarasuá do Sul, a expectati-

.

va era grande, tanto é que seguiram a

té a Manchester lotação de ônibus e

dezenas de carros particulares levando
seu incentivo ao representante co-ir
mão, dada a pequena distância que se

para Jaraguá ao Sul e Joinville - .pou
co mais de 40 qUilômetros" em via as

fáltica. O Campeonato Nacional que
antes só assistiamos através do vide'o,

Definidas a s chaves
JARAGUÁ DO SUL. - No último sá

bado em reunião realizada com os di
rigentes da FCF, das Ligas e dos Clu
bes participantes do Campeonato Es
tadual de Futebol foram compostas as

chaves do Tornelo Incentivo que a Fe
deração Catarinense de Fute601 fará
realizar à partir do dia 6 de novembro.
Dezessete equipes estarão participan
do da maratona compostas através de
três chaves, sendo: Chave "A" - Mar-

unida
ou escutávamos através 8e rádio ou,
líamos nos jornais e revistas é nos da
dos agora o privilégio de presenciar
mos as grandes equipes do futebol na
cional perto de casa e sentir a emoção
de um estádio lotado, de grandes pro
porções como é a beleza do "Ernes
tão"; um orgulho de nossos vizinhos
jOinvilenses e porque não dizer de toda
a região.

.

Afora isto, não podemos de jeito
algum deixar de prestigiar, também, o

esporte local: a natação" o 601ão, o a

tletismo, 'o futebol de salão, o tiro ao

alvo, o campeonato amador de futebol,
o Juventus que no próximQ mês come

ça mais uma maratona com as dispu
tas do Torneio Incentivo. Esta firme,
contratando Jogadores, realizando a

mistosos (recentemente venceu ao A
tlético Paranaense por 1xO - 901 de
Var�as) e marcando novos ouüóS, co
mo os dois amistosos com o Figuei
rense da Capital, um em Florianópolis
e outro no João Marcatto. O esporte é
isso ai; um por todos e todos por um.

do Incentivo
cílio Dias, Comerciário, Paysandu, He
naux,

.

Figueirense e Palmeiras; Chave
"B" - Grêmio Esportivo Juventus (Ja
raquá do Stil), Juventus .(Rio do Sul),
Operário, Internacional e Lages; Chave
"C" - Chapecoense, Guarany, Kin
dermann, Joaçaba, Xanxereense e

Concordiense (que ocupa o lugar do
Palmitos). Neste torneio não partici
parão Joinville e Avaí (no Nacional).

Abertas as Inscrições para o Supletivo
FPOUS. - Encontram-se abertas,

até dia 24 deste mês, em todas as uni
dades reçlonals de EducC\ção, as. ins
.crições aos exames supletivos de 1°.
e 2�. graus a 24 do corrente.'

O candidato poderá se inscrever
na Coordenadoria de sua região, apre
sentando a carteira de identidade, civil
ou militar; carteira. de estrangeiro, tí
tulo de eleitor, certificado militar, uma

fotografia 3x4 recentemente tirada e a

guia de recolhimento no valor de Cr$
35 cruzeiros por matéria.

Em Florianópolis as inscrições es

tão sendo realizadas no Edifício da Se
cretaria da Educação (a entrada), rua

João Pinto esquina com a rua Nunes
Machado, no período de 8 às 12 horas
e de 14 às 18 horas.

Escritório

A c O- M E R C I A L
ADVOCACIA - CONTAalLiDADE - SEGUROS

ANTONIO JOS� GONCALVES
'Bel. em Administração de Empresas

YVONNE ALICE SCHMOECKEL GONCALVES

Téncica em Contabilidade CRC/SC 7 638

CPF 093090.989-53
_

Rua 2 (Mal. Deodoro) 122/130
Fone 72-0091 - Cx. Postal, 19

Jaraguá do Sul Santa Catarina

Recursos fiscais e administrativoS .: Contabilidade
Serviço de marcas e patentes - fotoc6ru.a_s de

LegiSlação trabalhista e INPS - Seguros em geral
Serviços aéreos VARIG.

DESDE 1944 À SERVICO DO PROGRESSO DE JARAGUA DO SUL

t Agradecimento Convite para· Culto•

Pesarosos, comunicamos com profundo pesar,.O falecimen
. to ocorrido dia 13 de outubro de 1977 do querido pai, esposo e avô

Sr. E R I C H S PR U N G

I

Por este intermédio desejamos agradecer a todos quantos
que de uma maneira ou de outra, ajudaram a minimizar nossos sofrimen
tos, que enviaram flores, coroas, cartões, telegramas, e, principalmente,
pelo conforto durante O dificil transe e acompanharam o falecido até a

Necrópole Municipal.

Agradecemos vizinhos, parentes e amigos, e de modo es

pecial ao Senhor Prefeito Municipal Victor Bauer e seus colegas de ser-:

viço,. pela extrema dedicação demonstrada; ao Dr. Wanderley Quarte
Pereira e ao Pastor Egberto Schwanz pelas palavras confortado'ras pro
feridas em casa e à beira do túmulo.

O Culto .em memória do falecido será celebraClo no próxi
mo dia 02-11-77, às 9h30min, na Igreja Evangélica Luterana-Centro, ao

qual estendemos convite para participação.
Penhoradamente, o nosso Muito Obri�ado.

Jaraguá do Sul, outubro de 1977.
A FAMfLiA ENLUTADA.

Estado de Santa Catarina

I Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
LEI N°. 680177
Concede auxílio ao ClUBE. DOS DIRETORES LOJISTAS -

CDL - de Jaraguá do Sul e dá outras providências.
VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Es-

tado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas atribuições. .

Faço saber a todos os habitantes deste Município que a
II Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lel:

Art. 1°.) - Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado
a conceder auxílio financeiro ao Clube de Diretores Lojistas - CDL - de
Jaraguá do Sul, na ordem de Cr$ 75.000;00 (setenta e cinco mil cruzeiros).

§ 1°.) - O auxílio ora concedido deverá ser Integralmente
aplicado na ornamentação natalina, devendo a entidade beneficiada a
presentar à Municipalidade completo relatório e demonstrativo dos gas
tos efetuados.

§ 2°.) - O presente auxílio isenta a Municipalidade de to
dos os problemas que eventualmente surgirem no decorrer dá ornarnenta-
ção, tanto na instalação, manutenção e retirada.

_

§ 3°.) - Fica responsabilizado o CDL pela retirada da or

namentação até o dla 10 de janeiro de 1978, bem como, pela guarda, con
servação e manutenção de todos materiais da decoração natalina ad
quiridos com a presente subvenção.

Art. 2°.) - As despesas decorrentes desta Lei correrão por
conta da seguinte Dotação do Orçamento vigente:

.

0800 - DEPTO. DE TURISMO
0801 - Departamento de Turismo
0801.11653632.032 - Manutenção dos Serviços inerentes

ao Departamento de Turismo.
3140 - Encargos Diver. Cr$ 75.000,00

Art. 3°.) - Fica também o Chefe do Executivo Municipal au
torizado a suplementar a Dotação acima referida na importância de Cr$
61.200,00 (sessenta e um. mil e duzentos cnizeiros), utilizando para tanto, .»

a anulação da Dotação abaixo especificada, na 'mesma importância:
0600 - DEPTO DE OBRAS E VIACÃO
0603 - Divisão de Serviços Urbanos
0603.16915752.027 - Manutenção de Se'rviços relativos às

Vias Urbanas
3130 - Servo de Terc. Cr$ 61.200,00

Art. 4°.) - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

'

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 18 de
outubro de 1977.

II
II

VICTOR BAUER
.

. Prefeito Municipal
A presente Lei, foi registraâa e publicada nesta Diretoria de

Expediente, Educação e Asslstêncla Social, aos 18 dias do mês de outu
bro de 1977.

,

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

I'

I .
.
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,III mobil i á r i a l e n z i Lt d a. P ra i a d e P i ç a r ra s' II
u u

li, o T E A M E N TOS Loteamento "Omar" II
u u

.11 50 lotes Brinde a partir de Cr$ 1.000,00 ,','
II Praça Ângelo Plazera, 27 - Fone (0473) 72-0525 Procure-nos e nós faremos o seu

.

programa de �
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Curso
O Instituto Superior de Estudos Contá

beis, da Fundação Getúlio Vargas, abriu no

dia 15 de outubro p. passado as inscrições
para o Curso Espeelal de Graduação em

Ciências Contábeis - CEGRA/78.
Este curso, ministrado em apenas 10

meses, visa a formar especialistas para ge
rir ou assessorar empresas de médio e gran
de portes nas áreas de Planejamento, Pro

gramação e Controle Financeiro.

,
Primeiro curso unlversitárlo de sua na

tureza, reconhecido pelo Ministério da Edu

cação e Cultura, confere Diploma 9S Ba-

Contabilidade em ,lO meses'
eharel em Ciências Contábeis, com todas as

prerrogativas e ,privilégios dos portadores
deste Títul1o .'

Os candidatos classificados terão direi
to a.bolsas de estudo, bem .como a ajuda de
custo.

O Curso está aberto aos formados em

Administração, Atuária, Direito, Economia,
Estatística ou Engenharia, ou alunos qué
estejam concluindo esses cursos em 1977. O

,interessado poderá inscrever-se no ISEC,
, na Praia de Botafogo, nr. ,186 - 20. andar,
tel. 286-8998, Rio de Janeiro, ou por carta.

UMAS
Na República Federal Alemã, um avião

chamado de "Máquina Rasànte X 114", pode
permanecer, ininterruptamente, 20 horas no ar.

O aparelho de seis lugares, que foi agora tes

tado com êxito no Mar Báltico, voa como so

bre um travesseiro macio, com uma velocidade

de ' 150 quilômetros: durante vôos próximos
ao solo Ou à' água, o ar 'entra numa das cavida

des existentes nas asas, estabilizando, automati

camente, o aparelho no alto e proporcionando
baixos custos de funcionamento. Ao contrário

de outros aviões semelhantes, o "X 114", .corn
seu motor de 200 HP, pode também fazer vôos

livres e, portanto, saltar obstáculos. A Máquina
Rasante 'é um meio de transporte sobre a água
e superfícies relativamente planas, a custos e-

conômicos.
-000-

CURIOSIDADES

+ Há certas cores que irritam os sen-

tidos das abelhas, enquanto outras as acal

mam: as cores que mais irritam säe preto e'

marrom; as que acalmam são azul-claro e bran

co.

+ Treze anos é o' limite de idade do

gato e da galinha. O 'cão e a cabra vivem quin
ze anos. Quanto ao papagaio, sua média de Vi

da é sessenta anos, podendo atingir, em alguns
casos, até cento e vinte anos. A tartaruga e a ba

leia podem chegar, respectivamente, aos tre

zentos e clncoenta e quinhentos anos.

, + O guará-vermelho é urna ave que vi-

ve na Amazônia, aos milhares. Tem sessenta

centímetros, de comprimento, aproxlrnadamen
te. No cativeiro perde a cor se não for alimen

tado com camarões e outros crustáceos a que
está habituado.

+ A Ing)aterra é o berço do pugilismo

OUTRAS
moderno, pois, fundou-se, ' em Londres, no -S�
culo XVII, a primeira entidade especializada. Os
primeiros documentos deste esporte datam de

mais de 250 anos passados. Jock Brouqhton
deu a público, em 1743, o primeiro regulamento
ao boxe, lançando as clássicas luvas, que só
foram empregadas em 1880. Nos Estados Uni

dos, o esporte vingou depois do combate entre

A. Bowen é J./Burke, em 1893. Diz-se que foi a

luta mais longa da história do boxe: 17 horas e

19 minutos, 110 assaltos. Terminou empatada.
Na noite dos tempos, vamos encontrar os gre
gos lutando de punho, nos jogos olímpicos, em

Atenas.

+ Pasquim, jornal ou folheto difama-,
dor, segundo Larousse, vem de Paschino, ma

licioso sapateiro de Roma, que afixava à porta
de sua oficina cartazes difamadores. A partir do
século XV, o povo romano começou a pregar
epigramas contrao governo, numa estátua, ao

lado da casa de Paschino.

-000-

HUMOR

Um famoso ator representava a peça "Ri
cardo 1.11" quando a certa altura, gritou, tragica-
mente:

,
,

- Meu reino por um cavalo!

Um expectador das gerais gritou:
- Não serve um burro?
- Serve - rç.bateu na hora o ator. Pode vir

ao palco.
-000-

Dois bêbados, caminhando a êsmo, entra

ram num jardim zoológico e pararam defronte a

jaula do leão. Enquanto olhavam, o leão, de re

, pente, deu um rugido..
,

- Vamos embora, disse um dos bêbados.
- Se você qulser pode ir - respondeu o

.

outro. - Eu vou ficar para ver o filme.

Nolícias . do

Jaraguá do Sul - O Posto Cultural
do Mobrat desta cidade está solicitan
do às empresas norsentldo ae que en

viem semanalmente a relação das va

gas existentes para que o Balcão de
,

Empregos não sofra contlnuldade de
atendimento, pois está havendo ultima
mente muita procura e pouca oferta. A
animadora pede que a relação das va...

gas, tanto .para comércio como para
'

indústria seja remetida a sede do ór
gão, ao lado da Prefeitura para que
possa encaminhar os candidatos mais
'carentes às respectivas empresas so-

licitantes.

Pór outro lado, será iniciado no

mês vindouro o diagnóstico municipal
de analfabetos, onde serão inscritos
para a classe de Educação Integrada'
para o próximo ano letivo, os que ain
da' não saber ler e escrever. Este mês
ainda será iniciado o Programa de E
ducação Sanitária .vla rádio, com du
ração de três meses, vlndo diretamen
te do Mobtal Central, através do Mi
nistério de Educação e Cultura.

-000-

VENDA DE PROGRAMAS: FERJ

Jaraguá do Sul - Encontra-se a

Mobral
venda junto a Secretaria da Fundação
Educacional Regional Jaraguaense -
FERJ, órgão mantenedor da FacUldade
de Estudos Sociais, Programas para o

Vestiöular de 1978, ao preço de Cr$
5;00. Os interessados poderão procu
rar a srta. Marisa, na Secretaria da
Fundação, com atendimento durante o

horário de expediente.
-000-

FUNARTE ASSINA CINCO
CONVe'NIOS PARA
PROGJlAMAÇõES CULTURAIS

Rio - Mais cinco conventos aca

bam de ser assinados pela FUNARTE,
no valor de Cr$ 573.440,00, com dlver
sas instituições, para a execução de
seus programas culturais.

A Secretaria de Educação e Cul
tura ae Santa Catarina recebeu um to
tal de Cr$ 300 mil para .promover o

Festival de Inverno, já realizado, o III
Festival de Música Erudita, programa
do para o mês de outubro com apre
sentação de orquestras do Rio e São
Paulo, e um espetáculo ae oale. Para
outubro também está previsto o Festi
val Folclórico em JoinviHe, com apre
sentação de grupos locais.

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGUÄ DO SUL
EDITAL DE LEILÃO

Venda em 1°. Leilão: Dia 11 de novembro do corrente ano,
às 11,00 horas, pelo valor da avaliação. Local: Edifício do Forum desta
Comarca. Proc. de Exec. Fiscal n, 6.171 em que é exeqüente A FAZENDA
DO ESTADO DE SANTA CATARINA e Executado CARMURWIN - OF-ICINA
ESPECIALIZADA VOLKSWAGEN LTDA. Bens a serem

.

leiloados:' "Um
galpão de madeira, coberto de telhas de barro, medindo 12 metros de
frente por 25 metrosde fundos, piso de cimento, oride funciona a oficina
de consertos). seção de peças, e escntörto da executada, em regular e�
tado de conservação, avallado em Cr$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil

cruzetros), sem qualquer ônus ou -recurso pendente de julgamento. Ven
da em 20• Leilão: Dia 22 de novembro do corrente ano, às 11,00 horas, a
quem mais der ..

Jaraguá do Sul, 11 de outubro de 1.977.
Hugo José de Moraes'

Escrivão dos Feitos da Fazenda
J.J. Mauricio D'Ávila

Juiz de Dlrelto

JUIZO DE DIREITO DA C.OMARCA DE JARAGUÁ DO SUL
EDITAL DE 10. E 20. LEILÃO

Venda em 10• Leilão no dla 10 de novembro do corrente ano

às 15,00 horas: Local da Venda: Forum da Comarca de Jaraguá do Sul

SC. Processo: Execução Fiscal nr. 6.085 - Autora (exequente) A
_

FAZEN

DA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - Réu (executado) WALDEMIRO
DREWS. Bens a serem leiloados:. "Três casas de madeira, medindo cada
uma sete (7) metros de frente por oito, (8) metros de fundos, sendo ava

liadas em Cr$ 51.000,00 (cincoenta e um mil cruzeiros), cujas casas en

contram-se desmontadas e depositadas na serrarià de propriedade do
executado". Venda em 2°. Leilão no dia 21 de novembro do corrente a

lio, às 15,00 horas, a quem m.ais der.

Jaraguá do Sul, 10 de outubro de 1.977

Hugo José ae Moraes
Escrivão dos Feitos da Fazenda

J.J. Mauricio D'Ávßa
Juiz de Direito

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGUÁ' DO SUL

EDITAL DE VENDA EM 10• E 20• LEILÃO

Venda em 10• Leilão: Dia 10 de novembro' do corrente ano,
às 11,00 horas, pelo valor da avaliação. Processo: Execução Fiscal Por
Carta Precatória oriunda da Comarca de São José dos Pinhais PR., ex
traída dos autos de Executivo Fiscal que A FAZENDA NAC10NA( move
contra INDUSTRIAL TÉCNI'cA CRUZE:IRO LTDA., na pessoa CIo seu re

presentante legal FREDERICO RUDOLFO WIEZIOK. Local da Venda: Edi
fício do Forum desta Comarca de Jaraguá do Sul -SC. Bens a serem lei
ioados: "I - uni jogo de Decon, de 250 rnm., por 30 rnm., de espessura,
com 4 asas, furo de 60 mm., usado para respingar, avaliado em e-s ....
1.050,00 (hum mil e cincoenta cruzeiros) e II) Uma freza, para meia-es
quadria, de 180 mm.,.de diâmetro por 36 mm de altura, com seis asas, fu
ro de 38 mm., avaliada em Cr$ 680,60 (seiscentos e oitenta cruzeiros),
somando O' valor da avaliação em Cr$ 1.730,001 (num mil setecen
tos e trinta cruzeiros), cujos bens encontram-se depositados neste Juízo.
Venda em 20. Leilão: Dia 21 de novembro do corrente ano; às 11,00 ho
ras, a quem mais der.

, ,

Jaraguá do Sul, 11 de outubro de 1.977.

Hugo José de Moraes
Escr:i"ão dós Feitos da Fazenda

J.J.Maurício D'Ávßa
Juiz de Direito

JUfZO DE DIREITO DA COMAR-CA DE JARAGUA DO SUL

EDITAL DE LEILÃO

Venda em 10• leilão: dia 12 de outubro-de 1977, às 9;30 ho
ras. Venda em 2°. leilão: dla �4 de outubro de 1977, às 9,30 horas. Local:
Edifício do Forum da Comarca de Jaraguá do Sul. Processo: Execução n.
6026. Exeqüente: Jerônimo Tomasellí & Filhos Uda. Executado: Amauri
Gonçalves. Bem a ser leitoado: Uma geladeira marca PROSDóCIMO, de
9 pés de altura, de cor azul. Valor da avaliação: Cr$ 3.100,0'0. Jaraguá do
Sul, 20 de setembro de 1977. Eu, Adolpho Mahfud, Escrivão, 'o subscrevi.

J.J. Maurício CI'A�ila
Juiz de Direito

I 5a� Delegacia de S.erviço Militar

Jaraguá do Sul - SC
JOVEM B'RASILEIRO

,
De 14 à 22 anos

Dê um passo para o futuro, ingressando nas fileiras da Aeronáutica.
Inforrnações: Na Junta Militar

Sem comunicaçã'o nã.o há divúlgação. Comunique-se,
assim você estará divulgando sua cidade. "Correio.do Povo" -

Fone 72-0091 - Avenida Marechal

Deodoro, 122/130 - ex. Postal, 19 ". Jaraguá do Sul-SC
I

I
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CORREIO DO "POVQ : "

S Ó P L E M E N T O
(., ,- ":! '

Sábado, 22 de outubro de 1977

Estado de Santa· Catarina

Prefeitura Muni�i�al. �e Jara�uá Ú� �ul
Edital de Concorrência Pública n,? 06/77

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, fazsaber que se acha aberta nesta Prefeitura Municipal, à Praça Angelo Pia
zera, 247, pelo prazo de 25 dias, Concorrência Pública, que se realizará
nos termos do presente Edital, na forma seguinte: ,

,

I - OBJETO

.

1 . A presente Ooncorrêncla destina-se a receber pro-'posta .p�r� .�Iienaç�() �os, segu.intes .velculos, máquinas, equipamentos e
matertals Insérvívels, pertencentes a Municipalidade, no estado que se
encontram, a saber:

'

- Pelos seguintes preços mínimos:
.1.1 ,UM CAMINHÃO BA�CULANTE, marca Chevrolet, a' gasolina, a-

no 1967, placa CM-3024, cor verde bermuda,' chassls _

C6534BR03126B, 6 cilindros, 149 HP, certificado de registro
nO. 351615-:'SC � . . Cr$ 12.000,00

1 .2 UM 'CAMINHÃO,COM CARROCERIA DE MADEIRA, marca Che
vrolet, a gasolina, ano, 196'8, placa CM:'3019, cor verde bermu
da, chassis C653WBR00317B, 6 cilindros, 149 HP, certificado
de registro nr. 103g55-SC Cr$ 12.000,00

1.3 UM AUTOMÓVEL, marca Ford, modelo Maverick, ano 1974,
placa CM 3031, cor preto fiall, 6 cilindros, n 2HP, chassis , .. '

LB5CPT-36727 'certificado de registro nr. . •...•.•..••••••••

547813-SC :........................ Cr$ 20.000,60
- 'Pela melhor oferta:

1 .4 1 Máquina fotocopiadora usada, marca 0Iivetti-205, nr. 220092.
1 .5 1 Central Teletonlee usada, marca Ericson, PBX, cl 9 ramais

internos e 2 externos, c! 9 aparelhos telefonlcos.
1 .6 1 Máquina de escrever, nr. 721799 em mau estado de conservo
1.7 1 máquina de escrever, marca Olivetti portátil, s/nr., em mau

estado de conservação.
� . a 1 máquina de escrever; marca Royal; nr, KMG92R4308932: em

mau estado de conservação. _

1 .9 1 máquina de escrever, marca Olivetti, s/nr., carro 60cms, em
mau estado de conservação. .

1.10'- 1 máquina de escrever, marca Olivetti, s/nr., carro 30cms.
1 .11 - 1 ventllador, marca Siemsens�'

'

1 .12 - 4 telefones a pilha para instalação interna, em mau estado de
, cOJ')servação.'

- '

,

1.13"'_;' 1 motor elétrico Weg - 1 1/2 HP - usado.
1 . 14 - 1 motor elétrico Weg - 1/4 HP - usado.
1.15 - 1 motor elétrico AEG - 1 HP - usado.

.

1 .16 -' 1 rnotor' elétrico Wagner - 1/4 HP - usado.'
1 .17 - 1 (uma) moto bomba General Eletric de 2 HP - usada.
1 :18 - 1 (uma) moto bomba Weg - 1/4 HP - usada.
1.19 - 1 (uma) moto bomba Weg - 1/2 H P - usada.
1 .20 - 1 Ventilador 'para ,forja - usado.
1.21 - 4 '(quatro) aros p/Maverlck em bom estado.
1.22 - 2 radiadores para caminh-ão Ohevrolet 72 em bom estado ..
1 .23 - 6 suportes para prender pneu estepe plcaminhão Chevrolet 75,

em bom estado.
1 .24 - 04 aros para patrola Allis-Chalmers - Mod. DO - usados.

.. 1.25 - 02 aros para patrola AlTis-Chalmers - Mod. BD2 - usados.
1 .26 - 02 pneus usados 1200 x 24.
1.27 - 02 pneus usados 90OX24.
1. 28 - 011 pneu recauchutado 900x24.
1 .29 - 03 pneus usados 650x16.
1.30 - 01 pne� usado 600x16.
1.31 - 05 pneus usados 700x14.
1.32 - ,01 pneu usado 590x14.
1.33 - , 04 pneus usados 750x201. .

1 .34....:.... 01 compressor marca Douat - Tipo CD, 140-130 n. 554 - 01 HP.
, ,usado., '

, "

'1'.315"- '01 bloco parcial (rnotor) Ohevrolet, ano 1,972 c/plstäo !urad�.
1.3'8 - 02 baterias usadas 12 Wolts para máquina carregadeira MI-

chigan - tipo ônibus.
-

,

1.37 - 22 unhas para escarificador do trator Fiat AD-7 novas.

1.38' -- 10 (dez) motores completos, usados, a gasolina, marca GM,
para caminhão Ofievrolet, exceto alternador, em regular estado.

1'1 .�9'"""'T' 10 r (dez) radiadores pl caminhão Ohevrolet, usados. '

1.40:- 09 (nove) tirantes do capuz pl caminhão Ohevrolet, usados.
1 .41 - 10 (dez) travessas motor, usados.
1.42 - 09 (nove) capuz, usados. ,

1 . 43 - oe (nove) chapas capuz, usados.
1 . 44 -

,_
O� (nove) travas de capuz, usados.

1:45 - 10 (dei) suportes radiador, usados.
1.46 -' 09 tnove) paínéls grade, usados.
1.47'- 10 (dez) travessas de embreagem, usados.
1.48 - 20 (vinte) painéis grade, usados.
1.49 - 10 (dez) hellces de ventilador, usadas.
1.50 - 12 (doze) baterias 12 Wolts, usadas.
1.51 - 10 (dez) tanques para cOmbustrvel, usados;
1 .52·':_ 10 (dez) medidores de combustível, usados.
1'.53 - 10 (dez) discos de embreagem, usados.
1.54 - 10 (dez) platores de embreagem, usados.
1 .55 - 1.000 quilos aproximado de sucata.

'

1 .56 - 12 (duas), portas de Je�p, usadas.
1.51' - 2 (dois) assentos 'pare Jeep, em bom estado. de conservação.
1 .58 - 1 (um) encosto de assento para Jeep, em bom estado de con-

servação ... ' . -.
1.59 - 2 (doís) assentos pequenos para Jeep, em bom estado de con-

"��.
' '

1 .60 - 1 (uma) roçadeira manual DUX Major Husquarna nr.
'

.

2294.062.2, em bom estado.
'

II - PROPOSTAS

2. As propostas deverão ser entregues na secretaria
desta Prefeitura, no 'endereço indicado no preâmbulo deste, até às 17 ho
ras do dia 11 de 'novembro de 1977 e, serão abertas no dia 14 às 10 ho
ras, no Gabinete do Prefeito Municipal, na presença dos lnteressadös
que comparecerem.

'

3. As propostas deverão ser apresentadas em quatro
vias, sem emendas ou rasuras, assinadas, rubricadas em todas as folhas,
em envelopes opacos e fechados, contendo o nome ou razão social do
proponente, o nÚmero do presente Edital e os dizeres "Prefeitura Munici
pal de Jaraguá do Sul', declarando o preço oferecido, pará cada um dos
ítens do item 1 do presente Edital, em algarismos e por extenso ..

4. A Prefeitura não' se obriga a aceitar a proposta de
maior valor, mas, a que por suas condições gerais" ofereça maior conve-
niência ao interesse público a [uízo da Municipalidàde.'

.

"

5. Reserva-se, ainda, a Municipalidade, o direito de re- ,

Jeitar todas as propostas apresentadas, bem como o de, tornar nula a

presente concorrência sem que disso decorra para os concorrentes qual
quer direito de indenização ou de reclamação,

6. Não' será obrigatoriamente necessário a apresenta-
ção de ofertas para todos os itens, ficando a orltérlo do proponente o
fertar preços aos equipamentos, velculos, máquinas ou materiais que
somente desejar.

III - DOCUMENTAÇAO

7. Para a habllltaçãc à presente concorrência, exigir-
se-á dos concorrentes documentação que comprove:

-
.--_

7.1 -- Para pessoas jurídicas:
. a) .. Personalida�e Jurídica; .. '.

b) Negativa de Tributos Municipais, Estaduais e Federais.
c) Idoneidade Financeira.

7.2 - Para Pessoas Física�:

a) Inscrição do' Cadastro de Pessoas Físicas do Ministé
rio da Fazenda;

b) Negativa de Tributos Municipais;
c) Prova que votou' nas últimas eleições;,

d) Atestado de idoneiâade financeira passado por um, dos
estabelecimentos bancários da cidade. '.

'

'
-

'

I 8. Ädjudicado o objeto da conéorrência a um dos concor
rentes ou mais, osdemals ficarão livres para o levantamento da documen
tação, importando isso, renúncia a qualquer reclamação ou recursos
porventura admissível relativamente a qualquer ato ou procedimento da
concorrência.

IV - CONDiÇõES DE PAGAMENTO

9.
.

O pagamento deverá ser feito dentro de 48 horas
em dinheiro, após a homologação do senher Prefeito Municipal, aos co�
fres municipais, mediante despacho expresso, do Ex.ecutivo, '

v - PRAZO DE RETIRADA E CONDiÇõES DE ENTREGA

10. Os veículos, maquinas, equipamentos e materiais
deverão ser retirados dentro de 48 noras, após o pagamento, nas condi
ções que se encontrarem, não cabendo a Prefeitura Municipar, em hi-
pótese nenhuma, a remoção dos mesmos.

'

, !
VI, - INSPEÇAO E VISTORIA DOS EQUIP. E MATERIAIS

. c

11 . Os veículos, máquinas, equipamentos e materiais
estarão à disposição dos interessados, para as devidas avallaçõês nas

dependências da Prefeitura Municipal, no endereço indicado, junto a Di
.

visão deSewiços Gerais.

VII - JULGAMENTO

12. Esta concorrência será julgada por uma' Comissão
de três membros constit.urda através Portarla do Sr. Pr�f�ito Municipal.13. O Julgamento prccessar-ee-ä da seguinte formar ,

, '. _a) Abertas as propostas no dia e hora designados nes-
te Editai, serao excluídas aquelas, que .estiverem em desacordo com as
exigências do .preaente Edital, considerando-se habilitadas as demais.

, b) Em seguida, Q, Presidente da Comissão deslqnará 'dla e
hora para ó julgamento das propostas habilitadas e adjudicação da presente, foncorrência se não conslderar que. a Comissão esteja em condl- '

ções oe fazê-lo desQe logo.
'

,
'

.

.. .

14. O julgamento' e adjudicação só 'produzirão efeitos
após a homologação do senhor Prefeito Municipal.

Serão fornecidos ainda äos interessados pelo Departamen
to de Serviços Gerais, no endereço indicado, quaisquer outros elementos
e esclarecimentos de que necessitarem sobre esta concorrência.

.

E, para que ninguém alegue ignorância, é o presente Edital
publicado, no jornal CORREIO DO POVO, editado nesta cidade e afi
xado em local de costume da Prefeitura Municipal.

Jaraguá do Sul, 17 de outubro de 1977

.
,

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

/
I
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, CORREIO DO POVO SUPLEMENTÓ Sábado, 22 de outubro 48 fa77

··!Jaraguá
5/77

SulI
Estado de Santa Catarina

Prefeitura

, Ag,ricultores preocupam-se

Illunlcípcl de do
Edital de Concorrência No•

Para concessão da exploração dos servlços do Merca-
do Municipal desta cidade.

'

. VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, faz
público que se acha aberta nesta Prefelrura a Concorrência RO. 5/77" pa
ra concessão da Exploração dos Servíços no Mercado Municipal desta

J cidade, conforme consta no Item I deste Edttal. A presente concorrência,
reger-se-á pelas Normas Pertinentes ao Decreto-Lei 200 de 25 de feve
reiro de 1967 eLel Complementar nO. 5 de 26 de novembro de 1975 e pe
las disposições seguintes:

I - DO OBJETO

9 - Para habilitação ao presente Edital, exigir-se-á dos
concorrentes a seguinte documentação:

9.1. - Pessoa Jurfdica
9.1.1 - Prov a de personalidade [urldlca (Contrato Social);

, 9.1.2 - Prova de inscrição no CGCMF;
9.1.3 - Prova de inscrição no Cadastro Est. de ContribUintes
9.1.4 - Certificado de Regularidade do INPS;
9.1.5 - Certidão Negativa' de Tributos Federais;
9.1.6 - Certidão Negativa de Tributos Estaduais;
9.1.7 - Certidão Negativa de Tributos Municipais;
9.1.8 - Quitação Eleitoral dos Titulares da Empresa;
9.1.9 - Idoneidade Financeira passada por dois estabele-

cimentos bancários;
9.2 - PessOa Ffsica
9.2.1 - Certidão Negativa de Tributos Municipais;
9.2.2 - Prova de Quitação Militar;
9.2.3 - Quitação Eleitoral;
9.2.4 - Atestado de Boa conduta;
9.2.5 - Folha corrida judicial;
9.2.6 - Atestado de idoneidade financeira, passado por dois

estabelecimentos bancários;
9.2.7 � Negativa de Protestos passado pelo Cartório de Tr-

tulos e Protesto;
,

9.2.8 - Prova, de inscrição no Cadastro de Pessoa Ffsica
do Ministério da Fazenda (CPF).

10 - Caso o ínteressado já tenha sido Locatário de élepen
dências públicas ou explorado serviço público, deverá apresentar uma

declaração que comprove o cumprimento das cláusulas contratuais com

a locatária, isto pára pessoa Jurfdica e Ffsica.

IV ....:. DO JULGAMENTO

. 11 - O julgamento desta conccrrêncta será efetuado por

Oornlssão especialmente designada pelo Senhor Prefeito Municipal, atra
-, vés de Portaria.

,

12 - A Comissão não será obrigada a aceitar a proposta
de maior valor, mas e que por suas condlções gerais ofereça maior con

veniência ao interesse público, a juízo da Municipalidade.
13 - O julgamento e a adjudicação só produzirão efeito a-

pós a homologação do Senhor Prefeito Municipal.
.

.' '.
14 - De tudo será lavrado Ata circunstanciada que se jun-

.tará ao processo.
, 15 - A não apresentação de qualquer dos Itens solicita

,

dos, implicará automaticamente na rejeição da proposta apresentada .

1 - A presente concorrência destina-se a receber propos
tas para concessão da Exploração das dependências do Mercado Mu-
nicipal a saber:

'

.

1 .1 Sala nO. 1 - Venda de Pescados área 16m2
,1 .2 Sala nO. 2 - Venda de Carnes e Frios área 19m2
,1.3 Sala nO. 3 - Bijouterias e Armarinhos área 10m2
1.4 Sala nO. 4 - Bijouterias e Armarinhos área 10m2
1.5 Sala nO. 5 - Bijouterias e Armarinhos área 12m2
1.6 Sala nO. 6 - Vendas Leite Lat. e Deriv. área 19m2
1 .7 Sala nO. 7 - Verduras área 19m2
1.8 Sala nO. 8 - Feira Livre .. . área 38m2
1.9 Sala nO. 9 - Ven. de Guarapa Sucos e Sor área 9m2
1.10 Sala nO. 10 - Venda de Cereais área 12m2
1.11 Sala 1'10. 11 - Venaa de Cereais área 10m2
1.12 - Sala nO. 12 - Bar e Restaurante área 53m2
1.13 Sala nO. 13 - Barbearia área 14m2

II - DA PROPOSTA

2 - As propostas deverão ser entregues na Secretaria Ge
rai da Prefeitura Municipal, sita a Praça Angelo Plazera, nr. 247, em Ja

raguá do Sul, até às 17 horas do dia 11 de novembro do corrente ano e

serão abertas no dla 14 de novembro às 10, horas, no Gabinete do Sr. Pre

feito Municipal, na presença dos interessados que comparecerem ..

, 3 - As propostas deverão ser apresentadas em 4 vias, sem
emendas ou rasuras, assinadas com firmas reconhecidas na 1 a. via, ru

bricadas e todas as folhas, encerradas em sobrecartas lndevaseãvels, con
tendo o nome ou Razão Social do Proponente, o número do Presente Edi

tai e os dizeres PREFEITURA 1\IIUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL;
,

4 - Na proposta deverá obrigatoriamente constar o preço

que não poderá �er inferior -a um número determinado de Unidades Fis-

\ cais Municipais, Vigentes no Municfpio, a saber: <'
.

,

.

4.1. Salas - 1 - 2 - 6 - e 7 - Duas Unidades Fiscais por
Sala

Salas - 3 - 4 - 5 - 10 - 11 e 13 Uma (1) Unidade Fis- V - DOS RECURSOS

16 -- Os recursos por ventura admissfveis deverão ser a

presentados até 48 horas após a publicação do 'resultado no local de a-

vlsosda Prefeitura.
'

VI - DISPOSiçõES GERAIS

17 - A.duração da concessão de que trata este Edital é de
5 (cinco) anos, a contar da data da assinatura do Termo de Cessão -e 'Res- í
ponsabilidade, que será assinado até 30 dias após o resultado oflelat da
concorrência.

'. -

.�"

.' 18 - A apresentação da Proposta impHca na aceltação au-
tomática de todas as condições impostas pelo presente Edital.'

'

.
_

.

1 � - A� 'pr�postas financeiras deverão ser efetuadas em

U.nJ.daâes Fiscais MURlclpals, sendo o' valor atual da Unidade Fis'cal 'Mu
nlclpal de Cr$ 6601,0.0, devendo este valor ser corrigido para janeiro de
1978 e anos sucesslvo� de acordo com o _9ódigo Tributário f\1unicipal.

A

' 20 - Os I�teressad�s poderao obter no endereço indicado
no pr�a.mpulo deste Editai, croq�ls com a disposição das salas bem ee
rno quaisquer outros elementos, Informações e esclarecimentos que ne
cessitarem para o perfeito entendimento do objeto desta

.

concorrênela,
. '.

21 - Convém ressaltar que fica assegurado o direito a
quem se mteressar por todas as salas do mercado, de efetuar a conces
são de parte delas a terceiros, mediante aprovação da Prefeitura . fícando
porém o proponente responsável por tudo perante a Municipalidade. .

.

. �,paraque ninguém alegue ignorância, éo presente Edital
publicado no Jornal CORREIO DO POVO desta cidà<ll'e, é afixado no iocal
de costume na Prefeitura Municipal, e remetido à Associação Comercial.
e Industrial de Jaraguá do Sul. .

-

-

.Iaraquá do Sul, 17 de outubro de 1977.
VICTOR BAUER
Prefeito Mlmieipal

4.2.
cal por Sala

4.3. 'Sala - .9 meia 1/2 Unidade Fiscal
4.4. 'Sala - 12. Tres (3) Unidades Fiscais
4.5. Sala - 8 Caso não haja utilização da Feira Livre po-

derá a Prefeitura Municipal, conceder a sala para depóslto a qualquer
concessionário do Mercado pelo mínimo de três (3) Unidades Fiscais.

5 - Deverá ficar expresso na proposta igualmente que as

despesas de luz, água e limpeza da sala serão de inteira responsabilida-
de do proponente. .

.
6 - As propostas apresentadas poderão ser para uma sala

ou para todas as salas do Mercado Municipal.. .

7 Os interessados em todas as salas do Mercado Mu-

nicipal, além do item 4 e 5 poderão fazer propostas cujos valores _:>êriam
de 10 (dez) Unidades Fiscais Municipai_s n? mf�imo e a p�estaçao dos

seguintes Serviços, ora mantidos pela Mumclpalldade, ou�seJ�m:
7.1. Manutenção e umpeza das dependências do Mer-

cado Municipal. .

7.2. Manutenção e limpeza da Praça do Mercado Muni-

cipal bem como páteo, passeio e instalações sanitárias públicas e priva-
tivas existentes no prédio.

.

7.3. Pagamento das taxas de água e luz do Mercado

Municipal.
, 7.4. Pintura interna do prédio e consertos que se. fize-

rem necessários, no que se refere a C�maras Frias, Motores, Instalações
de água e luz, substituições de lâmpadas, torneiras, vasos, bacios, caixa

d'água, etc •..
8 - Reserva-se a Municipalidade o direito de rejeitar

todas as propostas apresentadas, bem como de tornar nula a presente
Concorrência, sem que disso decorra para os concorrentes qualquer di-
reito de indenização ou de reclamação.

'

"III - DA DOCUMENTAÇAO

Numa exploração leiteira a alimen

tação é o fator de produção que mais
encarece a obtenção do produto. Sendo
o capim o principal �limento e de me- .

ner custo, a ACARESC no seu, trabalho
de assistência técnica ao produtor, tem
(lado uma atenção toda especial na for
mação de pastagem anual' de inverno,
e capineiras perenes de verã'o; uma vez

que as nossas propriedades ainda são
deficientes no tocante ao fornecimento.
de forrageiras.

Durante o mês de outubro os agri
cultores estão recebendo da Secreta
ria da Agricultura e transportado pera
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul,
mudas de capineiras da variedade Ka-

. I V

., .

com formação de capiaeíras
meren.

As capineiras em formação nas

propriedades dos criadores, estãc sen-:
do tecnificqdas, ou seja está sende rea
lizado a correção da acidez do solo, 'a
dubação orgânica, química e manejo
correto, possibilitando obter altas pro
duções de massas verdes e de melhor
qualidade.

Esperá-se 'desta maneira para o

próximo ano um aumento significativo
n� produção leiteira do nosso municí
pio.

\'. '".

Dejair Pereira

Ext. da' ACARESC.
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CORREIO DO POVO Sábado, 22 de outubro de' f977 Página 5

Considerações sobre o Vocábulo Jaraguá
- (XIX) -

JOSÉ ALBERtO BARBOSA
,

(Aos corpos docente e discente da Fundação Educacional Regional
'

,Jaraguaense - FERJ; ao Rotary Club de Jaraguá do Sul, nos seus 25 anos).
Vi no Dicionário Enciclopédico mínea muito 'resistente, tanto no clima

Brasileiro (Globo, 1943) a denominação quente como no frio, na montanha co

Andropogon glauscecens. Ali vi a im- mo na planície, contanto que esta, não
portante referência que o jaraguá tam- seja demasiadamente humida. Nativa
bém é chamado capim-ponta-de-Iança. de Goyaz, é muito espalhada em Minas
Mas tal obra ao que parece mistura os Gerais e outros Estados. E transcreve:
'gêneros Andropogon e Hyparrhenia, "O que podemos affirmar e que o Jara
fazendo alusão, como faz,' a que o no- guá é em todos pontos de vista uma das
me jaraguá é dado a diversas espé- melhores forragens para os prados arti
cies, enquanto que na realidade, ao ficiais, tendo a propriedade de extermi
que se vê, Hyparrhenia tem espécie ú- nàr a praga chamada sapé" {Arm, de
nica no Brasil, talvez com apresenta- RG. do S. para 1.901, pg. 1M). (tupi
ção de variedades regionais da mesma guarani. corro iara-gua, valle, ou baixa
espécie dado ao largo tempo e à gran- do Senhor)". Luiz Carlos de Moraes, re
de expansão da planta. Já Andropo- lacionando os capinsd o Rio Grande do
gon é genero que, de fato, apresenta Sul segundo colheu na obra "A vege
várias espécies, algumas das quais tação no Rio Grande do Sul "do Dr.
mencionadas v.g. por Alarich R Schul- Lindman, e conforme a tese que o Dr.
tz, que cala-se sobre Hyparrhenia (in Anacreonte Ávila de Araújo apresentou
"Botânica Sistemática", Globo, 1968). ao Vll? Congresso Rural da Federação
Aliás, pela leitura da excelente obra das Associações Rurais ao Estado do
"O homem das cavernàs de Minas Ge-

'

,Rio Grande do Sul, menciona varias
rais", de Aníbal Matos (Itatiais, B. Hte, espécles do gênero Andropogon, como
1962) vemos a referência à existência A. incanus (capim caninha), A. bicornis
na região de Lagoa Santa, do Andro- (capim-cola-de-sorro), A. lacuróides
pogon villosus, crescendo ali de modo (capim puma) mas omite-se a respeito
perene, em presença baixa e rala, co- do capim-jaraguá mesmo a título de An
mo 'ali já o estudara Eugênio Warmillg dropogon rufus, gênero que segundo
em 1865. Roberto M. Klein e trabalhos botânicos

mais atualizados de Klein e de outros
autores, não é o do capim jaraquà, co
rno foi dito. Raulino Reitz e Roberto M.
Klein, descrevem a presença do Andro
pogon no Vale do Itajaf.

Consta no Novo Dicionário Nacio
nal, de Carlos Teschauer, S.J:, da Glo
bo, 1928, o seguinte sobre o capim
jaraguá. "Jaraguá ou Provisório, s.m.

"(bot.) (Andropogon rufus Kont.). Gra-

CONTINUA NA PR6XIMA EDIÇAO
Jaraguá do Sul, aos 29 do mês de abril de 1977.

Dr. José Alberto Barbosa - Promotor Público

Venha' DirigirI

O NOVOf��,Chevette.
«.:':
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Jaraguá do Sul - Santa Catarina

foi feito para você

Prestigie o que 6' seul

CORREIO DO POVO. o genuinamente Jaraguaense está há 58
anos difundindo o que 6 n0880.

Sindicato des Trabalhadores nas

Indústrias, Metalúrgicas Mecânicas
e do Mater'ial Elétrico de Jguá do Sul

EDITAL DE CONVO,CAÇAO

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSrRIAS
METALÚRGICAS MECÂNICAS E DO MATERIAL EL!:TRICO DE JARAGUÁ
DO SUL, por seu Presidente, convoca todos os trabalhadores nas Indús
trias metalúrgicas, mecânicas e do material elétrico de Jaraguá do Sul,
sindicalizados ou não representados pela entidade, para comparecerem
à Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se, em primeira convoca

ção, às 15,00 horas (quinze horas) do dia 22 de outubro de 1977, na sede
do Sindicato, a Rua Padre Pedro Franken 133, em .:Jaraguá do Sul e não
havendo "quorum" legal, nos termos do artigo 612 da CLT, a assembléia
será instalada uma hora após, ou seja às 16,00 'horas (dezesseis horas),
no mesmo dia e local em segunda convocação, valendo esta nos termos
do artigo 859 da CLT, como autorização para a instauração de dissíduo
coletivo, decidindo-se então, com qualquer número de presentes, a fim de
ser discutido o seguinte:

,

ORDEM DO DIA:

1°. '- Discussão e votação por' escrutínio secreto, das rei
vindicações a serem apresentadas aos senhores
empregadores ou a sua entidade de classe, na revi
são da convenção coletiva de trabalho, cuja vigên
cia expira a 31 de dezembro de 1977 e outorga de
poderes à Diretoria do Sindicato para encaminha
mento das reivindicações, celebração de convenção
coletiva, ou se necessário, a instauração de dlssl
duo coletivo.

20. - Fixação da importância a' ser descontada de cada
trabalhador pertencente a categoria representada
pelo Sinaicato, de acordo com a letra "e", do arti
go 513 da CLT.
Jaraguá do Sul, 17 de outubro de 1977.

Celso S. Medeiros
Presidente

KREISLAUF PES:LEBENS
Der Frühling treibt im Halm den Saft
Und laesst die Blume frisch erblühen,
Doch ach, wie bald welkt ihre Kraft,
Wenn uns die Sommertage fliehen.

Wenn aus dem Samen Frucht entsteht,
Beendet sie ihr kurzes Leben

Und wird, wenn sie zugrunde geht,
Im Tode neue Nahrung gebe�.
So schliesst natürlich sich der Kreis,
Das, was entsteht, muss auch vergehen,
Und neues, frühlingsgrünes Reis

Wird aus dem Humus auferstehen.

Auch du, o Mensch; musst so das Rund

Des Lebenskreises einst beschliessen,
An deiner Statt, zur rechten Stund',

/ Wird junges starkes Leben spriessen. -

Solange sich die Erde dreht,
Herrscht Tod und Leben, Auf und Nieder,
Bis auch der letzte Stern vergeht
Und Alles kehrt zum Urstoff wieder.

Als Chaos wird ,die Welt dann steh'n
Und harrt des Schoepfers Wort: Es werde,

'

Dann waech,st im ewigen Gescheh'n
; ,

Jungfraeuli6h eine neue Erde.

Rudolf Hirschfeld, São Paulo

Grande Festa Popular da Comunidade "São Judas Tadeu"

hoje e amanhã. Proximidades Poste), MarcoUa

Escritório' de A'dvocacia
«DR. VITORIO ALTAIR LAZZARIS»
Senhor empresário.

Qualquer que seja o seu ramo de negócios,
conte sempre com os serviços
do ESCRITóRIO DE ADVOCACIA

"DR. VITóR10 ALTAIR LAZZARIS", que dispõe de um departamento
de cobranças mensais executadas por uma equipe espécializada.

A partir de agora,' chame 72-0004
e deixe em mãos experientes '

a sua cobrança mensal na praça •

ESCRITóRIO DE ADVOCACIA "DR. VITóRIO ALTAIR LAZZARIS".
qua Domingos da Nova, 283 - Jaraguá do Sul.

•

Herzliche Glückwünsche zum' ersten enkelkind
Ein kleines Kind, was ist's, ein Nichts,
Ein kleines unscheinbares Wesen.
Da liegt es laechelnden Gesichts,
Weiss nichts von dieser Welt, der boesen.

Grosseltern Brunhilde und Eugen unsere hérz
lichen Glueckwünsche zur Tochter, beziehungs
weise Enkelin. Fuer die kleine ALESSANDRA

, hoffen wir, dass sie in eine bessere Welt hinein

waechst, als die gegenwaertige ist.
Vertrauet blindlings Jedermann,
Will alles, was es hat, dir'geben.
Sieh dir das kleine Wuermc�en an:

Ein Kind' nur? Nein, ein ganzes Leben.
Dem Eltfi)rn Yvonne und Antonio, sowie

Mit herzlichen Gruessen

Rudolf HIrschfeld und Frau Gerda
S. Paulo - 2!Mt-77.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Jguá fez-se presente no Troféu "Governador do Estado" Polu ição
Rio' Itapocu

Jaraguá do Sul - A Se- nandes, Wàldir· Giese,
cretaria da Educação e J.osé· Augusto Caglione
Cultura, através da uni- (técnico da modalidade),
dade de Educação Físi- Rogério Olidio Vicente e

ca e Desportos, promo- Ademir Rogério Nunes.
veu uma competição de A representação jaragua
atletismo para a dlspu- ense tevê éiesfacããa a

ta do Troféu "Governa- tuação, $lanhando cinco
dor do Estado", nos dias medalhas (2 ouro, 1 pra-
15 e '16, na Escola de A- ta e 2 bronze), nas sete

prendizes Marinheiros; provas em que partici
em Florianópolis. pou. Alceu Fernandes
A competição teve lní- arrebatou medalha' de

cio às 9 horas de sábado, ouro nos 110 metros 'com
reunindo atletas de to- barreira e medalha 'de
das as regiões do Esta- bronze nos 400 metros
do, que tiveram uma no- corri barreira; Waldir
va 'oportunidade para Giese, medalha de ouro

ganhar pontos para a no salto com vara e de
seleç�o dos próximos prata no salto em altu-

. Jogos Abertos de Santa ra; JO$é Augusto Caglio
Catarina, que hoje se ne nos 1.500 metros, me
inicia, terminando'· dia dalha de bronze.
29, na Capital. Nessas Face ao mau tempo
provas so participaram reinante em todo o Es
atletas já devídamente . tado catarinense, a pro
inscritos na Unidade 0- va dos 800 metros ficou
peracional da Educação transferias para amanhã,
Física e Desportos, sen- onde -os atletas -José Aü�
do que de nossa cidade gusto Caglione .e Ademir
participaram Alceu Fer- Rogério Nunes esperam

alcançar destaque, me

lhorando seus· índices
para a grande maratona
final que será iniciada
quarta-feira (atletismo).

ATLETAS
, CONVOCADOS EM
ATLETISMO

Sob o comando de Jo
sé Augusto Caglioni, são
os seguintes os atietas
convocados . pelo DEDI
SC, para os JASC; na

modalidade de atletismo
que obtiveram índices
satisfatórios. nes Jogos
Regionais da Região
Norte, em São Bento do
Sul: Alceu Fernandes -

110m com barreira e

400 m cl barreira; . Wal
dir Giese - 110 m cl
barreira, salto cl vara e

salto em altura; José Au

gusto Caglione, 800 e

1.500 m; RogériO OUdio.
Vicente - arremesso de
dardo e Ademir R. Nunes
nos 800 m.

do Exames Psicotécnicos em

Jaragoá do' Sul'

Jaraguá do Sul - A Capitania dos
Portos do Estado de Santà Catarina,
em São Francisco do Sul, através do

Capitão Tenente - Delegado Interino
Carlos Tabajara de Brito, em resposta
ao ofício das Câmaras dos municípios
que compõem a região da grande Ja

raquá, atendendo a solicitação do edil

guaramirense Izídio Carlos Peixer so
licitou providências para o combate a

poluição do Rio Itapocu, notadamerite
no trecho entre Jaraguá do Sul e Gua

ramirim, onde verifica-se, principal
mente em épocas de verão, mau chei
ro e prejuízos a lavoura devido aos po
luentes e detritos que são lançados ao

rio, sem que haja üscaüzaçãoj Por não
sofrer influência das marés e não sen

do interestadual e navegável no trecho

conslderado.: a fiscalização ,foge a

competência da Delegacia, estando,
porém, . sob área da Fund_qção de Am

paro a Tecnologia e Meio Ambiente -

FATMA que já está cientificada do pro
blema.

.,araguá do Sul - O Diretor do De
tran/SC, Tenente Coronel Ronaldo A
mérico Schrnldt, enviou recentemente
à Câmara de Vereadores desta cidade
expediente relacionado com a realiza
ção dos Exames Psicotécnicos, indis
pensáveis à obtenção da Carteira de
Motorista - em Jaraguá do Sul. O Di
retor do Detran respondeu, na ocasião,
ofício conjunto das Câmaras de Jara
guá do Sul, Guaramirim, Schroeder,
Massaranduba e Corupá, cujo teor era
justamente reivindicar os .Exames em

nossa cidade. Achou justo e proceden
te o pedido, .dizendo, ainda, que o De
partamento. Estadual 'de Trânslto está
irmanado com a reivindicação, estan
do também em estudos a interioriza
ção dos Exames Psicotécnicos e Jara
guá é um dos municípios priorltàrlos.

,

O que está dificultando a ação interio
rizante é a carência de mão-de-obra
especializada - psicólogo residente
que é a pessoa essencial para concre
tizar o serviço. A reivindicação encon

tra-se agora em mãos do Secretário
Ar! Oliveira, da Segurança e Informa
ções para o parecer final.

. !

Estado ,de Santa Catarina

Illunlelpcl de !laraguá
EDITAL DE CONCORRfàNC1A N°. 4/77

Para concessão da exploração dos serviços previstos para 7.1 .9 - Idoneidade Financeira passada por dois Estabe-
as salas anexas ao Centro de 'Informações Turís- lecimentosBancários.

'

ticas, desta cidade.
.

7.2 -
.

Pessoa Física
7.2.1 .._ Certidão Negativa de Tributos Municipais;
7.2.2 - Prova de Quitação Militar;
7.2.3 � Quitação Eleitoral;
7.2.4 - Atestado de Boa Conduta;
7.2.5 - Folna Corrida Judicial;
7.2.6 - Atestado de Idoneidade Financeira, passado por

dois estabelecimentos Bancários;
7.2.7 - Negativa de Protestos passado pelo Cartório de

Tftulos e Protestos;
7.2.8 -' Prova de Inscrição no Cadastro de Pessoas Frsi

cas do Ministério da Fazenda (CPF).
8. Caso o interessado já tenha sido Locatário de depen-

, dências públicas ou explorado serviços públicos, deverá apresentar uma
declaração que comprove o cumprimento das cláusulas contratuals com
a locatária, isto para a pessoa jurídica e física.

Pr,efeifura

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, faz
públlco que se acha aberta nesta Prefeitura a Concorrência nO. 4/77-, pa
ra concessão da exploração dos serviços previstos para as salas anexas
ao Centro' de Informações Turísticas desta cidade, conforme consta do
Item I deste Edital. A presente Concõrrência, reger-se-á pelas Normas
pertinentes ao Decreto-Lei 200 de 25 de fevereiro de 1967 e Lei Comple
mentar N°. 5 de 26 de novembro de 1975 e pelas disposições sequlntes:

1- DO OBJETO
"

I - A presente Concorrência destina-se a receber propos
tas para a Ooncessão da Exploração das dependências anexas ao Centro
de Informações Turístlcas, a saber:

1 .1 -' Sala N°. 1 - Flora .

1 .2 - Sala N°. 2 - Souvenirs .

1 .3 - Sala N°. 5 - Barbearia .

II - DA PROPOSTA

área 23m2
área 23m2
área 23m2

2. "As propostas deverão ser entregues na Secretaria
Geral da Prefeitura Municipal, sita a Praça Angelo Piazera nO. 247, em Ja
raguá do Sul, até às 17 horas do dia 04 de novembro do corrente ano, e
serão abertas no dia 07 de novembro, às 10 horas, no Gabinete do Se-.
nhor Prefeito Municipal, na presença dos interéssados que comparece
rem.

�. As propost,s deverão ser apresentadas em 4 vias,
sem emendas ou rasuras, assinadas com firmas reconhecidas na 1 a. via
e rubrlcadas em todas as folhas, encerradas em sobrecartas indevassá
veis, contendo o nome ou a Razão Social do Proponente, o número do
presente Edital e os dizeres Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul.

4. Na proposta deverá obrigàtoriamente constar o pre-
ço da oferta por sala, que não poderá ser inferior a 3 (três) Unidades Fis
cais Municipais, vlqentes neste Município.

5. Deverá ficar expresso igualmente que o proponente
assumirá também os encargos relativos à luz e limpeza das respectivas
salas, ficando a água a ser rateada entre as dependências em uso pro-

I

porolonal por torneira usada.
6.. Reserva-se a·Municipalidade o dlrelto de rejeitar to-

das as propostas apresentadas, bem como de tornar nula a presente Oon
corrência, sem que disso decorra para os concorrentes qualquer direito
de indenização ou de reclamação.

III - DA DOCUMENTAÇAO
•

7. Para habilitação ao presente Edital, exigir-se-a dos
Concorrentes a següinfe docurnentação:

.

7.1 - Pessoa Jurídica
7.1 .1 - Prova de Personalidade Jurídica (Contrato) so-

ciaQ; /

"'.1 . 2 - Prova de Inscrição no CGCMF;
.

7.1 .3 - Prova de Insc}ição no Cadastro Estadual de Con-
tribuintes;

7.1 . �f - Certificado de Regularidade do INPS;
7.1 .5 - Certidão Negativa de Tributos Federais:
7.1 .6 - Certidão Negativa de Tributos Estaduais;
7.1 .7 - Certidão Negativa de Tributos Municipais;
7.1 .8 - Quitação Eleitoral dos Titulares da Empresa;

do Sul

/

IV � DO JULGAMENTO

9. O Julgamento desta Cóncorrência será efetuada por
Comissão especialmente designada pelo Senhor Prefeito Municipal, atra-
vés de Portaria.

.

10. A Comissão não será obrigada a aceitar a proposta
de maior valer, mas a que por suas condições gerais ofereça maior con
veniência ao lnteressepúbllco, a juizo da Municipálidade.

11 . O Julgamento e a adjudicação só produzirão efeitos
após a homologação do Senhor Prefeito Municipal.

.

12.' De tudo será lavrada Ata circunstanciada que se

juntará ao processo. ,

13. A não apresentação de qualquer dos ítens solicita-
dos, implicará automaticamente ria rejeição da Proposta .apresentada.

V - DOS RECURSOS
•

14. Os recursos por ventura admissíveis deverão ser a-

presentados até 48 horas após a publicação do resultado no local de Avi-
sos da Prefeitura. •

VI - DISPOSiÇõES GERAIS

15. A duração da concessão de que trata este Edital é
de 5 (cinco) anos, a contar da data da assinatura do Termo de Cessão
e Responsabilidade, que será assinado até 30 dias após o resultado Ofi
ciai da Concorrência.

16. A apresentação da Proposta implica na aceitação
automática de todas as condlções impostas pelo presente Edital.

. 17. As propostas Financeiras deverão ser efetuadas em

Unidades Fiscais Municipais, sendo o valor atual da Unidade Flscal/Munl- .

cipal de Cr$ 660,00, devendo este valor ser corrigido para janeiro de 1978
e anos sucessivos de .accrdo com o Código Tributário Munlclpal.
.'

18. Os lnteressados poderão obter no endereço indi-
cado no preâmbulo deste Edital, quaisquer outros elementos, informa
ções e esclarecimentos que necessitarem para o perfeito entendimento do
objeto desta Concorrência.

E para que ninguém alegue, ignorância, é o presente Edital
publicado, no Jornal Correio do Povo desta cidade e afixado no local de
costume na Prefeitura Municipal e, remetido cópia à Associação Comer-
ciai e Industrial de Jaraguâ do Sul.

' ,

Jaraguá do Sul, 14 de outubro de 1977.
VICTOR' BAUER
Prefeito Municipal

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Campeonato Brasileiro 77 • Fase Preliminar TA,FUSS chega' as finais
o Campeonato Brasileiro versão 77 conti

nua em sua fase preliminar num ritmo bastante

bom, não se podend,o no entanto determinar

quais os clubes que se classificarão
'

entre os

cinco de cada chave, embora existam nas di

versas chaves clubes que se sobressaiam sobre

os outros, tendo como certa sua classificação,
a' não ser que aconteçam surpresas, o que tam

bém não está fora de cogitações. No tocante as

arrecadações podemos observar que' elas estão

sendo muito boas, com quebra de recordes, em

vários jogos já na 1 a. rodada, cujo montante

ultrapassou a casa dos Cr$ 10 milhões de cru

zeiros. Realizada a 1a. e 2a. rodadas, vamos

divulgar abaixo os jogos que comporão a 3a. e

4a. rodadas e que serão desenvol:vidas ,!OS dias
22 e 23.10 e 26 e 27.10 respectivamente:

Dia 22/10 - Sábado
Série E - Fluminense (RJ) x Sergipe
Série F - Cruzeiro x Paissandu

Dia 23/10 - Domingo
Série A - Coritiba Xl Inter

Gremio x Juventude

Operário x Maringá
Avaí x Caxias

Série B - Treze x Palmeiras

Botafogo (PB) x Santa Cruz

CSA x São Paulo

Sport x XV de Novembro

Série C - Corinthians x Guarani

Flamengo (PI) x Ceará

América (RN) x Ponte Preta

.Iarag u
á

e

fizeram

Fortaleza x Portuguesa
Série O - Botafogo (RJ) x Goiás

Vasco x Brasília
Vila Nova x Atlético (PR)

Série E - Confiança x Fluminense (BA)
Volta Redonda x América (RJ)
Bahia x Flamengo (RJ)
Vitória (ES) x Vitória (BA)

Série F - Atlético (MG)
\
X Santos

Botafogo (SP) x Remo

Nacional x Uberaba

Dia 26/10 - Quarta-feira
Série B. - Sport x Palmeiras

Treze x XV de Novembro

Série C - América (RN) x Flamengo (PI)
Ceará x Ponte Preta

S. Correia x Fortaleza
Série O - Goiás x Atlético (PR)

Americano x Brasllia

Série E - Fluminense (BA) x Flamengo RJ

Fluminense (RJ) x Vitória (ES)�
Série F - Fast Club x Santos

Paissandu x Nacional

Botafogo (SP) x Atlético (MG)
Dia 27/10 - Quinta-feira

Série A - Operário x Juventude

Caxias x Joinville

Série B - Náutico x CRB
Série C - ABC x Guarani

Portuguesa x River

Série O - Goitacás x Botafogo (RJ)
Série E - Desportiva x V. Redonda

Série F - Remo x Uberaba

Pomerode
b e' I a a p r e sen t a c ã o

JARAGUA DO SUL - Na noite do
sábado que passou, no Pafácio de Es
portes "Arthur Müller" esteve se apre
sentando ao público jaragu�ense a Co-

, missão Municipaf de Esportes da vizi
nha cidade de Pomerode, fazendo fren
te a CME de Jaraguá nas modalidades
de Futebol de Salão e Voleibol Femi
nina. A competição' intermunicipal ser
viu de apronto final para a CME pome-.
rodense, -a qual participara pela v_ez

primeira eros Jogos Abertos de santa
Catarina. Segundo informações do Pre
sidente Waldemar Wiesner, da CME/'
POMEFlODE, o técnico Sandrini da e

quipe de futebol de sal�o afirma que
seus pupilos farão grande exibiçãQ. nos
XVIII Jogos Abertos, em Floriânõpôlis.
Por outro lado, as bolonistas orientadas
pela atleta Valdina treinaram intensi
vamente com o intuito de conquistar
medalhas nesta modalmaife: O municí
pio de Pomerode se fará presente aos

JASC com 22 atletas nas modalidades

de 60lão feminino (terceiro colocado)
e futebol de salão (vice-campeão) dos
II Jogos Regionais da 'Reyião Leste. A
Comissão MuniCipar de Esportes cria
da em 16 de março do corrente ano a

través de lei municipal, já investiu'a so

ma de CrS 823.894,26 em aquisição de
imóveis e material de consumo. Ad
quiriu, ainda, uma área de 75 mil m2
para construção do complexo esporti
vo municipal, o qual tera iní�io no pró-

'

ximo an'o com a construção de um Gi-
násio coberfo.

--

HOSPEDAGEM DAS
DELEGAÇõES NOS JASC
, 'A Comissão Central Organizaifora
dos JASC est� divulgandó a relação
dos locais onde serão alojadas as de
leações participaotes, no pertodo de 22
a 29 deste mês. A delegação Jaraguaen
se, eom aproximadamente' 50 partici
pantes ficará na Escola Básica Lauro
Müller, no Centro.

I

SCHROEDER - O 10. Torneio A-
berto de Futebol de Salão de Schroe

de,r teve seqüência na noite de sábado,
apresentando os seguintes resultados:
Arena Jovem W 'x O Tomazelli; Grê
mio Mundo Jovem 3 x 1 Botafogo; Os
Dragões Ox1 Irmãos Alegres; União Ju
venil Cristo 2x2 Fluminense e Unidos
da Pesada 5x1 FuzileiroS. O encontro
entre João Pessoa e Santa Cruz pro
gramado para às 22 horas não pode
ser realizado pois a cancha não apre
sentava condições de jogo, face ao
mau tempo, ficando transferido para
hoje, às 20 horas, decidindo a segun
da vaga da Chave "B" para as finais.
A Classificação

A classificação das doze equipes
participantes do 10. TAFUSS é a se

guinte: Chave "A" - Fluminense e

Gr�miO Mundo Jovem com 8 pontos;
Umdos da Pesada, União' Juvenil Cris

o l

to' e Os Fuzileiros com 4 e, em último
Botafogo com apenas dois 'pontos ga
nhos. Pela Chave "B" - Irmãos Ale-

\

Jornal. de Paraiba

gres com 8, Arena Jovem 7, João Pes
soa 6, Santa Cruz 5, Os Dragões 2 e
Tomazelli com O ponto gantio, seguran
do a lanterna do Torneio.

Equipes classificadas
para as finais -

Chave "A" - Fluminense e Grê
mio Mundo Jovem.

Chave "B" - Irmãos .Alegres e ..
.... , ... - a segunda _vaga nesta
chave serä decldlda logo mais com o

jogo Santa Cruz X João Pessoa, sen
do que três equipes disputam a clas-·
sificação.

Artilharia

f'té o momento, a classificação na
artilharia está com Alcemiro, ao Flu
minense e Mllton da Arena Jovem com
100 góis, seguidos por Hilário da Irmãos
Alegres com 9 gois. O goleiro menos
vazado e Euzébio do Grêmio Mundo
Jovem, com apenas Ei gois.

do Sol Completa Anos
..

o co�eço de outubro de 1977 marcou a passagem do décimo ano de exis-
tencl� do semanárro JORNAL DE PARAIBA DO SUL, que se edita no Estado do Rio de
Janeiro. Para assinalar ás dois lustros do vibrante semänário o seu diretor dr Esmail
;�ixeira de �breu reu�lu os demais diretores, redatores, gráficos e colaboradores para
bnndar o feliz acontecimento, a que se fez presente o Prefeito Jarbas Stelmann.

Aos prezados confrades do Jornal de Paraiba do Sul os cumprimentos do
CORREIO DO POVO.

'

(

)�".l] Moretti. Jordan & Cia. Ltda.

.....

Ofertäo de Carros
l..

Usados
Maverick cupê 6 cl, Marrom .

Maverick cupê 4 cil. ' Marrom ., ...............•

Chevette Verde ' ;
'

..

Corcel GT : '......... Marron .

Corcel Sedan .. :................ Verde .

Chevette Azul ; .

VW 1300 Bege' .

VW 1500 Azul
.

Pick-Up F-75 4x2 Marrom
.

Corcel cupê............ . . . . . .. Branco .

Adquira o seu veiculo novo ou usado em

MORETTI JORDAN & CIA. LTOA.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 158 - fone 72-0672

1975
1976
1974
1975
1975
1975
1975
1973
1975
1977
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I Guaramirim em Ilcnclcs
FONTE: Assessória de Impr�sa

da Prefeitura Municipal

GUARDA NOTURNO '

Já está funpionando em Guaramirim o

serviço de guarda noturno, com três ele

mentos, estando previsto para breve a che

gada de um quarto guarda, dando assim

, maior tranquilidade a população guarami
rense, à noite. A Guarda Noturna de Gua

ramirim está subordinada a uma empresa

especlalizada, sediada em Rio do Sul, sen

do que es pagamentos pelo serviço são e

fetuados parte pela população e parte pela
Prefeitura Municipal. Como é do conheci

mento, o efetivo policial da Delegacia de

Polícia de Guaramirim é reduzldo, não per
mitindo que se seja destacado policiais pa
ra esse serviço.

MAIS ESCOLAS. NO MUNICIPIO

Fei dado início ein Gl:laramir.im, a cons

trução de mais uma escola municipal, na ad

ministração Salim José Dequech. Trata-se
da Escola Isolada da estrada Guamiranga
Sul, e que atualmente funciona numa case

alugada pela municipalidade. A construção
da. importante obra obedecerá aos mesmos

padrões das três unidades anteriormente
construídas e sua conclusão está prevista

para o final do corrente ano, devendo ser

inaugurada no início do ano letivo de 1978.

ACARESC

Segundo dados colhidos pela Associa

ção dos -Municípios do Norte do Estado de

Santa Catarina, a qual o prefeito Guarami�

rense é vice-presidente, Guaramirim ocupa
o ptlrnelro lugar como município da área a

grícola,. fato pelo que a ACARESC destaca

rá dois técnicos permanentes para o muni

cípio. Aliás, o prefeito Salim José Dequsch
fará incluit no orçamento do' próximo ano .

verba específica para esse fim. Ja que es

tamos falando no setor agrícola, assumiu re

centemente as funções jun�o a CAFASC de

Guaramirim, a veterinária Ora. 1I0na Joer
denso

DEZ MIL PARA O NATAL
DA CRIANÇA POB�E

Objetivando proporcionar um natal mais

humano às crianças do município, o pre
feito Dequech fez dóação ao Rotary Club de

seu município, da importância de dez mil

cruzeíroê, com isso melhorando as c�ndi
ções financeiras daquele clube de serviço,
possibilitando

.

a aquisição de mais presen
tes.

�otícias de Corupá
GOVERNADOR DO
L10NS VISITA CORUPÁ

Ontem, 21.10.7{, o Lions Clube de Corupá
recebeu a visita oficial do Governador do Dis
trito L-10 da Associação Internacional de Lions

Clubes, CL CÉLIO GASCHO, acompanhado de

membros de seu gabinete. O ilustre Leão che

gou aproximadamente às 14 horas, mantendo

em seguida reunião adrntnlstratlva com às di

rige�tes e sócios do Lions Clube local às 16

horas,
.

analisando aspectos administrativos in

ternos, serviçes prestados à comunidade e,

sobretudo, trocando idéias com vistas a apri
morar cada vez mais a atuação do Leonismo.

No mesmo horário houve "encontro de Do

madoras", na residência do Presidente do Lions
Clube de Corupá, CL Donato, Seidel, sendo

.
anfitriã sua esposa Arlete, onde participou a

Domadora do CL Governador, REJANE GAS

eHO, oportunidade em que foi debatido "o pa
pel da Domadora dentro/de seu Lions Clube e

de suá comunidade".
As 20 horas houve jantar festivo no Salão

Paroquial com a presença do Governador, o

casião em que o Lions Clube de Corupá come

morou seus 10 anos de Fundação e de servi

ços prestados a comunidade corupaense.

(Corupá - de Ernesto Felipe Blunk)

.

VEREADOR SOLICITA PRÉ-PRIMÁRIO
PARA ESTABELECIMENTO DE EfJSINO

.o vereador Ernesto Felipe Blunk, solici
tou em Ireunião do Legislativo corupaense, en

vio de ofício à S. Exciá. Secretário da Edu�
.

cação Professor Mário César Moraes, suge
rindo a instituição do Curso Pré-Primário em

estabelecimento de ensino da Rede estadual.
Justificou o edil que o Pré-Primário ser

virá para preparar a criança para ingressár no

primeiro grau, fazendo com que se consiga um

aprendizado homogêneo, facilitando a assimi
lação e o trabalho do professor, pois o apro
veitamento do aluno será bem maior.

\

SOCIAIS DE CORUPÁ

Comemorou mais um aniversário no dia 12,
o economista Adolfo Baeumle Filho "Sales
Manager", da indústria Adolfo Baeumle - Fá
brica de Espulas:

No dia 16, comemorou, também, mais um

nlver, o sr. Adolfo Baeumle, titular da maior
indústria corupaense e das mais importantes
em acessórios têxteis.

Confirmaçã'o de Márcia Schünke
nossa alegriá no dia 23 ·de outubro para co
merorar a minha Cc;mflrmação que será na Igre
ja Evangélica Luterana às 8,30 horas.

,

Juntamente com outras dezenas de jovens,
Mércia MenegoHi Schünke, filha do vlce� pre
feito Slgoli Schünke e esposa Cacllda Menegot
ti Schünke, também fará no dia de amanhã, a

partir das 8h30min sua Confirmação, na Igreja Após ofereceremos um almoço no Clube
Evangélica Luterana, Centro. Do belfssimo con-

� Atlético Baependl, para ° qual contamos com
vite, que Inclusive trás sua árvore genealógica, sua imprescindível presença". A Confirmanda,
destacamos: "Meus pais e eu goslar(amos que aos pais e familiares os nossos agradeclmen-
se juntasse(m) a nós a fim de compartilhar de tos e cumprimentos. __

MARIO TAVARES
DA CUNHA 'MELLO

Tabelião de Notas e
.

Protestos de Titulos

EDITAL
Pelo presente edital de citação"

pedimos aos senhores abaixo re

lacionados, que compareçam em

nosso cartório para tratarem de as
suntos de seus interesses:

Antonio Francisco Gehleichter
Santa Cruz - Barra Velha-SC

Escritório Contabll Guaramlrtm: Ltda,
Guaramirim-SC

Irmãos Bramorski Uda
Massaranduba - SC

José Francisco Kasprissen - nesta
Nelson de Bem - Guaramirim-SC'

{

Valr Tamiosso - nesta.

Valéria T. da Motta Resende'
Oficial Major

.)

I
"

RobI, Presidente da Seccional.
. da APREMA em JS

JARA6UÁ DO SUL - O

Engenheiro Florestal Ingo
Paulo Robl, foi eleito na noi

te de terça feira, o 10. Presi
dente da Associação de Pre

servação ao Meio Ambiente -

APREMA - Seccional de Jara

guá do Sul, em solenidade

realizada no auditório da As

sociaçao Comercial, e Indus

trial desta cidade, ato que
contou com a presença dos O Presidente. da APREMA

senhores Udo Schrnldt - $e- disse que trabalho idêntico

trabalho da Seccional da

APREMA, será inicialmente de

conscientização e orientação,
inclusive com a colaboração
da Prefeitura Municipal, que
quando elaborar seu PlaAO Di

reter terá de fixar as áreas

verdes e as matas que não

poderão ser devastadas, sob

pena de que no futuro nossos

filhos não tenham área .verde,
vivendo numa região onde a

poluição' reinará.
Ato contínuo foi confirmado

o nome do Dr. Ingo Paulo

Robl, para Presidente, Ivo

Hass para Tesoureiro, Heber
to Breithaupt para Secretário,
Lúcio Tómazelli para Diretor
Técnico e Geraldo José como

Diretor do Departamento de

Divulgação e elaç.ões Públicas.

te da APREMA, com sede na

Cidade dos Príncipes, onde

já vem sendo executado tra

balho de orientação e consci

entização junto às indústrias
e povo em geral,' evitando-se,

. assim, a não preservação do
meio ambiente, c.ujos efeitos
maiores recaem sobre o equi
lfbrlö ecológico.

será desencadeado em Jara

guá do Sul, pois o progresso

precisa continuar, mas de for

ma equilibrada, com a pre
além de diversos associados. servação do meio . ambiente,

pois para tantq o órgão que
Os trabalhos. foram abertos dirige está levando ? todos a

pelo Dr. Gert R. 'Fischer, en- preocupação comunitária em

genheiro Florestal e -Presiden- -torno do meio ambiente. O

cretário, Jorge Mayerle de

Faria, do Conselho Diretor,
Luiz C. Sckiba - Tesoureiro e

Gert R.' Fischer, de Joinville,

Portariq outorga .

.' permissão à CERVIL
JARAGUÁ DO SUL - O senador da Re

pública Otair Becker,· representante catarinen

se no Senado Federal e grande defensor das

causas da região norte catarlnense, vem-nos

enviar correspondência, anexando cópia da

Portaria nr. 270, de 13 de setembro de 197'{,
em que o .Diretor da Divisão de Concessão de

Recursos Hídricos, cerlos Eduardo Gouvêa da

Costa, outorgou permissão à Cooperativa de

Eletrificação Rural do yale do Itapocu - CER

VIL, sediada no vizinho município de Guarami

rim, para executar obras de transmissão e dis

tribuição de energia elétrica, em zonas rurais,

.nos treze municípios integrantes da Cooperati
va. A portaria, recentemente publicada' no Diá

rip Oficial da União, na íntegra, é a seguinte:

O Diretor da Divisão de Concessão de Re

cursos Hídricos, usando da atribuição -que lhe

confere o item III, da Portaria nr, 89, de 5 de

outubro de 1976, do Diretor-Geral do Departa
mento Nacional de Águas e Energia �Iétrica, e

tendo em vista o que consta do Processo MME

nr. 702 096/77,

RESOLVE:

I - outorgar permissão à Cooperativa de

Elet�ificação Rural do Vale dó Itapocu Ltda. -

'CERVIL, sediada no Município de Guaramirim,
Estado de Santa Catarina para executar as o

bras de transmissão e distribuição de energia
elétrica destinadas ao uso privativo de seus as

sociados, localizados em zonas rurais dos Mu

nicípios de: ARAQUARI, projetos "Corveta" e

"Morro Grande - Barra Itapocu"; BARRA VE

LHA, .proletos 'Rio do Peixe - Rio Novo', 'Ita

periú - Limoeiro' e 'Morro dos Monos"; CAM

PO. ALEGRE, projetos 'Mangueira Velha - Sal-

to", 'Cêrro", 'TiJucume', "Corredeira' e 'Rio

Preso'; CORUPÁ, projetos 'Isabel Alto', 'Pedra

de Amolar - Poço 'D'Anta', "Ano Bom __:. Hum

boldt", 'Rio Paulo - Rio. Pequeno', 'Estrada'

Caminho do Morro' e 'Rio Novo' Alto - Felipe
Schmidt'; GARUVA, projeto 'Palmital - Itapoã:;
GUARAMIRIM, projetos 'Ponte Comprida', 'Ti

bagi - Putanga'; 'Barro Branco' e "Corticeira

Quati'; jÀRAGUÀ DÓ SUL, projetos 'Estrada

Nova (Waldemar Rau)', 'Estrada Nova (Nereu
Ramos)', 'Funil Pequeno', 'Tifa Laube', 'Tifa

União', 'Alto São Pedro', 'Tifa Germano', 'Tifa

das Flores', Tifa Pavanelo, Tifa Lange e Tifa
Javali; JOiNVILLE, projetos Paranaguá - Mi

rlm, 'Fazenda Arcab', 'Guinguer - Nova Brasí

lia'; Cubatão Grande e !:strada Salto II; MAS

SARANDUBA, projetos 'Gurini Mirim - Segun
do Braço do Norte', São José - Braço Seco,
Tifa Safanella, Tifa Hafmann, Estrada Ribeirão
da Lagoa e Estrada Guaramirim - Massaran

duba; RIO NEGRINHO" projetos "Colonia Mi

randa e "Celonia Oisen - Queimados". São
. \

Bento do Sul, projetos "Rio Vermelho - Rio

Natal", Estrada do Lago e Alberto Torres; SÃO
FRANCISCO DO SUL, projetos 'Larpnjeiras',
Cubatão, Ribeirão; SCHROEO'ER, projetos Ran

cho Bom, Saibreiras e Rio Camaradas, Estado

de. Sar.Jta Oatarlna, nos termos do Decreto nr.

62 655, de 3 de maio de 196�.

()

()
li - A permissionária fica obrigada a exe

cutar as obras, referidas no item I, de acordo

com as especificações constantes do Proces

so MME nr. 702 096/77.

III - A permissionária ficará sujeita a pe
nalidade prevista na legislação em vigor pela
inobservância do disposto no item anterior.

do Sesi
JARAGUÁ DO SUL - O Serviço Social da reíatório das atlvldades abrangidas pela agên-

Indústria, agência de Jaraquá do S,ul adminis- cia do SESI desta cidade, os serviços executa

trada pelo dinâmico Ademar Lotin Frassetto le- dos foram os seguintes: Barbearia, 455 pes
vou a efeito na semana que passou a proqra-> soas; Farmacia 1.424; Gabinete Odontológico
mação da Semana da Criança, elaborada pelo 439; Laboratório de Análisel' 151; Oursos Popu
SESI e L10NS CLUBE CIDADE INDUSTRIAL a- lares 204; Bandinha 45; Clube das Mães 60;
través de seu presidente Renato Trapp, cujo Censo Torácico, foi atingido até, setembro

ápice foi na quarta-feira, dia 12 de outubro, 7.589 pessoas; Censo Visual 244 e Serviço de

onde crianças, filhos de operários, beneficiá- Recreação e. Esportes 200 - atingindo - co-
"

rios, simpatizantes e da região, em número mo se vê; grande número de pessoas.
bastante acentuado estiveram entretidas na A- CENSO TORÁCICO

gência participando de competições, ocasiao O agente do SESI informou-nos, ainda,
em que não faltou farta dlstrlbuição de gulo- \ que dentro dos próximos dias estará' retornan-

seimas. Homenageando ainda as erlanças, o do à JaragiJá do Sul a Kombi do Serviço So-

SESI e· o lI0NS CLUBE CIDADE INDUSTRIAL cial da Indústria, para dar continuidade ao pro-
confeccionaram cinco mil bandeirolas com di- grama do Censo ToráciPe,' interrompido para
zeres alusiyos a data: "Criança - O Ama- atender outras regiões onde o SESI mantém

nhã - O Futuro - A Esperança" e "A certe- agência. Para a população de Corupá, Guara-
za no futuro renasce com a nossa preocupa- mirim e Schroeder, municípios componentes
ção pela Criança". A distribuição dessas ban- da região da Grande Jaraguá, o agente Ade-

deirolas com as mensagens, causou grande mar Lotin =raseetto achou por bem estender

simpatia na petizada, tudo. porque vêem a preo- o Censo Torácico à essas comunidades que

cupação da "gente grande" pelo seu futuro e se vêm privadas dessa espéCie de serviço, de

real importância. Portanto pela primeira vei, a

população dos municípios. citados' terá opor
tunidade de usufruir do serviço de qenso To

rácico do SESI, devendo ser iniciado breve-

bem estar.

SERVIÇOS NO
MES DE SETEMBRO

Durante o mês de setembro, consoante mente.)
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