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Seminário
Jaraguá do Sul - A Associação Brasileira de Admínlstra

ção de Pessoal Seécional de Santa C�tarina estará r.ealizando
nesta cidade, na próxima sexta-feira, ,Glia 04 de novembro, um

Seminário sobre Normas e Controles dós Programas de For

mação Profissional da lei 6.297.

O local, do Seminário q�e tem por objetlvo� gerais expor
aos profissionais e responsáveis pelos Programas de Formação
Profissi�r:lal aspectos e instrumentos de' controle e �Udito�la;
sistematizar propostas de medelos de controle que atendam

sobre-a lei 6·.297
es diferentes tipos de organização; uniformizar conceitos na a

presentação dos Programas de Formação Profissional e pro
mover o intercâmbio de expetiências e sistemáticas de centro
Ie dos Programas de Formação Profissional entrá os profissio
nais que atuam em setores empresariais, será o auditório do

SerViço Social da Indústria - SESI, das 8 às 12 e das 14 à�
18 horas, com almoço livre.

mlnárle que tem como ,anfitriã a 'Assodação dos Administra
dores de Passaal de Jaraguá do Sul, presidida: pelo professor
João Beckhauser será: Perfil da situação' átual da Lei 6.297 e'

seus usuários; a utilizaçlo de Controle em Treinamento; 'itens
chaves e crfticos dos confrotes nos Programas de Formação

,

Profissional; normas para elaboração dos programas de forma
ção profissional e, perguntas e debates. Este seminário será
desenvolv.ido através de reuniões plenärlas e painéis de de-
bates.

'

O programa a ser cumprido 'durante a realização "o Se-
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, �apital Sul Americana do Chapéu

reunUo conjunta' entre Vereadores:
JARAGUA DO ,SUL e GUARAMIRIM - O Município de Guaramirim foi sede.

-na noite de sexta-feira, dia 21 de outubro, da terceira reunião conjunta entre
vereadores da região, com a presença de representantes do povo das Câmaras
de Guaramirim- (sede), 'Jaraguá do Sul, Schroeder, Massarandulja e Corupá, não
comparecendo, e já pela segunda vez, representantes de São Bento do Sul. O En
contro teve lugar no recinto da Oâmara de Vereadores de Guaramirim (Rua 28
de Agosto), com presença de destaque ao ,prefeito Salim ,José Dequech, vice
prefeito José Prefeito de Aguiar e ao ex--prefeitQ de .Jaraguá do Sul, 'Eugênio
·Strebe.,

'

Guaramirim sediou

.

íllemcrlcl cl Konder relnlndlcc microrregião p/�araguá
Jaraguá do Sul - A Asseciação Comerciai É de justiça, aliás, salientar que 'a AMU- leitores, Ia SC 301 e as ligações rodoviárias entre os

e lndustrlal <desta cidade deu o prlmelre passo NESC tem desenvolvido um notável trabalho 'de 'Jaraguá do Sul conta com moderna cen- cinco rnunlclplos estão asseguradas por estra-
a reivindicação para criação de uma nova mi- apoio aos municípios a ele 'tlllados," não se trai da TELESC, operando o sistema de Disca- das de boas dimensões, embora de revestimen-

crorregião, cem sede em Jaraguá do -Sul, cl- prendendo, portanto, a presente reivindicação gem Direta à Distância, com 1.000 aparelhos já to primário.
tando fatos e números que poderão servir co- i a deficiências dessa modelar· instituição. ligados, estando, no momento, à venda mais A agricultura é bastante desenvolvida na

mo peti§:ão preliminar, enviando Memoríal ao
..

É prE�cisamenté esse 'trabalho da AMU- 1.0QO aparelhos. Corul'lá e Guaramirim contam região, sendo Jaraguá dó Sul uma' das maiores
Governador do Estado, Dr. ARtonio Carlos K: NESC que inspira nosso pedido a V. Exa. cer- com centrais de DOO, enquanto Massarandúba 'bacias leiteiras do Estado�
Rels,�assJnado 'pelo presidente Waldir Octávio tos .que estamos de que a descentralização de-, e Schroeder possllem Posto de Serviço da Te- Em termos de arrecádação (federal, esta-

Rubini. O"teor do dOQumento, datado de '20 do corrente da criação de uma nova micro-região lesc., dual' e municipal - esta somente de Jaraguá
corrente, e o seguinte: que, eventualmente, poderá' abranger outras O Vale do, Itapocú é ligado à BR 101 pe- do Sul, as cifras são as seguintes:

••
I '

"Consi<derando que V. Exa. acaba de cons- comunidadlfs do Norte do Estado - contribui-.
tituir ·uma Comissão Especial, de ,alto nível, pa-

.

rá de forma singular para dinamizar ainda mais

ra estudar a criação dE� novas micro-regiões em o desenvolvimento desta' região, cujo potencial
nosso Estado, a classe empresarial de Jaraguá é sobejamente conhecido e que trara para a re-

do Sul, que esta Associação representa, pede gião alguns órgãos e serviços estaduais, se·

vênia para enfatizar seu interesse pela criação diados, por justas razões, somente em munb
de uma micro-região co� sede em Jaraguá do cfpios sede de micro-regiiJio, como sejam, De-

Sul, com desmembramento dos munlcfplos que legacia RegIonal de Polrcia, Departamento ge
vierem a ser por ela jurisdicionados da Asso- Trânsito, entre, outros, que a regiã0 anseia por

ciação dos Municípios do Norte 'Catarlnense possuir, há muito tempo.
AMUNESC. No que tangT ao Vale do ItapoQll, permiti-

Como não desconhece V. Exa., Jaraguá mo-nos relacionar os seguintes dados, sobre àS

qo Sul constitui-se em importante polo de de- m�nlcrplos de Jaraguá do Sul, Guaramirim,
senvolvimento, com seu exemplar crescimento Corupá, Massar�nduba e Schroeder.

inçlustrial e comercial sendo, além do mais, A área possui 'uma populaçãe que astima-

centro de abastecimento, dos munlcfplos clr- mos em 90.000 habitantes.

0$ TRABALHOS
'.

Os trabalbos de�envo,vidos na ocasião, te-
ve a participação c;le Frederico Günther, Ingo
Wagner" Izídio 'Carlos Pei�er, Domildo Äntonio
Ottó, Victor Kleine, Elmo Bublitz, Armin Byl
lardt, Valeriano Devigilli e Heitor Antonio

-

da

Silva, por 'Guaramirim;' Eugênio Gascho, vice
presidente, na oportunidade representando a

pr,esiElência rio impedimento �Ue .ER!!P;·�árltsen
que, achava-se ause!'lte,.,Arnoldo, ,Schulz, Heinz
BartE!l, Ivo Baeher e Reginaldo Schiochet, por
Jaraguá do Sul; Gregório Alols 'TletZ, Werner

Walz, Werner Prust e Nicolo PreHi, por Schroe
der; Irineu Manke,· Carmeiino Dolsan, por Mas

saranduba é, Albano 'Melchert, Alvaro Pett, Er

mínio Moretti e Erwino Moreira, estes de Coru

pá. A mesa foi presidida pelo vereador Frede-'
rico GDillher - Presidente da edilidade guar�
mirense. Dando iniclb aos trabalhos, o vereador

Frederico. Günther convidou para comporem a

mesa, 0$ presidentes. das Câmaras ali repre
sentadas e o alcaide e' vice de sua cidade.

Após, o edil 'Eugênio Gascho, solicitando li

cença .para dizer em poucas pa,lavras da no

breza do vereador Mário Krutzsch e a grande
perda que Jaraguá do Sul sentiu e sente pelo
trabalho que vinha desenvolvendo - solici,ando,
de igual' forma, um minuto de silêncio em ho-

cunvizinhos, que.encontram nas nossas indús

trias uma' variada gama de' produtos de cons�

mo corrente, bem como, col!lertura financeira,
na rede bancAria local, para o desenvolvlmen-
'to de suas atividades econômicas e das res
.

�pectiv�, comunidades.,
\

,

menagem póstuma por aquel� que teve uma'
morte trágica quando Presidente em exercício
da Câmara de Jaraguá do Sul. Foram em se

guida comentados os ofícios recebidos do:ONOS
referente-a e��daria na barragem; ,em Guara

mirim e o da Secretaria da Segurança e InfQr
mações, referente as Carteiras de Habilitação
.em Jarag_i.lá do Sul,'

DEBATES DAS INDICAÇõES

Continuando os trabalhos,' passou-se aos

debates das indicações apr�sentadas, sendo

Inicialmente debatida a, indicação, do vereador
Eugênio Gascho, dizendo de sua estranheza no

tocante a não conclusão 'da' linha de energia
elétrica na localidade de Alto São Pedro -

Jaragu6 do Sul. Há aproximadamente seis me

.ses que a ERUSC vem mantendo paralizada tal

obra, uma linha de aproximadamente dez qui
lômetros de ext�nsão, desconhecendo as ra

zões' que levaram aquele órgão a asalm proce
der. O prefeito Salim Oequech, também pronun
ciou-se a respeito, sugerinlfo' que se marcasse
uma audiência com o 'presidente da ERtJSC,
em Florianópolis, na qual' se fEt'iam, presentes
os Prefeitos de nossa região, a fim de resol
verem em definitivo esta calamitosa situação.

Indústria; comércio e empresas de pres-
tação de serviços, utilizam o trabalho de '

18.QOO pessoas. Além disse, acham-se cadas
trados nas Prefeitl;lras Municipais mais de 5.00

profissionais autOnomos.
I

A força eleitoral é da ordem de 39.000 a-
I �

faixas na medida que as pequenas e médias

empresas forem se desenvolvendo, a exemplo
do que apregoa a tributação do Imposto de
Renda - Pessoa Física. A indicação foi sub
metida a votação, sendo aprpvada por unani

midade, decidindo-se que fosse submetida a a

preciação no V Encontro de Vereadores, a, rea

deveria ser .atendida a indicação do vereador lizar-se, em Joaçaba de 10 a 13 de novembro

Eugênio Gascho, mas sim de toda a microrre- p�óximo. O assunto energia eletrica voltou no

gião que está no plano de Implantação do �is- 'liamente a ser comentário, coni a alocução de
tema .de energJa elétrica da ERUSC, proposl- Armin Byllardt, de Guaralllirim, abordando os

ção esta que teve aprovação unânime. , vários problemas pertinentes a ela.
Tomando novamente a palavra, Salim De- Antes de findar a sessão, o presidente

queeh disse ficar encarrega�o de marcar 8' au- Frederico Günther comunicou que de acorao
diência em Florianópolis, comunicando poste- .eem o critérto adotado, sugeriu que aproxima
rionnente a data �os presidentes de Câmaras, reunião conjunta seja realizada 'em MassaraÍ1-

para que estes �cQnvid,ét:n os 'respecQvos pre- duba, recebendo' manifestação de Irlneu Man-
feitos ·(fe suas cidades.' a temarem parte- da ea- ke, ,presidente da Câmara de Ver.eadores de

r'i'lvàna, :' ,�$Sa�ahdllb\a.. qu� colocou aeu município a

Alvaro Ottomar PeU, vereador por Coi'qp6 disposição. Discutidas as datas e apQs põnde-
rações de Frederico Günther que lemb'rou o re

,

cesso de dezembro e janeiro, ficou, então, esta
belecida que a próxima reunião conjunta será
dia 24 de fever.elro de 1978, cóm infclo às 20

. ... Dequech disse ainda que culpa nenhuma

cabe pelos atrazos nas ligações ao Preslde.nte
da CERVIL, Luiz de, Oliveira Godoy" que tem,se
dedicado integralmente a essa entidade. Victor

Kleine interferiu na alocução,' tecendo comen

tários acerca da ERUSC e da Cooperattva. O

presidente Frederico Günther disse que não só

endossou as palavras do alcaide guaramíren-
se, dizendo, também, da carência de energia
elétrica em seu .municíplo. Já o vereador Er

wino ,Moreira, íamuém da "Cidade das Fio.....• .

solicitou à mesa, oficiar o legislativo pomero
dense para que se filiem, as reuniões conjun-

, tas. e apresentar de igual for.ma seus trabalhos

com relação às necessidades e problemas de

toda� a região, idéia esw' que foi reforçada pe- .

lo vereador massarandubense Cãrmelino Dol-

san,

O vereador R'eginaldo Schiochet, desta ci

dade apres�tou.minucioso trabalho, sugerindo
que fosse enviado ao Ministro da Fazenda Má
rio Henrique Simonsen cópia do mesmo qua; em
síntese, propõe que haja um maior equilíbrio
nas faixas de Isençio no Imposto de Renda,
IPI e ICM, bem como que.. sejam criadas novas

<

Ano ICM

I -

1974
. 32.4�4.200,15

1975 42.878.896,00
1976 70.038.003,00

A rede bancária da região conta com 10

bancos e 1 agência da Caixa Econômica Fe

deral.

Ano

:1874
Residencial
3.902.083

Comerciai
2.735.220

1975

1976

5.634,971
6.403'.323

3.221.554
3.612.586

A região é sede de 2 (duas) Comarcas -

JarB;guá do Sul e Guaramirim -, conta com' 10
(dez) associações de Qlasse, 1� (doze) sindi:
catos patronais e de ,trabalhadores e tem vida

soci�1 e esportiva b�stante desenvolvida, com

algumas dezel)as de associações recreativas e

esportillas.

21/10

horas.

Encerradas'as discussões e não tendo na

da m�is a esclarecer, o presidente da mesa 'a
gradeceu a presença de todos, inclusive da Im

prensa falada e escrita, convidando para um

jantar de confraternização, acontecido no Res
tauranta Beira Rio, na represa do ONOS, ma....
cando de forma festiva o terceiro encontro de
véreadores da região que estão desta fonna
marcando um dos maioreS tentos na história '

dos municípiOS participantes, todos imbuídos
no propósito de que "a união faz a força"... é
o que estio fazendo.

IPI

16.745.298,00
18.779.091,00'

,

25.344.344,00

Municipal
8.752.637,67
11.496.167,29
15:203.949,61

O consumo de energia el�trIGa, somente

de Jaraguá do Sul, aponta o seguinte quadro:
(em kw)

Industrial
11.939.254

TOTAL

14.449.265

I.

18.576.557
23.305.790

17.671.225 27,687.1'34

.

São
.

esses os dados que Inicialmente te

rramos para transmitir a V. Exa., colocando-se
esta Associação à' Inteira disposição da Co
missão Especiàl designada pelo seu preclaro
Governo, para quaisquer outros esclareeime��
tos, se V. Exa: houver por b�m acolher favora
velmente a presente reivindl�ação".

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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, Rua Domingos da Rosa. nesta cidade,
filha de José Jaçelsky.e Judiete Vieira
J'agélsky.

',: ..' :, r-

Edital nr. 10.017 de 2'0,10.1977
Ädémir Luiz Tambosi e ,

'

Dalvif Maria Rubini
' ,

"

Ele, brasileiro, solteiro, contador,
natural de Rio do Oeste, neste Estado,
domiciliado e residente em Rua Join
vllle, nesta cidade, filho de João Tam
bosi e Adelaide Nardelli. \ Ela, brasilei
ra, solteira, funcionária pública, natural
de Jaraguá do Sul, domiciliada e resl-

'. 'dente, em. Rua Angelo Rubini, nesta cl
dade, filha de Umóerto Renato Rublrii
e Maria Beleti Hublnl.

'

Edital nr. ,10.018 de 21.10.1977
Senador Bosio e

Roselí Terezinha Dombeck ,

Natalician te'.:'sl l, da Ele, brasileiro, solteiro, industriá-
semana rio, natural deNova Trento, neste Es�

tado, domiciliado e-,_ residente em Rua
Fazem anos hoje: Guilherme Weege, nesta. cidade, filho

Sra. Ida Zettel Schmockel, de Osvaldo Bosio e Luiza Tomio BQ.:.
em Curitiba sio. Ela, brasileira, solteira, auxiliar de
Sr. Lauro Braga �. escritório, natural de Jaraguá do Sul,
Sr. Alvin Seidel; . .:,. domiciliada e residente em Rua Gui-

Org�içicultor .em C��rupá "

..
Iherme Weege., -nesta eidade, filha d�

Mana Aparec!da Telxelra, Jolnvllle. .. , João, Dombeck e Agnes Dombeck.
'

·Sra. Vva. Mlnda Wolski Edital nr, 10.019 de 25.10.1977
Sra. Izária Margarida Benz .... Altamir Konell e Ingrid Roeder
q i jpy,em Lçren_o Hagedorn Ele" brasileiro, solteiro, lavrador,

F.:azem anos. amanha: natural de Jaraguá do Sul, domlclllado
Sra. Frlda Mafmke e. residente em: Rio, da Luz Ill, neste dls-
Sra. Vva. Erna qolin M,ahfud, , .

\ trlto.. filho de Heinz Konell e 'Isolde
Sr. A�to�io M. Correa, HOr�burg Konell, Ela, brasileira, soltel-
em Jom.vlile ra, do lar, natural de Jaraguá do Sul,
�ra. Edlt, esposa do sr." domiciliada e residente em Rio CerrO
Erich Ehlert, elT! Blumenal! II, neste distrito, filha de Wigando Roe1
Sr;. Paulo -�e.?m" .ta�oc�zmho - -

(fer�e Undã Viergutz Roeder.
A Jovem LUCia 'Beatnz, -filha 'de' -�-

Edital nr.'10':02'O=de' 25.10.1'977
Nestor e Lourdes Pedri Reinaldo Hansen e

.

Lenice, filh,a. de Renate Engelman" ,"

Emaldo e' lIena ·B�rtel,
"

I LU. '

"',
Ele 'braSileiro '-soitéiro auxiliar de

Dia 31 de outu�-:CS"'_�,�::: :,:6 ::�:}. :1."),,:-
"" �,ªct!tór.io�,. natjJt�f���. Jaragúá do Sul,

Sra Vera fiA "HaaRe kil, �.):t ;w,m rel"' d(·J - '1<"1"- d' . .

"d-e'nt m Rua Amazo. ,
_

omlCI Ia o e resl e e ...

Sr. Juraci Ribeiro, em Joinville nas nesta cidade filho de ConradÖ
Nelson Garci,� ,"_ . J::Ia�$en. e Elzà .H�epel Hansen. Ela;
S�. lido da Cosfa,'em"'� ol7',',$ 11,

brasileira, solteira, industriária, natu..:.
Sao F.co. €lo Sul ral de �araguá, domicniada je residen,,; .

�r· Eliezer Santos te em Rua Amazonas nesta cidade
"

?r�. MarW,Rode Reeck, .' �
.. ,.

filha çje Herber1Q ç,ndel!)la,nn·,. � Hert�
.

esposa do sr. Waldemar Re��k,
, Weller Engel.maml. .

Dia O� .�e novembro Edital nr. 10.021 de 26.10.1977
Si'."Prof. Emílio Silva

. José'lzidoro�Filho e
' .

ßra'. Maria Cezarina, espos� Cf,?
,

Mada. Rosané-Meneghelli',
,<.

s'f:' :.João Maria dos Santos' '''' <, ,I , .

Ele brasilei.ro solte'lro
.

servente
Sra. A�a Panstein Scheuer .e ,�.

,

natural 'de Laguna: neste Éátado, do�
Sra. hils Mohr miciliado e residente em Vila Lenzi
O jevem Alcio Mannrlch, neste d.i'strito filho de José lzidoro J

.

em Curitiba' Otacilia Delfi�o ,lzidoro. Ela, brasileirá;.
Dia 02 de nov�mbr? _, costureira, natural de Rio do Sul, neste

Dr. Eugêmo Vitor SChmoeekel, Estado domiciliada e residente em ViJ
Diret�r do "Correio �,? r,?Vp�:" _.1 la"Lc;m�i .. De�te .distrito, filija àé Fausti':
Sra: Ruth, esposa .do sr.

, .,. no Menßíhelli e Hildegard Meneghelli.
Alvm Lemke� 'em 'RIO da'Luz VltOril=l -)., ,.. . , ,. ,

Dia 03 de novembro
Sra. Ivone Luz Gottardi,
em 'Rió do '�sur"

.'.

, Sr. Sérgio Thomsen, em Blumenau
Wally Meier, em Arto Paranã
Maurício Hélio de Almeida,
na Lapa - PR
Sr. Vitório Bertolini, na Lapa-PR

Dia 04' de novembro ,

-

Sra. Jutta, esposa do sr.
I

Dorval Marcatb
'Alurzio, filh({do. sr:;�h�êio[Tomaselli
Sr. Leopoldo "Sclí\:Vàft�: "i
em Garibaldi

.

Sra. Marlene Meister Joesting
Sr. Marcos ��!çliJi (ãJrQtl�,:�'
Sr. Domil'lgo,s, fIi1l:lraFO� I?Jlho;
em Ti'ati-PR

Fundaçlo: ARTUR ",;MU I;R - 19:19.
" ' - - . \.� .: ..

CGCMF 84.436.5911-0001"34 ß:,· ,II:

- 1977-
DIRETOR:

Eugênio Vitor Schmoeckel '

ASSINATURA:
Anual .. " •. .. .. Cr$ 100,00,
Semestre •. .. .. .• " Cr$ 55,00
Número do Dia ... . . Cr$ 2,00
Número atraeado Cr$' a,oo "

ENDEREÇO:
Cabea 'Postal. 19

RiJa '2�" nO. 13Q - 'Fone: 72-0091"
,

Jarag,uã .
do Sul, - SantjiJ Catarll)a

/

"Cófreio do Povo"
aos aniversariantes".

cumprimenta

R e.gjstra ·'CJ.vrr.'·'

.,)

E para que chegue ao conhecimen-:
to. de- todos mandei passar o presente
e�fital que será publicado pela imprens�

I e em cartório onde será afixado duran
te 15 dias. Se alguém souber de algum
impedimento acuse-o para os fins le-

gais.
.

AUREA MOLLER GRUBBA
OfIciai

"",,1

'Dócô'mentos Extraviados
,

��J.lrico O�we, residente em Rio
da ':'uz I, extraviou de seu veículq
marca Kombi, ano 1969, placa JS
1360 os seguintes documentos: Cer
tificado de Propriedade e Seguro
Obrigatório.

Tendo requerido segunda via,
tornam-se os originais sem efeito.

Jal'aguâ '(10- Sul, 26 de outubro
(je 1977.

� ; �
/' Eurico Duwe

Aurea MüUer Grubba, Qfici�J do.'
Registro Civil do 10• Distrito'da éomar! _ ...............,,..-...:;=.........--=----�,--��--._-'---

ca de Jaraguá do �ul, t;stado de Santa
Catarina, Brasil :�:;: � ;.r ',' ,i-.'

1'� .... ..... \ ..

Edital nr. 10.016 de 19.10.1977
José Pedri e Iracema Jagelsky

Ele, brasilei'ro, solteiro, marcenei
ro, natural de Jaragu� do Sul, domici
liado e residente em Ilha da Figueira,
neste distrito, filhQ·.de Emilio. ,PedrJ e

Orlar.ldina Bertolinr, FleC!lJi •.•Ela, br:asilei.,.
ra, solteira, servente, natural de Jara
guâ do Sul, domiciliado e residente em

II

I

Dois (2) lo�es à r!.Ja f?e. Aluisio,
érÍl1'Pedra:s"l Brarlcas '_r Barrá do Rio
Cerro, entre o Noviciado e a Casa
Benthien. Tratar cl Aldo Bussarello
à rUa Felipe Schmidt, atrás dó novo

'Supermercado Riachuelo.
.-

'Página 2

\

�-i"J:i..';"··O· "U"'"
.

r

ilv -

-ro'1"'0' •

!:l ;'t ... J

\' ' .-." .

.... I� • .. ' lo �. _

Constitue para o semanário CORREIO
DO POVO um prIvilégiO poder noticiar um

acontecimento dos mais gratificantes para a

'�ociedáde' jaragua�Hse. Queremos �os refé
. rir' às 60das 'de ouro do nesse 'queric;lo Ve

nâncio Nicoluzzfe sua �igna consorte Wan-

da Kle�er N)c'OIJizc
c 1

"

j,. :

xistir o Senai, as_sl�, mesll)o , obrigou a um

aprendizad,o �e 'ir!i� anos: .,pr inais de 35 a- '

nos trabalhoú na confeé:ção' do nosso sema

nárió, prófis�ã�'éril'qu�' está â' .m�i"ecei: o go
zo de' uma "·apo��niâdoria, já faz alguns a-

o •

'

. • �: :. "

I • ., "

• ( \ ,�" ,

nos., D.epois da saída da tipografia do sau-

doso' dii\udio �tulzer - o primeiro jornalei
ro de jaraguá, coube essa tàrefa ao Venan

cinho que por multo tempo fazia a entrega
do ...CORREIO DO POVO' e a maioria das ve

zes
..
o fazia montàdo' à éavalo, ·no ,célebre

macuco, todo branco e marchaêfor, para ee

tl'rir 'o p�rí�etró 'u;bano do então Distrito
dé _J.araguá. Pelos seus dedos passaram os

mais vibrantes artigos que_ falavam'aa futu

rá eml1...clpaç.ã� de Jaraguã do Sul. Tam
bém comp6s milhares de escritos que de

fen�ia.m os Interessu dQ Dlátrlto 'que perten
cia ao Mun!ciplo �e .Solnvllle. As marchas e

contra-marchas �a politica, com os seus ar

t[gos, ,P,r6�: .,. çontra ocupávam', o VenMci
nho ,d�r�nte, ·muHã. horas' da' semana. E

também �o'rla Cô� a sua clrcula�ão. Com�
todo jornal de Interior. a �ição que apàre
cesse gerava criticas ou contentamento pe-

.. ;',':';
lo que de contel'ído estivesse consignâCfo no

.�$êritb. 'Quando o Jornal atrazava ná
<éntre-

9a era outra a onda de reclamjiJções. Màs' o
Vepa!,!cinho" suportou estoicamenfe o's' "ca
vaquinhos do ofício"; tanto que se aposen-

'

tou na profissão é hOj, completa as suas

bodas de ourQ.· Muitos tipógrafos de hoje
sairam da escolUíha do Ve�âncio 'é estão
bem .colocadós:'

Sabemos que seus Olhos, sobrinhos,
parentes, ,amigO. ,e .admlraCiorei- frão home

'nagear o distinto casal. logo mals às 20 ho

·ras,. na resldênêia de seu gen�o 'sr. 'Onadir
de Oliveira MoHa, à rua Onélia Horst, nr.

<230, onde 6s agt.àrClá' uma pequena mas sig
nificativa 'esta e rinná

'

ml888 de agradeci-
Imanto." ;'

�. • J

"

o êORREIO D'O' POVO cumpre ,assim;
'um �e;,er (Ie gratldJo ao I'êglstrar os 50 a-

.

'nos de feliz
�

cóns6rclo de seu mais" antigo
'col�borador, dêseJâncio áo' \t'enancínho e' à:
'Dona Wanda todas'as bênçãos dos céus.·
••��.,,�' � I,.. t' �t�' '\ 6. ',"> i,

;
.

O Diretor, a .Gráfica, Repór.teres e
.

Redatores, Gráficôs" é Colaboradores'·
�e.,assocciª", ,�9,. ,�r,aJe .�v�'ltp._. < , ••••

Foi no dia 29 de outubro de 1927, quan
do Jaraguá do Sul dava os primeiros pas
sos para a sua emancipaçicf que sô' acon
teceu em 1934, o nosso Ve,nancinlto decidia-

� '( ....

se a entrar no rol dos homens sérios, unin-
do-se à sua eleita Wàn�a pel�s sagraaos. la
ços do matrlm6nlo. O casamento deu-se a�

qui mesmo em Jaragu6 e na época era escri
vão Venâncio ,ila SIIv� Porto, �m d�s ��f��- ,

dadores deste semanárl� A ilo «;lo, noivo.
Grande foi ..

' a alegria de. Leno e Maria

Maes Nlcoluzzl. pais cia Venâncio, residen

tes enlão na Estrada Nova em. ver casädo
,(. _,

.

- ..., I

.com Wanda. sua eleita. "'Iha de Germano e

Luiz,Adam Kleper._ entio reslde"tes na sede

,

do Municiplo - Jolnvln..
.

Ao longo dos 50 anos de feliz, consór
cio Venâncio e Wanda tiveram solenes mo

mentos de ,aleg"ia .e feiicidade e' uns tantos

também de. tristeza; . pois,. afirma-se que a

vida terr.ena· é feita desses ,dois ingredien
tes que devem ser. be-:n. dosadas 'para ãl
cançar longos anos' de vida. Parece que o

distinto casal que óra se col)re de ouro, �
pesar dos embates dá·. vida, ,soube aprovei�
tar «;om muila sabedoria. os Elnsinamentos
recebidos, de seus dedicildos pais e adaptá
los ,ao día�a-dia de esposo e esposa, de pais,
de avós e de bisavós.

. Quatro filhos e uma filha adotiva for

mam a prole,do casal, nas pessoas cíé Re

silvia, fal�cida; Rodrigo Otacílio, casàdo
com Olalt de Oliveira Motta;'_Conrado, faleci
do; lolanda, casada com Onadir de Oliveira

MoHa e Antonllda, casada' com' Walmlr l.
Medeiros, o ,l'íltimo casal' resiêlente em Join-

. ville:
'

Os clnquentà' anos de casados' deram
ao par de ouro 17 netos e 1 bisneto, que
sio ,a �1,gr�1;l cQnstan�e d(), c��a(,", i, j'

Poderiamos dizer, também, álguma C9i:;
sa

_

sobre a profl�sio de
_

Ven�'lcio, qu� suà
�, ��Rosa. SOl!�� )o.rn�r m�!s amena,. pois, ���

.. colhera a, �tiv�da�e de, tiRógraf� .q�e ,sem, ��

{çy'._)J

; /,.1. .".

Já .�stá er.tr J,nqs�,a loj� ,O',j�:�a'$��1 1�·(;:,.;" .. )",
,

E com e.le a certeza de que
você pode ter hoje., o melhor carro

dos· próximos anos� Venha conhecê-lo.

I

vI

Menego'Ui CJ"Yeicúlos ''''SX''
Av. Mal. Deodoro, 930 - fones 72-0499
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Curso sobre ISTR na ACI·JS
cipalmente aos profissionais que atuam
no setor contábil-fiscal (empresários,
advogados, contadores, economistas,
etc) .

o curso se realizará no auditório
da Associação, nos dias 3, 4 e 5 de no

vembro vindouro, nos seguintes horá
rios:

Dia 5.11 - das 8 às 12 horas.

Aos participantes será conferido
"Certificado de Frequencia" e as des
pesas com taxa de inscrição são dedu
tíveis do IR, de acordo com' a Lei ....
6297/75. A matéria a ser lecionada é
de interesse de todos os interessados
na área do transporte rodoviário, prin-

Dia 4.11 - das 8 às 12 e das 18 às
22 horas

Maiores informações à respeito,
poderão ser obtidas na Secretaria da

ACIJS, onde, igualmente, podem ser

feitas as inscriçQes.

blico consumidor encontra a

mais variada gaina de utili
dades domésticas, produtos
os mais disputados e que a

tendem os exigentes requi
sitos' dos consumidores ja
raguaenses.
Os serviços ali existentes

compreendem, dentre ou

tros, os seguintes: panifica
dora, confeitaria, lanchone
te, loja de bijouterias, con

fecções e selecionada va

riedade de produtos ímpor
tados, sendo grande. a preo
cupação da administração
dos Supermercados Ria
chuelo S.A. introduzir cons

tantemente inovações nos
. seus sistemas de comercia
lização, inclusive com trei
namento intensivo do seu

pessoal, mantendo-se, sem

pre, um padrão de alto ní
vel no que toca ao atendi
mento dos clientes, fornece
dores e consumidores.

1967, tendo em vista o de
senvolvimento de várias em

presas de supermercados
em outras unidades da Fe

deração, o sistema conve""

cional de comercialização
foi alterado para o "auto

serviço", com excepcionais
resultados junto, à clientela.
Seu capital inicial �e Cr$
3.000,00 (três mil cruzeiros), '.

hoje, graças à cl�rividênci2 i,:
de sua equipe administrati·
va atinge a 'expressiva soma

de Cr$ 19.000.000,00 (aeze
nove milhões de'cruzeiros).
Em 1968 foi instalada a 2a.

loja de auto serviço: a Lo
ja nO. 2, sita à Rua Dr. João
'Colin, 1495, em Joinville.

'

Em 1970 foi adquirida uma

loja já montada em Itajaí,
qu� viria a se constituir na

Loja nO. 3, que conta com

panificadora e confeitaria,
montada em novembro de
1975.
SUCESSO
O caminho percorrido, se

guro, já estava a demons
trar que o sucesso seria ine
vitável para os Supermerca
dos Riachuelo. Em 1972,
deu-se a alteração da razão _�:��?'" '�'.-

A Associação Comercial e In
dustrial de Jaraguá do Sul contratou
com o Centro de Assistência Gerencial
de Santa Catarina - CEAG/SC, a reali

zação de um curso de "lmposto sobre

Transportes Rodoviários" - ISTR, a ser

ministrado pelo Dr. Jairo Lisboa, Téc
nico em Tributos Federais.

Dia 3.11 - das '18 às 22 horas

Inaugurada em Ignü do �nl Loja 8 dOI �npermerradol ftiarhnelo

Com a presença das mais
altas autoridades CIVIS, mi
litares e eclesiásticas, o Di
retor-Presidente dos Super
mercados Riachuelo SIA,
Sr. Pedro Bencz, deu por
inaugurada, em nome de
sua equipe admioistrativa e

funcional, a 8a. loja da re

de supermercadista do Es
tado, desta feita, em Jara
guá do Sul. O acontecimen
to polarizou as atenções de
centenas de pessoas, convi
dados especiais, que fá es

tiveram prestigiando a aber
tura do novo estabeleci
mento, que se localiza, em

ponto privilegiado de Jara-
• guá do Sul, qual seja, a A
venida Getúlio Vargas, 546.

INSTALAÇÕES
Dentro dG modernas tecni

cas de comercialização va

rejista, amplos corredores,
concepção arquitetônica das
mais modernas, o novo Su
permercado em Jaraguá do
Sul, tem uma área de ven

das com 680 metros quadra
dos, em área construída su-

, perior a 1800 metros quadra
dos. Em seu interior, o pú-

HISTõRICO
A empresa Supermerca-

dos Riachúelo S.A., foi fun
dada em 1961, sob a deno
minação de Comercial Ria
chuelo Uda. Por volta de

A sra. Olga Bencz, esposa do Diretor-Presidente dos Supermercados Ria
chuelo, Sr. Pedro Bencz, desata a fita em conjunto com o Prefeito

Victor Bauer, de Jaraguá.

Pronunciamento de Pedro Bencz social, para Supermercados
Riachuelo Uda., visando
uma melhor adaptação da

denominação, ao sistema de

comercialização da empre
sa. Em 1973 nasce a Loja
4, completamente montada e

instalada em prédio especi
almente construídp para
uma loja de supermercado
à Rua Ministro Calógeras
nO. 1.440 em Joinville. Es
sa unidade trouxe uma ino
vação: a primeira lanchonete
da. organização. Em 1974,
foi alterado '0 tipo Jurídico
para sociedade anônima,
surgindo a atual denomIna
ção: Supermercados Ria·
chuelo S.A.

I

través da experiência com

as duas anteriores. Em a

gosto de 1975 deu-se a I

nauguração da 6a. loja da

organização. Pela segunda
vez é uma loja instalada a

lém dos limites da sede da

empresa: Florianópolis rece

be a Loja nO. 6, que leva à
Capital do Estado a expe
riência de vários anos em

supermercado. Conta essa

unidade, com estacionamen
to interno e externo lancho
nete, panificadora e confei
taria. Em fevereiro de 1976
instala a empresa a sua filial
em São Paulo. Em 1977, foi
adquirido o controle do ca

pital da empresa Supermer
cado Jaraguá Uda. estabe
lecida em Jaraguá do Sul,
passando assim a ser. quarta
Cidade' a ser atendida pela
organização Riachuelo. São
duas as lojas existentes em

Jaraguá: Loja 7, à Rua Ma
rechal Deodoro da Fonseca
e Loja nO. 8, à Av. Getúlio
Vargas, aberta ao público
em data da última terça
feira. Embora continue ain
da uma empresa juridica
mente separada, Supermer
cado Jaraguá Uda. será in

corporada a Supermercados
Riachuelo S.A, em janeiro de
1978. A enumeração das u

nidades da empresa, cbnfor-

Por ocasião da inauguração do novo

empreendimento, o Dlreter-Presldente dos
Supermercados Riachuelo S.A., Sr. Pedro
Bencz, falou aos presentes, destacando a

importância da data para a organização. Es
ta é a íntegra do seu' pronunciamento:

"É com orgulho e satisfação, que nossa

Organização se faz hoje presente frente à
Comunidade Jaraguaense, para prestar uma

retribuição .. "

Dizemos "retribuição", e julqamos que
esta é a palavra certa para definir o ato que
agora estamos efetivando, quando entrega
mos nossa loja nO. 8 à cidade

.

de Jaraguá
do Sul... Sem dúvida alguma, tínhamos em

nossa empresa a obrigação de trazer a esta

progressista comuna, es nossos serviços j3
o nosso esforço na distribuição de gêneros,
já que há tantos e tantos anos estamos re

cebendo daqui para todas as demais unida
des de nossa organização, o fornecimento
eficiente de tantos produtos de alta quali
dade, principalmente no que se refere à ri�
ca produção oriunda dos rebanhos existen
tes nas colônias daqui periféricas.

É necessário porém, que se destaque
o prazer com que agora ainda mais nos

sentimos participantes e integrados nesta
comunidade ... Integração que, iniciada hã
tantos anos, teve sua maior afirmação com o

honroso convite que recebemos para a con

tinuação do empreendimento que foi tão
bem iniciado pelos srs. Aldo Piazera, Ade
mar Duwe e Renato Raboch, e que agora
se confirma em sua plenitude, com a ins
talação desta loja, a qual, esperamos, este

ja condizente com o esptrlto de progresso e

com a natural eXlgencia de qualidade e e

ficiência de um povo que sabe o que quer e

traçou o seu caminho para o desenvolvi
mento.

A confiança que ,recebemos desta po
pulação, no prestígio que já estamos rece

bendo em nossa loja nO. 7, onde nos insta
lamos em abril do corrente ano, vem bem
demonstrar do reconhecimento e do total
entrosamento dos nossos sistemas de pres
tação de serviços junto aos nossos clientes

[araguaenses.
E assim, nós sentimos de ânimo redo

brado e confiantes, no futuro desta "terra, na

pujança de seu povo e na participação des
ta Comunidade no processo de desenyolvl
mente de nosso Estado e do nosso páís e

sumamente honrados por ser possível nos

juntarmos a -essa escalada.
Aqui estamos pois, com o resultado do

trabalho de uma equipe de profissionais su

percadistas: fruto de um esforço conjunto
da Diretoria, Gerências Administrativas e

Operacionais e de toda a equipe de cola
boradores .de nossa .Orqanlzação, com o a

poio tnotspensévet e de valor inestimável
dos nossos fornecedores; do Governo Es

tadual, através do Banca de Desenvolvi
mento do Estado de Santa Catarina, do Go
verno Municipal, que tão bem sabe interpre
tar os anseios' e intenções de todas as em

presas que aqui' procuram a união em torno
do objetivo do bem comum; dos nossos

companheiros supermecadistas aqui estabe
lecidos e, sem dúvida, do público de Jara

guá do Sul, a quem neste ato, sumamente
honrados entregamos este estabeleclmento",

Em 1975, surge a Loja 5
(Catarinão) também instala
da de acordo com as mo

dernas técnicas de auto

serviço, contando também
'com lanchonete, panificado
ra e confeitaria; à Praça Ge
túlio Vargas, em Joinvllle.
Instaladas duas lanchonetes,
Em agosto "de 1975, foram
desta feita anexas à lojas
ambas em Jolnville e monta
das dentro dos padrões da
Organização e com "know
how" próprio, adquirido a-

me se apresenta a situação
em- data de hoje é a seguin
te: 8 lojas, 8 lanchonetes, 7

panificadoras, uma filial em

São Paulo.

DIRETORIA

A a�ministração da em

presa está assim atualmente
composta: Diretor Presiden
te Pedro Bencz; Diretor Vi
ce-Presidente Roberto Bencz
e Diretor Administrativo Sa
muel Schubert. Na noite de
terça-feira, três oradores
fizeram uso da palavra: o

Sr. 'Pedro Bencz, Diretor
Presidente, cujo pronuncia
mento é reproduzido nesta
página; o sr. Ivan Arino
Kwischai, da ASSOCiaçã'o dos
Supermercados e o Prefeito
Municipal de Jaraguá do
Sul, sr. Victor Bauer. A bên
ção das Instalações foi pro
cedidapelo 'P. Raul Wagner e

F'e. João Heidemann da Pa

róqula S. Sebastião. A fita foi
descerrada pelo Prefeito
Victor Bauer e pela esposa
do Diretor Presidente dos
Supermercados Riachuelo
S.A., sra. Olga Bencz, com

grande prestigiamento de
convidados especiais, que
foram brindados com ee-'
quetel, após a inauguração.

"

�OVAS LOJAS

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Direitos Humanos
Ao falarmos deste assunto não

podemos deixar, de m�ncionar a

Constituição Americana. É, um do
cumento ímpar, uma bandeira glo-

_

riosa, cujo hasteamento anunctou o
enterro para sempre das eras de
obscurantismo. Jamais novamente,
a Terra, se verá mergulhada inteira
mente nas trevas.

Uma característica I importante
incluída nela é a igualdade de 'todos
perante o Governo ou seja perante
a lei. É preciso que se diga que os

Governos atuam estalielecendo leis,
as quais julguem necessárias para
garantir os direitos humanos.

Na Constituição Americana, es

ta igualdade não ignora a realidade

pois todos sabemos que as pessoas
são desiguais quer seja em capaci-
aade, raça, cor ou crença.

-

A igualdade é de oportunidade,
sendo quEf não se preveem favori
tismos ou tratamentos especiais pa
I.

éra mngu m. '

Lá nos Estados Unidos' houve
muitas' dificuldades para a implanta
ção destes principios, inclusive uma

Gyerra Civil, no século passado.
Venceram os defensores da justiça
e os direitos foram mantidos e ex

tendidos.
Vejamos, porém, a que situa

ção chegamos partindo dos dias de
Jefferson. - Aceita-se comumente'
hoje em dia o seguinte raciocínio:'
"Se o homem tem aireito à vida e

para viver ele precisa de alimenta
ção, vestuário, habitação; e1c., cOi
sas que ele só consegue honesta
mente pelo trabalho, então ele tem
direito ao trabalho".

Como a finalidade do Governo
é garantir os direitos Humanos, ele
deveria garantir a existência de tra
balho para os cidadãos. A questãO
toda está em eome se desincumbir
desta tarefa sem ferir algum dos ou-

Solange Doster .

tres direitos, isto é: a liberdade e o

direito de. procurar a felicidade.
Os esforços de muitos dOs me

lhores homens tem sido gastos na

tentativa de solucionar adequada
mente este problema. Note-se o em

penho de nosso governo para faier
com que a oferta de empregosa
companhe o crescimento da força
de trabalho. Nos Estados, Unidos, o
êxito tem sido grande. Apenas 7 a

8% da força de trabalho está de
sempregada e para multes destes
casos existe uma leganzação pre
vendo auxílio, de desemprego.

Já nos países .cemunlstas ado
teu-se a solução mais simples para
este problema

.

complexo: o homem
precisa de trabalho, muito bem, to
dos o terão. Para começar. a desin
cumbir-se desta tarefa de prover
trabalho para todos, todos os meios
de produção passarão ao domínio
do Estado e as pessoas passarão a

realizar os trabalhos que lhes forem
indicados e não mais aqueles para
os quais se sentirem inclinadõs a

aceitar sob contrato; Isto cria uma

situação incompatível com a liber
áade e o direito de procurar a fe
licidade. Para garantir a vida,. viola
se os outros dois direitos. Violação
é um ato mau. Neste caso torna-se
o ser humano num autômato. Pro
vavelmente morrerá de velho. da
mesma forma como um automóvel
velho vai pará o

-

ferro velho. É con

tra a lei de DEUS fazer isto com os

'seres humanos.
.

Esta é a raiz de toda a diver
gência entre o mundo livré e o cha
mado mundo nomunlsta,

Pedro. Parcilites,
em 25/out17,

,

E DO BRASI'LHORA
VAMOS LA. O Brasil está aqui mesmo, perttntro de casa.

Mas é um mundo novo esperando por você.Vá ver. de perto a paisagem
nova, as cidades crescendo, a história passeando pelas ruas, o mar ba
tendo nas praias que são pedaços de paratso. Vá e volte feliz. Pelo CRE
DIVARIG ou o CRUZEIRO A PRAZO, agora é mais fácil viajar para 57 ci
dades brasileiras, incluindo todas as capitais do Estado. Utilize também
os serviços de cargas e encomendas.

.

VA DE _

VARIG/CRUZEIRO
._--------- .. ---------------- ..-----------------------------------------------:------- -------------------------------:--------- ... --,---------._-------

A MAIOR EXPERI�NCIA EM VOAR BRASIL

Em Jaraguá do Sui, peça informações à VARIG
"

Av. Mal. Deodoro da Fonsêca� 122/130 - Fone 72-0091 - DDO (0473).

Saudades •••
Saudades ...
dos teus abraços,
das tuas doces palavras,
do teu modo de agir,
do teu olhar que me dava
forças para lutar e viver.
Saudades ...
dos diálogos maravilhosos,
dos encontros existentes,
das horas amargas,

das horas de felicidade

que à mim proporcion,ste.
Saudades ...
de sentir teus lábios
roçando nos meus,
das tuas mãos tão suaves

acariciando meu rosto.
Saud�des ...
é o que restou de você,
só de VOC�.:.

Jaraguá é uma cidade limpa. Ajude a limpeza pública utilizando os

colet�res de:·lixo. (colalJ. do CORREIO, o jornal da comunidade). ;._.,__.....- ....;,__• • ---------
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.....�'-'...,�....,.....,....,....,....,__,....,....,.........,---....,��'....,....,._.....,........,........"....,....,....,....,....,....,,_.,....,,._.....,....,....,.,.....,....,.........,....,._,........,,._,....,....,.....,.........,....,.............

....,�"

fl;�bil�-��--L�-;�--1ti;----p�-�-�-d;---pi����;;�11.
II"

•

',',
II lOT E A M E N TOS Loteamento "Omar" II

� •
50 lotes -' Brinde a partir de Cr$ 1.000,00 II .

II PI'â(a Angelo Piazera, 27 - fene (0473) 72-0525 Procure-nos e nós faremos o seu programa de �
11.89250 - Jaraguä dó Sul Santa Catarina pagamento. .' . II
JI._.�._.��._,_,=._..-.......�...:...-.._.�._�.-,.-.�._.-,.-.-�,-..-�.-,.-..-.,.-,��.-..-.-,.-,..-.....,....,.-._..-,.." ......-..-.==::::��......._........._.._.._.._.�JI'....,����....,...., ....,....,....,....,....,....,....,....,....,....,��....,....,....,....,������....,-....,....,....,....,....,....,�....,��....,....,.....�._,�...., ....,��....,�.....,....,....,�

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 - OFICINA
ESPECIALIZADA VOLKSWAGEN LTDA. Bens a serem leiloados: "Um

,

galpão de madeira, coberto de telhas de barro, medindo 12 metros de
frente por 25 rnetros' de fundos, piso de cimento, onde funciona a oficina,
de consertos, seção de peças, e escritório da executada, em regular es
tado de conservação, avaliado em Cr$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil

cruzeiros), 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 Direito

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL
EDITAL DE 10, E 2°. LEILÃO

Venda em 1°. 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 e-s 51.000,00 (cincoenta e um mil cruzeiros), cujas casas en

contram-se desmontadas e depositadas na serraria de propriedade do

executado". Venda em 2°. Leilão no dia 21 de novembro do corrente a

no, às 15,00 horas, a quem mais 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 DEVENDA EM 1°. E 2°. LEILÃO

Venda em 1°. Leilão: Dia 10 de novembro do corrente ano,
às 11,00 'horas, pelo valor da avaliação. Processo: Execução Fiscal Por
Oarta.Preeatórla oriunda da Comarca de São José dos Pinhais PFr., ex
traída dos autos de Executivo Flscal que A FAZENDA NACIONA[ move
contra INDUSTRIAL TÉCNICA CRUZEIRO LTOA., ná pessoa do 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
loados: "I - Um jogo de Decon, de 250 mm., por 30 mrn., de espessura,
com 4 asas, furo de 60 mm., usado para respingar, avalládo em Cr$ ....
1.050,00 (hum mil e cincoénta cruzeiros) e II) Uma freza, para meia-es
quadria, de 180 mm., de diâmetro por 36 mm de altura, com ,ß.eis asas, fu
ro de 38 mm., avaliada em Cr$ 680,00 (seiscentos e oitenta cruzeiros),
somando o valor da avaliação em Cr$ 1.730,001 (hum 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.
.

I

Jaraguá do Sul, 11 de outubro de 1.977.
'

.

Hugo José' de Moraes
Escri\(ão dos Feitos da Fazenda

J.J. Mauricio D'Ávila
Juiz de Direito

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Mais beleza e
A •

os 'eCOnOmlCOS
/

A VOlkswagen do Brasil iniciou a' comer

cialização dos seus' veículos da linha VW

1978, que já estão sendo dlstrlbuldos aos 800

Revendedores Autorizados de todo o Pars. As

maiores novidades estâo no Brasrlia, que ga

nhou novas lanternas traiseiras e luzes lndlca
doras de direção, pára-choques redesenhados,
detalhes que, entre outros, deram maior beleza

ao atualizado "design" ao carro que, depois
do. "Fusca", é o mais vendido. da indústria au

tomobilística brasileira.

Também é novidade o Passat Executivo

(lSE), versão destinada às pessoas que dese

jam um veículo executivo de porte médio, mas

com alto padrão de luxo e desempenho.
O "Fusca", o mais econômico vefculo

brasileiro, que há pouco tempo havia incorpo
rado outras inovações 'de segurança, passa a

ter agora o bocal de enchimento localizado no

lado, de fora para facilitar o reabastecimento

e um novo conjunto de tanque de combustível

,que, aumenta a segurança em caso de impac
tos.

Ele rece.beu também outros ,aperfeiçoa-
mantos visando maior conforto e embeleza-

mento interior, como um descansa-braço na

porta do lado do motorista, suporte para os

éintos de segurança dianteiros, nova localiza-

conforto' para P�STO DE OBSERVAÇAO

Volkswagen 78 Mister Carter vem
Em novembro estará no Brasil o

sr. James Carter Jr., o presidente a

mericano conhecido pelo diminutivo

,"Jimmy" à semelhança dos velhos
cowboys. Jimmy é mesmo um cowboy.
Nasceu no Sul, viveu sempre lá no Súl,
fez politica apenas na província e plan
ta amendoins. Por incrível que pareça,
isso tem muito a ver com sua visita ao

Brasil.
Jimmy Carter é o presidente dos

norte-americanos sem nunca antes' ter
exercido qualquer cargo federal. É pre
sidente embora não tenha deixado de
ser um político "de província". Fato,
aliás, de que se orgulha e que ajudou-

dências do gosto do consumidor, buscando O a vencer as eleições deste país sa-

turado dos "homens de Washington".
Entretanto, o bom e honesto xeri

fe Carter não se deu bem com a polí
tica externa. A sua visão, acostumada
aos limites menores da política do Sul,
ofuscou-se, no início" com a brilhante
complexidade do jogo internacional.
As peças do velho jogo rebelaram-se
aqui e ali contra suas tentativas de
controle. Fiéis amigos sentiram-se o

fendidos com suas jogadas, e reagi
ram.

Ao contrário do que apressada
mente passaram a trombetear os neo

entreguistas, a vinda de James não sig
nificä uma tentativa de [rnper alguma
coisa ao Brasil, seja no âmbito da po
litica interna seja no campo da política
nuclear. Ao contrário, sua vinda é, an
tes de mais nada, uma .penltêncla, qua
se uma confissão de culpa. O velho
COWboy sai de �ua terra, desvia a rota
de sua viagem e vem, honradamente,
visitar o amigo ofendido. É por isso,
entre outras razões, que Mr. Carter me
rece ver em novembro, paredes brasi
leiras pichadas com afetuosos votos de
"welcome Jimmy".

ção do interruptor das luzes de advertência,
assento e encosto dos bancos dianteiros rees

truturados e massa protetora anti-corrosiva nos
,

pára-lamas traseiros.

O Passat, em concepção e estilo o mais

avançado veículo brasileiro, teve a placa da

buzina redesenhada _ onde está embutido o

logotipo "Passat" _. e alterado' o mecanismo

do encosto dos bancos dianteiros, facilitando

consideravelmente o acesso ao banco trasei-

roo

A escala de cores para a Linha VW 1978

foi estabelecida de modo a' atender as ten-

harmonizar a cor externa com o acabamento

interior dos veículos. Assim, permanecem as Jã
tradicionais cores branco-Iotus e branco-polar,
amarelo java, o azul bãltlco e a metãllcà ver-

de musgo. As novas cores são o bege janga
da, marrom saveiro, vermelho vila velha, ver
melho anhambi, azul colonial, verde In(ialã e

as metálicas castanho barroco e verde rnantl-

queira. Para quem deseja um veículo mais lu-

xuoso, há duas opções de acabamento unicro
mático: preto e castor (o atual bege mais escu-

recido), que permitem uma perfeita combinação
com as cores externas da oarrocerla,

I n f O ,r m a t i v o
No que se refere ao Projeto de Educação 'Sanitária e Ali

mentar, durante o período de janeiro a Julho do. corrente ano conse-

guimos realizar:
"

Assistências às famílias rurais em visitas e reuniões,
motivando para adoções de novos hábitos que preservem a saúde, num

total de 843 famílias.

- Assistência à. 40 escolas, totalizando 60 professores,
2.029 escolares, 160 membros da Associação de Pais e Professores.

'

Lançamos uma Gincana Escolar que atuará na Co-

-

.

Em colaboração ao Trabalho da Comissão Municipal
de Saúde, participamos de 1 Simpósio de Comissões, ajudamos na Cam

panha de Prevenção do Câncer Ginecológi-co e na Campanha de Com-
bate a Verminose, além de outras reuniões.

'

--:- Assessoramos grupos de adultos, com palestras edu
cativas sobre Educação Alimentar e Sanitária, num total de 10 grupos.

- Colaboramos em trabalhos de outras entidades, ha

vendo assim uma preocupação única, a de elevar o nível sanitário das

famílias do Muhlofplo.

munidade.

Rosemeire P. da Cunha
Extensionista Locãl

SINDICATO DAS INDOSTRIAS METALORGICAS, MECANICAS
E DE MATERIAL ELÉTRICO DE JARAGUÁ DO SUL

ASSEMBLÉIA GERAL EX"tRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O presidente da entidade supra,' no uso das atribuições
que lhe conferem os estatutos � a legislação sindical, convoca os asso

ciados, quites e em condições _de votar, para participarem da ASSEM
BLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dla fB (dézoito) de
novembro de 1977, às 18,00 horas, na sede social, sita à Avenida lVIare
chal Deodoro da Fonseca, 348, 20• andar, a fim de aeliberarem sobre a

seguinte

1 . Leitura e aprovação da Ata da Assembléia Geral an

terior;
II

,

Não havendo, na hora indicada, número, suficiente de asso

ciados para instalação dos trabalhos em primeira convocação, a Assem
bléia será realizada às 20,00 (vinte) horas do mesmo dia e no mesmo lo

cai, com qualquer número de aseoclados- presentes.
Jaraguá do Sul, 21 de outubro de 1977.

Vicente Donini
Presidente

Prestigie o que é seul
CORREIO DO POVO, o genuinamente jaraguaense está há 58
anos difundindo o que é nosso.

.

P.G. Cos.a,
da APLA)

aí
Protecão I da

Ecologia em

exemplo
Pais

sc
,

oe

para o

Causaram grande' repercussão, as

declarações do médico Pedro Kassab,
presidente da Associação Médica Bra
sileira, ao proferir a conferência inau

gurai do VII Congresso da Associação
Catarinense de Medicina, quando fez

menção especial ao trabalho do go
verno Konder Reis na preservação do
meio ambiente.

Foi mais além o presidente da
AMB, demonstranClo conhecer bem a

atenção e o cuidado que o governo
catarinense dispensa na proteção da
ecologia, citando come exemplos prin
cipais a defesa do Parque da Serra do
Ta60leiro' e outras medidas de impor
tância que, no seu entender, se cons

tituem em exemplo para os demais cen
tros do país.

Ainda na conferência inicial, Kas-,
sab deixou o registro de sua apreen
são quanto aos males da poluição,

.

insistindo em medidas a serem tom@
das para minorar uma situação que
pode provocar sérios transtornos, eom
t;)raves conseqüências tanto para a

saúde quanto para o equilíbrio eco

lógico.

A propósito de tão dignificante e

honroso exemplo, Jaragua do Sul tam
bém esta integrado na proteção da e-

.

cologia com a criação da Seccional da
APAEMA', na 3a. feira da semana que
passou; matéria que foi objeto.de repor
tagem na edição anterior.

_D i r i g i r
Chevette.

ORDEM DO DIA

2. Leitura e votação, por es_crutínio secreto, das peças
que compõem o prócesso de PREVISÃO ORÇAMENTÁ
RIA para o exercício de 1978, instruidas com ParecElr
do Consellio Fiscal. Irmäos Emmendörfer S.A. Com. e Imp.

Venha
O Novo

Av. Marechal Deodoro, 557 - Fones: 72-0969
72-0769
72-0060

foi fe!to, para você
Jaragua do Sul - Santa Catarina

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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lRotatry C[lillb Pncura (CatIDl�U�attO§' O POS i t i voE n c on t r Q dos E s c r i t o f e s
para $��§als' �e lE§t1Ul�O'§ Repercutem ainda na imprensa os

resultados do Primeiro Encontro com

a Literatura, realizado em São Paulo
em setembro e há razões para isso. Foi

.

um grandé encontro a nfvel de verda
deiro congresso, reunindo escritores,
universitários e editores numa troca de
idéias e programas, realmente posltl
va. É a primeira vez que isto se dá no

Brasil. Enquanto no salão ' de conven

ções do "San Rafael Hotel" se reuniam

professores, crfticos, estudantes e e

ditores em memorável levaníamento
do panorama cultural brasileiro com

debates abertos e por vezes acalora
dos, em outros locais escritores e edi
tores (principalmente estrangeiros) dis
cutiam as possibilidades do aproveita
mento do rico manancial literário do

'país em traduções nas diversas lín

guas aqui representadas. É de se es-"
.

perar que, a' exemplo do que se deu
com a literatura . hispano-americana,

Faculd. onde estudou amplamente divulgaéla no exterior, a

Univers. Michigan e Arbor, USA - brasllelra jPossa' atingir' es mercados
Univers. Kangas,l,.avrence, Ka. USA estrangeiros e' acabe também conhe-.

cida como merece.

Sílvio Serafim da Luz, presidente do Rota

ry Club de Florianópolis-Leste, anunciou que o

clube está procurando jovens candidatos às
bolsas educacionais da Fundação Rotária pa
ra estudos no exterior no ano letivo de
1979-80.

Desde
. que o programa foi iniciado em

1947, a Fundação Rotária patrocinou mais de

10.000 estudantes, fazendo uma despesa de

35 milhões de dólares e envolvendo 127 paí
'ses, Como um fideicomisso mantido por con

r
'

tribuiçóes voluntárias de rotarianos Rotary
Clubs e outros em mais de .150 países rotá

rios, a Fundação gastará 25,4 milhões de dó
lares nos próximos três anos.

As bolsas, para estudantes de pós-gradua
ção e de pré-graduação para professores de

excepçlonals, para estudantes em programas
de t-reinamento técnico, e para jornalistas, pa
gam as viagens de ida .� volta, as despesas
educacionais e de subsistência durante um a-

.

no letivo, e .fundos para o treinamento intensi

vo da língua, se for necessário.

No passado, foram dadas bolsas educa

cionais da Fundação Rotária a 6 (seis) estu

dantes da área .de Florianópolis.

o prazo final para o envio do pedido de

inscrição ao Rotary Club da sua localidade é

1°. de março de 1978. Contate os Presidentes
.
dos Clubes Rotários para maiores lntorma

ções sobre qualificações e procedimentos de

inscrição.
Para conhecimento dos interessados, .da

mos a relação dos bolsistas do Distrito 465:

BOLSISTAS DA FUNDAÇAO ROTARIA - DISTRITO 465

EMBAIXADORES DE BOA VONTAÓE PARA COMPR'EENSAO' INTERNACIONAL

N°. Anos· Bol818ta8 Club Patrocln.
01 1951/52 Vinícius Olinguer Florianópolis

� 02 1957/58 Inesita Ramos Neves
, Lages

03 '1957/58 Gaspar E. Stemmer .: Porto Aleg, Nt.
\."'-,

.

04 1958/59 Chirlei Santi Caçador

05 1Jl59/60 Edgard Plmentél Porto União-Vitória
06 1960/61 Domingos Valente Lages
07 1953/64 Ruy .Plgatto Mafra
08 1965/66 Marcflio dos Santos .Florianópolis
09 1968/69 Julieta F. Waitrick Lages
10 1969/70 Helmut sommer Mafra
11 1'970/71 Cirilo L. Vieira Jr. Tubarão
12 1971/72 Nelson Savaris Florianópolis

13 1972/73 Sergio L. Garglenl Florianópolis
14 1973/74 Romlldo Wels São Bento do Sul

-

15· 1974/75 Luiz C.S. de Carva- ItaJar
lho

16 1975/76 Marilene M. Moraes Criciuma

17 1975/76 Douglas M. Diener Florianópolis

18 1976i77 Guilherme C. Longo Criciuma

19 1977/78 Arlete A.H. Arruda Lages

Tecnica Escolar, Aachen Gernany-'
Hoje Florianópolis
Unlv. Kinsville, New York
USA Bol�a do Dist. 593
Univer. Calif. Los Angeles, USA

Unlv. de Ottawa, Canadá
Unlv. Kentucki, I,.exington, USA
Univ. Nac. de Antropologia, Méx.

Unlv. Wichita, Kansas, USA

Esc. Técnica, Stuttgart Germany
Unlv. Cincinnatl, USA
Esc. Polltec, Milan, Itália - Não

foi, não recebo diploma
Unlv. Illinois Champaingn, 111, USA

Tlerarztliche Schule,
Hannover, Germany
Univ. Wesleyan, Illinois

Bloomington
Georgia Southern College',
Statesboro, Go. USA

Rheinisch-Westf. TC. Hochschule,
Aachen, Germany
Labor. Nac. Engenharia Civil

Lisboa, Portugal
.

Univ. Nac. Autonama, Méxi
co ''Citi, Mex.

SINDICATO DAS INDOSTRIAS DA ALiMENTAÇAO
DE JÄAAGUA DO SUL

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

. O presidente da entldade supra, no uso das atribuições
que lhe conferem os estatutos sociais e a legislação sindical vigente, con
voca os associados, quites e em'condições de votar, para participarem da
Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 18 (dezoito) de
novembro de 1977, às 18,00 (dezoito) horas, do dia 18 (dezoito) na sede
social, sita à Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 348, 20. andar, a fim
de deliberarem 'sobre a seguinte

ORDEM DO QIA .

1. Leitura e aprovação da Ata da Assembléia Geral an

terior;
2. Leitura e votação, por escrutfnio secreto, das peças

que compõem o processo de PREVISÃO ORCAMENTÁ
RIA para o exercfcio de 1978, instruidas com Parecer
do Conselho Fiscal.

'

Não havendo, na hora lndlcadá, número suficiente de asso
ciadas para instalação dos trabalhos em primeira convocação, a Assem
bléia serã realizada às 20,00 (vinte) horas dó mesmo dla e no mesmo lo-
cai, com qualquer número de associados presentes. •

. Jaraquá do Sul, 21 de outubro de 1977.

Rodolfo Hufenuessler
Presidente'

Ben fi080[eira vai levar lo[[!dorel a a[ompanbarem leUI timol DOI ingol/na[ional,

I

FPOLIS. - Visando proporcionar
aos desportistas catarinenses de a

companharem Avaf e Joinville em suas

disputas fora do Estado, durante os jo
gos pelo Campeonato Estadual de Clu
bes, a BESC Financeira e BESC Tu
rismo criaram uma faixa especial de
crédito para turismo, financiando as

despesas de viagem e estada nas ci
dades onde forem competir' os repre
sentantes de Santa Oatarlna.

Sem intenção da obtenção de lu
cro com a campanha lançada rra noite
de quinta-feira, dia 20, com um coque-

tel oferecíclo à imprensa especializa
da a nova modalidade de crédito para
turismo atenderá a todas as faixas de
torcedores.

I

Ao lançamento, realizado na sede
da Associação dos : Funcionários da
BESC Financeira e BESC Distribuido
ra de Valores, estiveram presentes o

governador Konder Reis; o Presidente
da CQDESC, Jorge Konder Bornhau
sen; o Presidente da BESC Financei
ra, Eduardo Santos r."lns; Diretores dos
órgãos financeiros do Estado e cro

nistas esportivos da Capital.

Outros problemas foram aborda
dos como o da profissionalização do

Homero Silveira
\ \

escritor; o da censura, o do ensino da
Literatura, mas o debate' foi centrado
em relação com o. melhor. eonheclmen
to. de nossas letras e a sua divulgação
no exterior. Os editores e agentes lite
rários presentes levaram amplo mate
rial para exame, sendo que. alguns
contratos puderam ser acertados, nes

tas circunstâncias, o que é muito pro
missor para os nossos escritores ..�_-

Estes encontros deverão se rea

lizar anualmente. É de se esperar que
obtenham o mesmo êxito inicial, senão
ainda maior. Há uma nova consciên
cia literária no país e uma curloslda
de muito grande de -editores estran

geiros� que vêm em nossa Llteratura
uma das mais ricas e originais do con

tinente. Não se compreende, realmen
te, a marqlnailzação

-

de nossas letras,·
-enquanto escritores das Américas se

divulgam no estrangeiro com enorme
cobertura publicitária, muitas vezes

sem os méritos de um Drummcnd, um

João Cabral ou uma Clarice Lispector. '

I '

CApla. - O autor é escritor e critico
literário em São Paulo)

.

SOCIEDADE ANONIMA DE CAPITAL ABERTO

DEMEC/RCA.,.200175/155
CGCMF -: 84.432.426/0001-04

ASSEMBLeiA GÉRAL EXTRAORDINARIA
.

EDITAL DE .CONVOCAÇAO

Hans Gerhard Mayer
Diretor Presidente
CPF - 009953719-20

. ,

·rragua fabrils.a.
\

, Convidamos os senhores acionistas desta sociedade, para
a ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a realizar-se em sua sede so-"

.

ciai a Rua Jorge Czerniewicz, 590 em Jaraguá do Sul - SC, no dia 11· de
Novembro de 1977, às 10,00 horas, a fim de deliberarem sobre o se-

guinte:
'

João'Batista Prim
Dir. Superintendente
CPF - 006285909-97

1.

ORDEM DO DIA

2.
3 .

Homologação do aumento de Capital, autorizado pela Assern
bléia Geral Extraordinária realizada em 08 de setembro de 1977.
Conseqüente alteração do, artigo 5°. dos Estatutos Sociais.
Outros assuntos de interesse da SOciedade.

Jaraguá do Sul (SC), 21 de outubro de 1977.

5a. Deleg'acia de Serviço Militar

Jâraguá do Sul - SC
JOVEM BRASILEIRO

De 14 à 22 anos
Dê um passo para o futuro, ingressando nas fileiras da Aeronáutica.

Informações: Na Junta Militar

II

I'
II

Senhor empresário.
Qualquer que seja o seu ramo de negócios,
conte sempre com os serviços
do ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

.

I

"DR. VITóRIO ALTAIR LAZZARIS", que dispõe de um departamento
de cobranças,mensais executadas por uma equipe espe�ializada.

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".
�ua Domingos da Nova, 283 - Jaraguá do Sul.

«DR� VITORIO

de Advoc,acia
ALTAIR LAZZARIS»
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NA CAPITAL JUVENT�S _

CONSEGUE BOM RESULTADO.

Jarguá dó. Sul - O Gr'êmi�' E�poitivo Jü
ventus desta cidade conseguiu excelente re

sultado ao empatar na nolte de terça feira, no

Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis,
com a aguerrida equipe do Figueirense. Ao

término dos noventa minutos, o placar acusou

empate sem abertura de contagem, sendo um

ótimo resultado para o nosso "Moleque Tra

vesso" que está assim se preparando com 'V!S
tas ao Torneio Incentivo que ao que tudo in

dica deverá ser iniciado no próximo domingo,
Para este encontro, o técnico Paulo Silva man
dou a campo Zecão, Danilo, Odilon" Nellnho,
Nilo, Gomes, Lara, Adi, Claudionei (Adolar),
Carlos Mendes e Vargas, ficando na regra três

.os atletas Perolo, Alvaro, Adolar e Rogérk).
Iberê Rosa, técnico do verdão da Capital man

dou a campo 110, Jardim (Sérgio), Ademir, Va

ninho (Paulo Soares), Mosca (Jorge), Renato,

Britinho, Mikimba (Célio) Volney, Paulo Magaio
e Adelmo (Nazareno). Como se vê, a equipe do

Figueirense esteve bastante modificada, com

poucos atletas de destaque, mas bem estrutu

rada. sendo um ótimo "sparring" .ao quadro
"grená" de Jaraguá do Sul. A renda na Capit�1
foi de apenas Cr$ 10.500,00 em jogo arbitrado

por Eurico ,Martins e bande.irado por Dirceu
Estácio e Clalldionor, Pereira.

Ontem, à noite, Juventus e Figueirense me

diram forças novamente, no estádio Joã� M�r-
�atto em J'ogo de bom nível técn.lco.

.

,

,.' niö
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RONALDO ZEHNDER

O jovem Ronaldo Zehn�er.e a senhori

ta Maria Ana Klein, casam-se ,hQje, dia 29.

Seus' companheiros da equipe de futebol de '

s�lão da Associação Atlética lrmãos Em

mendoerfer - ARIESA -, .através dos atletas

, Batata, Moisés Carlos, Edson'"c-F.!ívjg, _L!)�- _

rival, Irineu e Victor, desejam de p(iblico,
externar suas alegrias por este aconteci
mento e desejar aos noivos, uma vida con

juga! repleta de felicidades.

CAMPÊONATO DA LCD PROSSEGUE

""" � AMANHA� ��,<=o�,

,.'" CORtlPA'....:.. Prossegue amanhã; mais uma

�odada do Campeonato da Primeira Divisão de

Amadores da Liga Corupaense de
-

Despertos,
reunindo em Corupá: D. Ped,ro II, x Continental

de Rio Negrinho e, em São Bento do Sul,"São
Bento x Ipiranga, este também de Rio Negri
nho. A primeira rodada .qua 'reuniria D . .Pedro

'" x Ipiranga e São BE!'iítö x Bandeirantes, foi

�-----,)' F;LAVIO ,JOS'!

" ..

devido' ao mau tempo reinante; na ocasião,
transtérldo para o' dia 2 de

' novembro, próxima
quarta feira, dia de Finados. Por igual razão, a

rodada de número quatro entre Bandeirantee x

Continental e D. Pedro " x São. 'Bento, ficou
transtérldá para o dla' 15 de novembro, Feriado
Nacional, e, o encontro entre Bandeirantes x

D. Pedro II, jogo válido pela quarta rodada" se

rá realizado numa quarta feira a noite, em da

ta ainda não definida, em estádio iluminado.
Até o momento, a classificação das cinco

equipes disputantes do Campeonato apresenta
a equipe do Ipiranga como líder invicto e ab

soluto, disparado com - seis pontos, seguido
por Continental e São Bento com 1 e, Ban

delrantes e D. Pedro com O ponto ganhO.
-000-

NATAÇAO JARAGUAENSE FOI

DESTAQUE NOS JASC

Jaraguá do Sul - O Selecionado de" Nata

ção da Comissão Municipal de Esportes desta

cidade foi novamente a grata revelação na mo

dalidade, dos Jogos Abertos de Santa Catari

na, treinada pelo professor Ariovaldo Xavier

dos Santos, o Arizinho, que deu uma verda

deira injeção de fibra e garra em seus pupilos.
Nosso Selecionado, através da atleta Ligia
Braun estabeleceu' vários recordes, o que nos

valeu; no cômputo" geral de pontos, o vice

campeonato na categoria feminina. A classifi

cação ficou a seguinte, após encerradas as

provas, na tarde de terça feira: Natação Fe

minina "-r'L Blumenau, com !95 pontos; 2. Ja

ragwá do Sul, com 1,81; 3. Florianópolis, com

158; '4. Tlmbö, com 44 e em 5:' Chapecó, com

apenas ddis pontos ganhos. Natação Masculi

na � 1. Florianópolis, com 213 pontos: 2. Blu

menau, com 178; 3. Itajai, com 59; 4. Chape
cö, com 35; 5. Jaraguá

.

do Sul, com 14 e em

6, Joinville com 13 pontos.
A delegação jaraguaense de natação, após

cumprir mats uma excelente performance, re:
tornou à esta. cidade na tarde de quarta-feira,
sendo recebida com grande entusiasmo pelo
feitó' con'seg'uldö na capital do Estado, onde

os atletas foram muito cumprimentados, cum

primentos estes que a editaria esportiva deste

jornal também extende aos vitoriosos nadad,o
res.

'

As demais modalidades também salram

ie a contento, cujos resultados , íntellzrnente
não nos foram' possível apurar face ao encer

ramento da presente edlçäao que prometemos
fazê-le em-edição próxima.

-000-
o' ÚGA DE FUTSAL TEM REUNIAÔ'

"

'SEGUNDA' fEIRA, ,',
�. "- .; '01(, c

Jaraguá do Sul - Gom os jogos ' entre

Besc x Menegotti; AABB x Jarita; Emmendoer
fer x Kohlbach e Coase x Frigumz, todos rea;
Iizados na noite de qulnta feira, chegou ao fi-

'j

nal o segundo turno do Campeonato Oltadino
de Futebol dEi Salão da Liga Jaraguaense da
Modalidade. Sendo assim, a Diretoria realiza

rá no pröxlmo dia 31, segunda feira, reu!)j�o
entre Diretoria e todos os seus componentes

de departamentos, às 20, horas, nas_ dependên
cias - do < lBiII"!Restauralilte, .ali>e làd�. desta, Reda'(
ção, -8_ fim de elaborar o, .turno, final e, as fór�
mulas- de dis(!>utà$;' eom 'a, participação de oito

�quipes,' divididas, em: Chave "J�' e "I".

r

SINDICATO DAS INDOSTR'IAS DO VESTUÁRIO DE
JARAGUÀ DO SUL

ASSEMBLI:IA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE ·CONVOCAÇÃO .

I.··· .1' : "

O presidente da entidade supra, no uso das atribuições que
lhe conferem os estatutos sociais e a legislação slndlcal em vigo'r"con
voca os senhores associados, quites e em condições de votar, para par- .

ticiparem da ASSEMBLI:IA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se às
18,00 (dezoito) horas do dia 18 (dezoito) de novembro �e 1977; na sede
social, sita à Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 348, 2ö. andar, a fim
de CJeliberarem sobre a seguinte

.'

OROEM DO DIA

1. 'Leitura e aprovação da Ata da Assembléia Geral anterior
2. Leitura e. votação, por escrutínto secrefo, das peças

que compõem o processo de Previsã10 Orçamentária
para o exercrcio de 1978, instruidas .corn Parecer do
Conselho Fiscal.

Não havendo, na hora indicada, número suficiente -de as

sociados, a Assembléia será realizada às 20,00 (vinte) horas do mesmo

dia e no mesmo local com a presença-de qualquer número de associados.
Jaragua do Sul, 21 de outubro de 1977.

Dorval MarcaHo
Presidente

Moretti. Jordan & Cia. Ltda.

Ofertao de Carros Usados.

Mayerick cupê 6 cl. . ..........•

Maverick cupê 4. cil. .: ....•..•....
Corcel GT , � ;.,,': .

Chevette . :'; � .. : .. , ." : : .

VW 1500 ' 0' ••••••

V.W. 1300 ', ..

"

,,'- ·t-.-� .':.

Marrom 1975
Marrom

.

1 �7f;)
Marrou 1975
Azul, ' ".h .. 1975
Azul

'

:... 1973
Marrom, ',' }-.. '1' : If' .",1';" 19ßZ
Branco .....•............ 1977Corcel cupê

Adquira o seu veiculo novo ou usado em

. MORETTI JORDAN & CIA. L.TDA.

Àv. 'Mal. Deodoro da Fonseca, 158'- fone- 72-0672' ..�. I

-.,,1 ........
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Ano L1X - Jaragllá do Sul - Santa Catarina
SáJ)ado, '29 de outubro d� 1977 - N°. 2.259 �

o Aniversário do Diretor
Na próxima quarta feira, dia 2 de novembro, o

Diretor deste jornal, sr. Eugênio Vitor Schmõckel es

tará completando mais um ano de vida, fato este que

nós enchente de alegria, embora a data seja come

morativa aos Finados.

IR1ill�n IDln COIDln IDlllllat
.
illla

If»re§n�êllllCnal
.

�a. A§§�cnatçälo
Jaraguá do Sul - A Associação Comercial

e Industrial desta cidade) realizou na noite de

segunda feira sua Assembléia Geral Ordinária
anual, convocada através de Edital, ecasíão em

que, além de assuntos diversos, eleição da di

retoria, foi udo. o Relatório das 'Àtividades de
senvolvidas pela administração no período de

outubro de, 1976 a setembro de 1977. O re

latório bastanté longo por sinal, focaliza as rel
vindicações feitas pela entidade junto as auto
ridades constituídas, a partlclpação em even

tos de significação para a classe empresarial,
reuniões conjuntas realizadas com assôciações
congêneres, cursos promovidos, modernização
das' instalações dos serviços, organização do
Encontro de Empresarios, além -de dados esta

tísticos., Este relatéelo foi .publleado ontem em

órgão de imprensa da cidade.'

ConcJurdos, os -trabalhos, de apresentação
do relatório que foi muito aplaudido por sinal
e aprovado, o Conselho Deliberafivo da Asso

ciação reuniu-se, conforme preceitua a dispo
sição estatutária para proceder a eleição da
diretoria para o período até .setembro do pró
ximo ano. Cerno não houve apresentação de
nenhuma chapa, fato aliás praxe já há longos
anos, foi sugerida por um Conselheiro a reelei

çAo da atual adrnlnlstração, sugestão esta aca

tada unanlrnemente, ficando reeleitos es em

presários Waldir Octávio Rubini - Presidente;
Rubens Nicoluzzi, Fláv.io Orlando Rubini, 'Ro
dolfo I-fufenuessler, Eggon João da Silva, Nel
son Leopoldo Driessen - Vlce-Preardenles;
José Carlos Neves - Secretário e Bruno Brei-

. thaupt - Tesoureiro.

DIRETORIA REUNIDA , �

No decorrer da reunião com os empresá
rios-diretores, 6 plenário tomou conhecimento
da minuta do Memorial encaminhado' ao Go
vernador do Estado e publicado nesta edição à
primeir.a ,página, através do qual a ACIJS so

licita a criação de uma microrregião com sede

em Jaraguá do Sul. Outro assunto apreciado,
foi o ofício remetido a Superinfendência Na
cional do Abastecimento - SUNÄB, solicitando
providências daquele órgão no sentido de que ,"

as Portarias expedidas sejam encaminhadas a

Assçclação com a maior brevidade possível"
para que os interessados possam inteirar-se de
suas Obrigações em tempo hábil, ao contrário
do que vem. acontecendo, quando esses do
cumentas chegam ao conhecimento público rne

'ses após sua publicação nos órgãos oficiais.

ENCONliRO DE EMPRESARIOS

Será mesmo nesta segunda feira, dia 31,
a realização do I ENCÓNTRO DE EMPRESÁ
RIOS, com' lnlclo marcado para as 20 horas.
Face ao elevado número de inscrições (supe
rior a 100); a diretoria do órgão classista trans
feriu o local, do�'Enc_o:ntro de sua sede para o

Restaurante .ltajara, havendo após no mesmo

local, coquetel oferecido pelos Sindicatos Pa

tronais, aos participantes. Por outro lado, desde
segunda feira, Hornburg Indústria de Carroce
rias-Blindadas Ltda. e W. Hinsching Com. e lnd,
Ltda. fazem parte do quadro social da ACIJs.

SEGURANÇA DO TRABALHO

Devido a recente legislação que tornou o

brigatória a composição e funcionamento de

Comissões Internas de Prevenção âe Aciden
tes - CIPAS, em todas as empresas com 50
ou mais -funcionários e, visando possltillltar as

empresas jaraguaenses o cumprimento -aeste
dispositivo, a Associação Comercial e lndus
trial esta mantendo entendtrnentos com a- Fede
ração das Indústrias do Estado dá Santa Cata
rina ___: FIESC, com vistas a realização em nos

sa cidade de um curso de formação de Super
visor de Segurança. do Trabalho, uma vez "que o

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

SENAI, órgão da FIESC, mantém convênio com
.

o Ministéria do Trabalho para a realização de
tais cursos.

A_grad,ecimento convite para Missa
r

Pais, irmãos, av6s, tios,. primos e demais parentes de

DENILSON ANDRIÉ. WEINFURTTER,
comunicam com profundo pesar seu: falecimento, ocorrido tragicamente. ao anoitecer do
dia 26 de outubro, com a idade de 10 anos.'

. Por este meio agradecem as manifestações cÍe condolências recebidas por .

ocasião dQ triste ocorrido, agradecendo também pelo envio de flores, coroas e cartÕes
e a todos que acompanharam o esquife até

-

a Necr6pole Municipal.
.

Um agraçlecimento especial é �irigido I à Escola Bá!)lica "Holando Marce
lino Gonçalves", ,aos. alunos e professores - donde o desaparecido era aluno .:.' �elo
acompanhamento; ao Padre João e à Junta Médica \que socorreu Denilson após o aci
dente, bem' como aqueles que préstaram inestimável ajuda durante os momentos de
extrema tristeza.

A Missa de 70. Dia será realizada às 18h30min de terça-feira, dia 01 de
Novembro de 1977, na Igreja Matriz São Sebastião, para a qual convidam a assistí-Ia.

'A todos os bens: amigos, parentes, vizinhos e conhecidos, O' Muito Obri;
gado da Família Erllutada.

(
.

Jaraguá do Sul, Outubro de 1977
,.

Enlace .Schmöckel
A Igreja Evangélica Luterana de Jaraguá

do Sul ,acolherá logo mais às 18h30min para
as cerimônias .matrlmonlais, dois jovens da so

Ciedade local para receberem as bençãos de

DEUS e selar através da união, a vida que do
ravante trilharão [untos,

Rosane Beatr·iz, filha dileta de nosso Dire

tor Eugênio vlter (Brunhilde Mahnke) Schmoe
ckel tornar-se-é a esposa de Irineu �uerger,
filho do casal Herbert (Anita Bublitz) Buerger
em cerimônias (civis e religiosas) 'que serão

apadrinhadas pelo casal Nels0n (Marize Liane)

- Buerger
Schultze, srta. Eny Herbst e Eugênio Vitor

Schmoeckel Filho por parte da noiva e, o ca

sai Ademar (Lídla) Buerger, srta. Renilda Buer

ger e Darci Bublitz por parte do noivo.

Äs ce�mônias terão início às 18h30min,
na Igreja Evangélica Luterana-centro, donde,
após, seguirão ao Restaurante Itajara para uma

pequena comemoração em família, a fim de

marcar de forma festiva o acontecimento.

"Correio do Povo" cumprimenta aos nu

bentes, pais e familiares com votos de muitas
/'

felicidades.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
/

SINDICATO DAS INDOSTRIAS DA CONSTRUÇAO E DO
MOBILIARIO DE JARAGUA DO SUL .

�DITAL DE CONVOCAÇÃO

O presidente da entidade supra, no uso das atribuições que
lhe conferem os estatutos sociais e a legislação sindical vigente, convo
ca os associados, quites e em condições de votar, para participarem da
Assembléia Geral Extra'ordinária, a realizar-se às 18,00 (dezoito) horas do
dla 18 (dezoito) de novembro de 1977, na sede social, à Avenida Marechal
Deodoro da Fonseca, 348, 20. andar, a fim de deliberarem sobre a seguinte

Leitura e aprovação da Ata da A�sembléia Geral anterior
Leitura e votação, por escrutínio secreto, das peças
que compõem o processo da .,revisão Orçamentária
para o exercfcio de 1978, instruidas com Parecer do
Conselho Fiscal.

ORDEM

1.
2.

Por esta razão; transmitimos ao sr. Eugênio, que

certamente também será de todos seus amigos e fa

mlliares, os votos de muitas felicidades e que conti

nue em sua caminhada com muitas alegrias.

DO DIA

Não havendo, na' hora indicada, número suãclente de
associados presentes para instalação dos trabalhos, a Assembléia será
realizada às 20,00 (vinte) horas do mesmo dia e no mesmo local, com a

presença de qualquer número de associados.

í Jaraguá do Sul, 21 de outubro de 1977.

Waldir Octávio Rubini
Presídente

AtiDidades do
'JARAGUÁ DO SUL' - A Câmara de Verea

dores desta cidade esteve re,ünida na' noite de

segunda feira, em sua quarta sessão do mês

de outubro, dando çumprimento ao períOdO or

dinário de sessões, sob 'a presidência interina
de EugêniO Gascho que assumiu o posto de .

Enno Janssen, por este se encontrar ausente,
participando juntamente com Jose I Albeno

Klitzke em Itaypu Binacional e Salto Os6rlo de

treinamento da Associação dos Diplomados da

Escola Superior de Guerra - ADESG.

O assu�to mais importante
.

da curta ses

são, foi a entrada em plenário de nada menos

que quatro projetos de lei de origein gover

namental, abrindo Crédito Suplementár no va

lor de CrS 1.446.293,45 para reforço. dos Pro

gramas e Verbas para fazer frente aos progra
mas do executivo municipal; Suplementação e

Anulação de Dotação do Orçamento Vigente,
abrindo Crédito Suplementar de CrS 720.935,00;
DISPENSANDO PAGAMENTO DE' JUROS,' MUL
TAS E CORREÇA01 MONeTARIA SOBRE DIÉ
erro: DO IMPOSTO SOBRE SERViÇOS, DE
QUALQUER NATUREZA - ISQN PARA PAGA

'MENTO ATIÉ 31.12.77, tendo em vista o elevado

número de contribuintes em atrazo com a Fa

zenda Municipal e, autorizando a Alienação de

Veículos da Municipa-lidade, consideraaos in- •

servíveis, sendo um caminhão basculante, um
. caminhão com carroceria de madeira e um au

tom6vel marca Maverick.

,

! PONTILHÃO NA FIGUEIRA

Com respeito ao pontilhão sob o rlbeirãó
Ilha da Figueira, divisa dos municípios de Jara
guá e Guaramirim objeto de proposição do edil

, !
!

begisIatiDo
guaramirense Elmo Bublifz e aprovada unani
memente pelos demais companheiros autorizan-'
do a celebraç�o de convênio entre as duas pre
feituras, o prefeitó Victor Baue�, através de o

fício, disse que esse problema será soluciona
do, não podendo no entanto precisar data fa

ce aos inúmeros outros problemas que a mu-

picipalidade enfrenta e que urge rápida solu

ção ..
o

INDICAÇAO

o vereador Alvaro Rosá' entrou com indi

éação (aprovada), solicitando providências do
executivo quarito a uma "lagoa" que se forma
em épocas chuvosas na rua Walter Janssen,
confluência com a Avenida Cei. Procópio Go
mes sendo verdadeiro criadouro de mosquitos,'
onde também os esgotos estão parados, sem

escoamento, causando mau cheiro ê, ainda por
cima as crianças tomam banho e brfncam nas

águas imundas. Por seu turno, Schiochet soli-
. citou encaminhamento de ofício de pesar a se

nhora Adélia Girolla Tecilla pelo falecimento
de seu esposo e pai.

Ainda o mesmo vereador, no espaço des
tinad� a palavra. livre lembrou o Dia do Avia

dor, homenageando os militares da aeronáuti-·
ca brasileira. Louvou também o 'prefeito Victor
Bauer e o Presidente da Câmara Enno Jans
sen pela assinatura do documento assinado pe.:
10& treze prefeitos e presidentes de Câmaras

pertencentes. a Amuriesc, solicitando ao De

partamento de Aviação Civil' - DAC, o rã..

pido restabelecimento dos vôos da ponte aé-
.

rea Joinville-São Paulo, recentemente supri
midos.

m,j 9 r a
Pesquisa realizada pela SUDESUL

com base nQS últimos censosdo IBGE,
mostra que cerca de 335 mll catari
nenses firmaram domicílio nos Esta
dos vlzlnhos, sendo 258 mil no Para-

a'a O
,

ná e 66 mil no Rio Grande ao Sul. Em
compensação, hoje, 250 mil gaúchos
residem em Santa Catarina, a maioria
deles no Oeste e \laie do Rio do Peixe.
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