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P o I lc i a
JARAGUA DO SUL - Conforme

informação prestada'pelo Departamen
to de Estradas de Rodagem o,.: de �anta
Catarina, será construído mais um pas
to da Polícia Rodoviária Estadual, na

rodovia SC-301 (Waldemar Grubba�,

no trecho compreendido' entre Jara-
.

9,uá do SuIlBR-101, sub-trecho Guara
mirim/BR-101, com atuação também
sobre a . rodovia Blumenau-Massaran
duba.,.Guaramirim e BR�101· até o Por
to de São Francisco. O Posto nO. 4 que

, .

a r I a na

, ,

com esta medida um melhor atendi
mento à� movimento e tráfego de veí
culos, intensificando em época de ve

raneio. (

terá sede no vizinho murucspro, dispo
rá de dois' automóveis Brasília, uma

ambulância Kombi e um caminhão
guindaste. A Polícia RQdoviária Está
dual criada em agosto último, já está
atuando em diversas' rodovias, visando
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JARAGUÁ DO SUL - Os estag'iáfiOS da Baummer abordando com muita propriedade o S· e·S I a n o
Associação dos Diplqma:dos da Escola Supe- Saneamento Básico no Brasil, sendo 'muito elo-
rior de Guerra que participam do "V Ciclo de giados pelo grande número de informações
Estudos sobre ,Segurança Nacional e Desen- contidas no relatório, com o problema educa
volvimento", em Jolnvllle,' que compõem' o cional apontado como prioritário pelo Grupo.
Grupo de Trabalho número 15 formado pelos Participam deste' Ciclo de �studos 150 asta
senhores Ademár Jark, Adernar Lotin Frassetto giários, divididos em 16 grupos de 9 elemen
(relator), Gerd Edgar Baummer (Dirigente), Hu- tos, para apresentação de 8 trabalhos.
go Didonet t.au, Ingo Seil, João Batista Prlmm,

'

José Venânçio Pereira Junior, Oto Ernesto We- COLAÇÃO D� GRAI1
ber e Udo Wagn�r apresentaram na segunda
feira úttlma, o primeiro trabalho deste Ciclo
de Estudos com o tema liA Problemática Na
cional do Saneamento Básico em relação a

Saúde Pública. Análise do Sistema Flnancelro \

do Saneamento e do Plano Nacional do Sa
neamento e, Formulação de urna Política Na-

.

cional de Saneamento". O volumoso trabalho
e de grande fôlego, foi relatado pelo sr. Ade-·
mar Lotin Frassetto e dirigido pelo Dr. Gerd E.

GDL 'reunido
JARAGUÁ DO SUL - O -Clube dos Dire

tores Lajistas desta cidade, em reunião-almoço
realizada nas dependências do Restaurante 'lIa
jara, sob a presidência do Bacharel Udo Wag
ner, com a presença de regular número de as'..
sociados e membros da imprensa local, tratou
de vários assuntos atinentes ao clube. Na reu
nião' esteve participando o lojista Waldemiro
Nágel, futuro associado do CDL; a convite do
-Presidente Wagner. Foi apravado na ocasião a
inclusão no quadro associativo de ,"uís Lanznas
ter que junta-se assim a um dos maiores clu
bes do gênero no Estado, que vêm recebendo
grande adesão de associados. Foi lembrado
igualmente pelo presidente o sucesso incontes
tável do Baile da Rainha dos Comerciários rea

lizado dia 29 passado, com presença maciça de
público e apoio quase que totai dos associados;

REPETIDORAS {

Como o assunto é polêmico, as repetido
.ras dos canáis de TV do Estado voltaram a ser

comentário.' Como é de domínio 'público, °
CDL pretende implantar em nossa -cidade a re

petidora do Canal 3, 'de Blumenau. A vontade
é grande, loas a ,prÇll){ema maior.C8side.na hö
nerosldade dos equipamentos; razão pela. ql,lal
° Presidente Udo Wagner solicitou aos lojistas
que inte'gram os Clubes de Serviços par:_a que

1\

"

]EC1[:

discute
enganjem seus clubes' nesta .cámpanha, arre

cadando fundos para que a obra seja concre

tizada dentro do m!!rlor espaço de tempo pos
sível. Quanto as repetidas e enervantes "sa(
das do ar" do Canal 6, de, Florianópolis, esta
se estudando uma forma viável de contornar a
problema, uma vez que para as imagens che
garem até nós, dependem das repetidoras de
Camboriú e Joinville, esta última a principal
causadora do problema. Oportunamente será
formada uma comissão de diretores do órgão
lojista para visitar os responsáveis pela emls-.
sora, na Capital, para sanar de forma definiti
va essas "saidas do ·ar".
NOVO PRESIDENTE DO SPC

Face ao afastamento
,
do Sr. Rudi Melim,

presidente do Serviço de, Proteção ao Crédito
SPC, assumiu as funções' o ex-presidente, Ro
naldo Koentopp que ocupava o cargo 'de. Dire
tor Sem Pasta. Todos foram favoráveis a con

dução ,de Koentopp para presidente do SPC.
DECORAÇAO NATALINA

,-

Com a chegada do final-de-ano, o assun.
to decoraçijo natalina' foi amplameljte (lebati
dOi' com o P,r.eside� co�un.icando 'que' dia ,15,
ou 16 do corrente, a fir.ma encarregada de fa
zer os trabalhos estará chegando à Jaraguá do
Sul para confecção das decorações. A Direto-

Será nesta terça feira, dia 1& de novem

bro, o encerramento deste V Ciclo de
,
Estudos

da ADESG, com colação de grau às 19 horas,
com a presença do corpo permanente da Esco
la Superior de Guerra que diplomará os es

tagiários em solenidade que contará com a par
ticipação de elevado número de autoridàdes ·e

convidados. 'o jantar de confraternização será
no Tênis Clube Joinville.

.

-,

JARAGUÁ DO SUL - A Agência local d.a
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
implantará neste mês mais quatro caixas ce

letoras de correspondênçias em pontos estra-
, (tégicos da periferia da Cidade, objetivando com

isso 'dar maior comodidade . à seus usuários
que nio mais precisarãa deslocar-se até a se,

de da agência para despachar suas corres

pondências.

Esta info�mação foi fornecida a reporta
gem do 'Córreio do 'Povo pelo ag!!nte, sr. Hélio
Feller� ,acrescidas de que as mesmas serão im
plantadas defronte a Ca!!a Comercial Brand�n
burg (rua Joinville); Casa Comerc.ial Vegini
(proximidades da Cyrus); Casa

I
Comercial de'

Maninho Planinscheck (rua Planinscheck) e nas

imediaçõ,s do Centro Social do SESI (rua Wal-

ter Marquardt).
_BARRA DO RJO C�RRO

'-

. '
Os moradores da' Barra do Rio Cêrro e ad

jacências contam, desde -o início' da semana

passada, com ,cadeiro exclusivo, à atender as

entregas de correspondências à domidílio. Na
segunda feira da semana que passou foi rio-

meado o,nov,o canteiro para operar naquela
região, trazendo de igual forma \ maior como
didade e a certeza de que a correspondência
chegará ao destinatário, até, inclusive com an

tecedência, haja vista que atualmente às mês
mas são depositadas em .

ca�as . comerclals,
permanecendo ali por vários d�as e até sema

nas, sem que seus destinatários as recolham, o
que ocasiona, na maioria das, vezes, extravio ..

com a culpa' caindo sobre a ECT, já com sua

obrigação cumprida.

GARTÕES NATALINOS

Já
I

se encontram a venda .

junto as ag.ên
cias dos Correios, cartões ilustrados com tex
tos alusivos as festividades natalinas e de Ano
Novo. Os cartões, a exemplo dos anos ante
riores, dispensa selo e envelope, sendo vendi
dos em todas as agências do Brasil a pre
�08 m6dlcos, aeeuivel. a todo.� :para que não
haja excesso de correspondências com a che
gada do final-de-ana, os Correios recomendam
a remessa das Mensagens com antecedência,
evitando-se o' fluxo demasiado de cor.respon-

,
dências.

\ "

assuntos de
ria se reunirá dentro dos' próximos dias para
escolha das Imagens que serão expostas. Por
outro lado serão aproveitadas as decorações
de anos anteriores para enfeitarem ruas de me
nor fluxo comercial da cidade,. dando 'maior
colorido as festividades.
PLACAS/CONVITE

Quanto a colocação de placas, num total
de oito, ao longo da .BR-101 para divulgação
da cidade e do comércio, a campanha de ar

recadação de funtos já tem bom número de a

derentes, com quantia regular arrecadada.
As placas já foram encomendadas, encon

trando-se em fase final de mantagem, espe-,
rando-se que até-o Natal já estejam implanta
das na BR-tO,1, com os seguintes dizeres: "oIA
RAGUA DO SUL - 30. PARQUE INDUSTRIAL
oo ESTADO. UM BELO PASSEIO E BOAS
COMPRAS. Os lojistas acham que c/ a implan
tação dessas placas, o turismo seja de igual
forma incrementado e conseqüentemente o co�
mércio terá aumento em suas vendas. Por fa
larmos eil) turismo, foi sugestionado a coloca
ção de setas indic!!tivas em' ponlos estratégi
rios e.�ntraila da cida� indicando o Jocal an
de obter informações. Inlclahnente pensou-se
em propor ao prefeito municipal a' transferência
do Posto de Informações 'Turísticas para pró-

•

f

interesse
A

' geral
ximo a BR�101 ou da Churrascaria 'Pavanello
mas, face a sugestão de um associado { foi .. a
mesma deixada a segundo plano. Será também
reivindicada ao executivo a reestruturação da
Comissão Municipal de Turismo, atualmente
inativa para que funcione at,ivamente dando in
formações detalhadas e fartas' aos forasteiros.

HORÁRIO NATAL:INO
: Este assunto foi amplamente debatido, en
tre os presentes, todas procurando adaptar 0$
horários de fim-de-ano dentro das condiçõeS
de seu estabelecimento. Segundo o presidente
do órgão, que manteve contactos com o sr. pre
feito, o mesmo obedecerá as leis do município
e acatará o pedido do CDL, desde que não pre
judique datas. Como'8 de de;zembro é feriado,
neste dia haverá expediente normal nas lojas'
até às, 18h30min e, em compensação não have
rá expediente para es mesmos dia 26 de de
-Zembro. Várias foram as discussões ficando ao
final estabelecido que os horários que serão
enviad9s ao prefeito para aprovação serão: de
12 a 16 de dezembro, até às 20 horas; dia 17
(sábado) até, 1.8 horas; 1:a: (damingo), fecha
do; de'19 à 23, até às 21 hóras; 24 áté às 13
horas: �6, sem expediente e 31 (sábado) até
às 13 horas.

'

-

ano

qu�se definido
•

,

JARAGUÁ DO SUL - O programa de en

cerramento do ano da agência do Serviço So-
, clal da Indústria - SESI, segundo seu titular,
sr. Adernar Lotirr Frassetto, está quase elabo
rado, faltando tão somente a definição de al
guns tópicos ainda pendentes. Com exclusivi
daçle, a programação extra-oficial constará da
entrega do Título de Operário Padrão de Jara
guá do Sul ao Sr. Faustino Rosá, funcionário
da Marisol, além de homenagens e entrega de
cheque oferecido pela Câmara de Vereadores
local. As solenidades serão realizadas na prl
meira quinzena de dezembro e contará com a

presença do Operário Padrão de Santa Cata
rina, da cidade de Joinville. No programa cons

'tará também a entrega de certificados as con

cluintes dos cursos populares, num total de 204
alunas dós 13 cursos mantidos, 'com exposi
ção de trabalhos. Será entregue no encerra

mento do Ano Esportivo 'medalhas e troféus (Vi
cente Donini de Futebol de Salão e José Car
los Neves de Voleibol Feminino). Hayerá tam
bém.apresentação em conjunto; no auditório do
Sesi, da Escola de Música �e São BentQ do
Sul, Bandinha "Filho do Trabalhador" e Coral
da SCAR

.

e, como fecho a desenvoltura do Na
t� em Família, com confissões, missas e dls-

. tribuição de comunhões, na própria agência.

SERViÇO TORÁCICO

-' O serviço torácico vem alcançando bons
resultades, atingindo ate o momento 10.799
pessoas, realizado que é nas empresas de nos
so parque fabril. A unidade móvel esteve' no
dia de ontem executando trabalhos em Schroe
der, nas Madeireiras Tomazelli e Gneipel e na

Frigumz, em Santa Luzia.

Por outro lado, atendendo a pedido for
mulado pelo Presidente da Câmara Municipal
de Oorupá, Adernar Jark, o agente do Sesi de
signou para a próxima semana a locomoção da
unidade para esta cidade, para executar nas

empresas idêntico trabalho que vem desenvol
vendo nas indústrias jaraguaenses. Guàramirim
também s,erá seivido pelo serviço, na semana

próxima, atendendo os funcion�rios da Nutri
mental S.A., firma solicitante e atendida pelo
agelilte, que está dando mostras e extendeiÍdo
benefícios também fora da sede .

ESTATíSTICA
(\

A estatística das ,aJividades' /' desenvolvi-

das pelo SESI no decorrer do mês de outubro
é a seguinte: Atendimento Odontológico - 961
pessoas, 'da faixa etária de O a 6 anos; 7 a 14;
15 a 18; 19 a 25 e superior .a 25 anos; Banda
49 participantes, fez 65 ensaios e 2 apresenta
ções; Barbearia - atendeu ·499 pessoas, sendo
344 usuários, 121 dependentes e 34 membros
da comunidade; Depto Esportivo - foi realizada
3 partidas de Voleibol Feminino, com partici
pação de 36 usuários, 8 membros da comuni
dade' e 108 participantes; Lazer - corno rentre
tenimento Houve a realização de 40 partidas,
de dominó .. com 160 partfctpantes c-> foi. reali
zada 8 festividades .e 7 aniversários, com- 340
e 160 participantes, respectivamente. O Salão
Nobre foi cedido para realização do Seminário
da ABAPE/SC, com 120 pessoas e, para As
sembléia do Sin9licato das Indústrias do ves
tuário, com participação de 180 operárlos. Du
rante a efetivação da Assembléia, o agentf3 A
dernar Lotin Frassetto palestrou, falandô sobre
o SI!:SI, seus serviços e benefícios, pois pre
tende-se exatamente a integração. entre Sin
dicatos e Sesi, que atuam com as causas vol
tadas exclusivamente ao operariado. Nesta as

sembléia a Alimentícios Sasse f,ez farta dis
tribuição de cafezinhos e bombons de sua fa
bricação.

I

I

AVALIAÇÃO

No pröxlmo mês será efetuada a avaliação
das atividades da agência durante o ano cor

rente, tais como' utilização, validade, procura,
etc., procurando-se para o próximo ano' dar
maior benefício e atingir maior número €lê pes
soas em seus programas,' se neste ano não foi
alcançado,

PRé.QUALIFICAÇÃO

'Segundo aínda informações que o Correio
do Pavo obteve, foram, duas,' as empresas da.
região inscritas para execução de abras e ser�
viços do programa Sesi/FAS/Centros Sociais,i
De nossa" cidadé a <Construtora Jaraguá prét
qualificou-se e cadastrou-se para edificar o�
bras na 'região do Vale do Itajaí e do Plalilalto
Norte, enquanto_ que a Construtora São Bento,
da cidade do mesmo nome, para obras na re

gião do Planalto Norte e dos Vales c;lo Iguaçu,
Rio do Pt;li!{e e 'UrU!lluài. A títlillo de informa'"
çãQ, a região do Vale do Itajaí compreende
Blumenau (com 2 obras), Jaraguá do Sul e Rio

, do Sul, coI;I'\ ?rea a, _9�nstrllir Cie .4,741 in?
"

\

\
)

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



/

CO�RJ;IO, DO POVO
.-

Sábado".12 de l\'Iov.embro de 1971 - N°. 2.261

';Etlital'nl'. 10.031 de"lJ3.11.1917C�,

ue 0, R R .E".I o . 0,0, ,P O' 'V' ,O" Wilson Spezia e

, Maria de Lourdes Zapella
fundação: ARTUR'

,

MUI:.LER _ 1P19 r
, :�« :;,� Eler1b'rasileiro, sol,teiro;';, industriá-

, :lO

rio, natural de J�ra91,Ja do 'Sul, domi-
CGCMF 84.436.591/0001-34 " 1;:;�'ciTiãd(re'i résiäehte ,iam Ribeirão Molha,

_ 1977 _ neste distrito, filho de Bruno Ohlodlnl
DIRETOR:

_'", '" S'pezfa e Clara Pedrotti Spezia. Ela;
I Eugênio Vitor, Schmoecke' brasllelra-csoltelra., indl;Jstriár:ia, natural

= de lV1assaranduba, neste Estado, do-
ASSINATURA: miciliada e residente em Ribeirão Mo-

Allúa:l- .. '.:: .t: .. .. Cr$ .100,00 lha, neste distrito',' 'filha de Rafael Za-
Semestre .", :•. ;;.,. ••.•. C,r.$, 55,Op/," pella e Dornlnqa Zapelta.,Número· de Dia .. : . . Cr$ 2,00
Número atrasado .••• Cr$ 3,00

/
ENDEREÇO:'

, 'CaIXa "Postal, ' :t9 •

Rua.2, .no• 130 " Fone: 72-009t
Jaraguá do Sul - Santa Catarloa

"

,

"'\'

,Edital nr. 10.032 de 03.11.1977
Irlneu Alves e Maria Reichert
.,'

Ele, .Ê>rasileito, sottetro, 'torneiro,
natural de Guaramlrlm, neste Estado,
domiciliado ,a residente em Rua Alber-
to Santos Dumont, .nesta cidade, filho
de Verginia Alves. Ela, brasileira, sol
teira; balconista; natural deLulz Alves,
Jléste Estada,' domlclüadà» re-Sidente
em Ruà Alberto' Santàs Dumont, nesta
cidade, filha 'de João Reichert e Vero
nica Heck Reichert.

Nataliciantes

Fazem ,a,nes, hoje:" -, 'I ,:1' ,�.IZ'·;:'
(! Dr. Mufillo Barreto de Aze

v,edo - advogado
Srta. Edla Hardt

,

..-Dr. Fernando Artur. Spring
mann ,- jnédtcojjo ��jreJtQ_:::,FI?Qli§
Sr. Geraldo Meier - em Jguá 84
Sra. Hildegard, esposa do sr. Ru-
dolfp Kressln, .�;) .

."

.

em Rio ·�a.J,.uz;N:itóri8ni I ;(!!;< U �

Sr. Waldemar Karsten
Sir. Nilo Zapella
Isolde Maria Sting'heh�" � .. j'

i . em Cambé-Pr. ,<. �",;,"

Fazem anos amanhã:
" t •• >.

Cecília R. dos Sàmtös'�/; --'.·'.;l, ,,;;.�.
Sr. Arão Paulo Pereira
Sra. Ca,rmem Beyer: die" Paulà" "" ',"" ' "

..... i'"

.( 'N�rRizd Atigqs.tq Fert�z,tà .,'.ro:: ,

E�i'al. nr. �Q,,0,34 ct� 04·1'1·1977; l

'. >lStá.: Ca. rriila,',"lsbern,�r',S,dh.w,,'ein,le
' .Renato Agostinho Zacko.e. "

, . �. Hana Lor.i Mielke' )

Dia 1��:� �:s����'
_ '�•. -�

"

.' ",)�Ie',; Jbra�ilE�iri), :sölt�in;):Hmotorista;;
J '; n naturrahde Jaraguá do $ul, dom iciliado,

!)li,v,alqq , H.9.fflJl�.l'l�, '" ,.4 é,,re,si,de,nt,e ßm .Rula- Walter Marquardt:,
� e.m, Rio da:'Luz .

,'. , ,
'- .

( Sra'.' I-duna, o., .,., ,,' ,;i••,"i.," ,." " ne,st� ciqad�"fil\ho .de ,José, �a?,k9'.;e U_'
,

esposa do sr, Arno Blank
dia Schmitz Zacko. Ela, "brasilei.ra, sol ..

: Sr. José Miguel Scheuer
. ,. '" � tei,ra, ,escri,turária, natural de Canoasl

ç, O jovem Júlio Leitempeigher .' ries.{e,·Eft�de,'·;:il0rf1i.çiliada e residentq
Pia 1 � de novembro' , 'I:� 1"; .t':, v'. enH;tua 'Ii;pitácio Pessoa, nesta cida-

de, filha' (je Harry Mielke e Ingrid
�r._ Pedro Ribeiro Neto . "! .' "').' Sêtimauch Mielke.
Augusto Maurer; �m ,.Garabaldl.: í" ',' <.';

André Glowatzki, em Gari6a[di .

Alzira Maria Bortolini, nª.Lap'�-Pr. ,E�ltal n�. �0.035 de 04.11.197.7 I ';
bia 16 de novembro.,' Reonelclo La�[o Mueller e

:
Sr: Antonio A. Schmitt" Irene Safanell� �

-

.,..,

Edso'n' Do'e'ring ,�
.

\
'

.

Ele, ,brasüel'ro�':_ .soltelro, mdustn�7
José Irineu Pi:1I1st�in

.

) e: fI.O..
natural' �e JaraQl!I.â do Sul" .doml-

ern ,Jaraguá 84'
..

" '. .

1 ;', c�ha�o e reslde�te em R�� Jorge-Czer-
O jovem Sérgi'o Neltzel' nreVlez, nes�a cIdade, filho de Artur

Sr. Alwin Hoffmann, Mue�le� e Hllda. Hafemarm �ueller. Ela,

em Jaraguá 84, brasIleira, solteIra, balconrsta, natur�1
Sra. Dolores Seidel Drefahl, d�. Massaran?uba, neste Estado, doml-

esposa, do, engo. sr. Edl-
. CIliada e resIdente �m Ru� José Em�

son P. DrefahL. mendoe�fer, �es�a cl�ade, fll.ha de J9S�
I Dia 17 de novembro, .....

Safanenl e Vmfrrda Safanelll ..

I.
"

S-:.a.A!1la��rn� .M�,IJ�I', espos�i:lo::! lidital nr.,1.0.036 de 04.11.1977
Dr. Fredenco Ellmger, em Blume- Gilson Gon:zaga dos Santos e· 'li .

','

nau ·Jurema RetJina Schiochet
Elzira Lem�el"em Rio.da Ll,lz

.

'Ele, ,'6�asileiro,' solteiro, escriturá.:l

An� Dorilda,' fillí.�(,d,o,.sr-,."" �J ,I ,'i,. r.io,' natl.JÍ'al de Jaraguá do Sul, domi-=;
Hemz HelmlJtl:l., �eyer; ,)tt,�, ',.;. ciliado e residente em Avenida Getú,
Sr. Guerino Ponticelli' lio Vargas, nesta cidade, filho de Ma..;

Dia 18 de novembro noel Gonzaga dos Santos e Argentina
'_;�d---Sra:-"G(;JHhefmi'Aa�,SatleF .. ...,.. ....�,�,.,��,� Änve-rze' w�'dos' SantoS';....,...Elaj ,brasileira,

Sra.-Vanny, .. -�-,,'.,.,,_.". ,,,",'-"�'=�'�- solteira, do lar, -natural de ,Jaraguá do
esposa do sr. Walter Weller Sul, dömiqiliada e residente em Ru�

. Sra. Lídia ��@� f,.rp.y:jol M.ore�ra, .•,,:, ..r� R.io Branco" ne,sla cidade, filha de Fi�
em Itapocuz·inhe· r- -�

�, -.r. "',,,, élêlis A1feres Schiochet e Carmina Ma.,

'1,:sA.rlb,,i,nR�lcaN,rOdrot." 'a',çrn!�lch' 'el'n .,' í" '" ,ria. ,$:ch iochet.. .

.

.c· "� --i-:-,
. ,� ; ':'['; .Edltal nr. 10.037 de,04.U,,19J71 r'

Ajovem ROsârj9.el� CardQ�o f"", An'la:ldo Nicocelli'e HíldaJioip't,� i
"Aos anivetsariäntes, nossos 'éfLi.,. Ele, '6rásilelro; soltéHo, irídustriáJ

-

�ivõ.s cumprimentos".
'

rio, natural de Doutor Pedr:inl1o,' nest�.
cC "" Estado, dor:niciliado e Jesiâente em Vi';

�. ," :,,' '- 'i; e G )' _'t 11 ('\ ',e�"- 'iã�Ni:hVã;' n'äste distrit'0rc' fHAt> ·de ·Mario
'I, r.. '"' '. .�. �� '"� "� ,.,.; �. i"�id: Nicobélfi': e Violandà>'\ êfístôfolfn1i. i Ela,

R'
.

t'
"

C·
.

I
.

brasileira, solte.ira, industriaria, natural
egis ro Ir"V I, , ,. de Massaranduba, neste Estado,- domi-

ciliada em Nereu Ramos, neste distrit�,
fi'lt)a :,de AntoniQ V9'pi ;e',Ana VqIRi·:

'

EditaL.nr',-10.038 d� �9.1w1;1�77Rolf Krahn e
.

Jandira Ribeiro dos Santos -
',< -:.1

..
;

,

Ele, brasileiro, solteiro, servente;
Edi!al nr. tO.030,de·03.1t�1977' " ," " natural cje Pomerode,.nest� Estado, do-
Persi,ªI.�argas Pinto e micJliàdo"e. residente..em Rua Jçi�9.1par-
Suely í�a.ur).$�ens. ",:"" _ ., 'J .. , IQs. Steio" !)�sta Gid�,çfe" JHlto, çI,��r;rwin:

Ele, brasileiro; solteiro, atleta, na': Krdhn e Ottilia Krahn .. Ela, brasileira,'
turardê f5bHo'�ü'ffiií'hó,�'Mátá'Grossd: . sóltélra, '(fb lar;Onattifàl (fé 'J�riigtíã do:

,

domieiliado
.

-,a, 'resid·ente;, ..eni, ...Ävenida" �Sul:,..,€Iom,icHia€la., e: residente e·rr.f ;Rlia;
M�rechal Deodoro, nesta cidade; filho Joinville, nesta cida<;fe, 'filha'de ,.Fran

�e AIi�rdo Diniz Pin.toJLl=st�f�D,i�' Ya,{-;:) çi�ço �.ipei,r�, d9s Sß,ntos e Julia Eleu
gas Pinto. Ela, braSIleIra, solteira, pro- terio dos Santos. ,

fessora, natural d� Corupa, neste Esta- Edital nr. 10.039 de 09.11.1977
do, domiciliada e.' reslêléfite' eYrl' Rua Rei- O'svaldo Manoel dos Santos e

�oldo Rau, r1êsta cidã.de, ;-,"filh'à de Ga- Bernardete Voltolini'
brief. Maurissens e Erica Maurissens. Ele, brasileiro, solteiro, inélustriá..;

(1

Edital' nr. 10.033 de 04.11.1977 ,

Jairo· SarUolin de: Oliveira e Asta Rahn
Ele brasileiro, solteiro, .escriturá-:

rio, natural (je Joinville, neste Estado;
.domicillado' e residente em Guararnl
rim,' neste Estadö, filhó de Antônio Kal
min de Oliveira e Vilma Santolln de Oll-,
velra, Ela, brasileira, solteira, auxillae
Öe-'óticã; :'nãturà'I" de Jaraguá do Sul,l
dntnlcíltada" e resídente em Vila BaeJ
pendi, neste distrito, filha de Alfredo'
Jörge Ráhri é 'Edeltrudes Heinert RahnJ

. Aurea ,Mijlle,r ,�Grubb" �Oficial do,
Regis�ra,��'v.i,�-:dO ,il,�....D!strito da Contar
ca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, Brasil.

'

I

, ii

I
•

.; ", .. 'c .
,.

� � � �., ':\ ':'"
,

,'"

É· conveniente que :se inclua' er..:
tre as liberdades relacionadas ne, sá�
bado. ,p�s�a��� .Iibe!dade 'ld�, cr�l1ç�"
exp,ressao, .Impres�ê;lo e escolha d!:t,• .,' 1.. ' . . .,., •.

governantes, a liberdade de viver e
trabalhar. Sim, porque; além do di
reito 'à vida e 'por >dedução ao traba
lho, temos ,tambem direito a uma vl-.
da livre e. a trabalho 'livre, também
conhecidos como: livre iniciativa.

I 't' .]

DireJto·s'

Este é um ponto muito sensível·
na nossa organização' econômica,
pois, votta e meta. surgem acusa
ções de interferência por parte dos
governos eorn este direito.

Podemos, a�ora, passar a ana

lisar o terceiro direito 'mencionado
por Jefferson: o direito de procurar
a felicidade. Não existe nenhuma.
pessoa que não queira ser feliz. Não
podemos atingir'a"plenituc:le c:la' feli'"
cidade i neste mundo. Somente' a
conseguiremos quando voRarmos à
presença de nosso Pai Celestial. No
entanto, em nosso progresso rumo
a. este' objetivo, que deve começar
agora, existem metas, 'as qÍ:l'àis,; se
atingidas, nos proporcionam consi
derável f.�licidacie., _, ," .,

\
..

Myron S. Allen, 'em seu livro sô�
bre Criatividade Morfológica afir
ma-nos que uma das imalbrt!Js fontes1
de felicidade do seF humano é o.de
senvolvimento e uso' de Jsua 'cap'aci
dade de ser criativo.

Maxwel Maltz em sua obra s'o

bre Psicocibernética, diz-nos que a

felicidade resulta de atingirmos ob
jetivos pré-estabelecidos.

.. A famßia é'a 'célula fundamen
tal da soci�dade e é dentro dela que
pOdemos .realizar a maior obra �e

: A .. : ":_") � tI., '1\' ,ri. _�
criatividade, gerar nossos filhos e a ..

,ting,irn� O mais nobre' objetivo, dar-
I���., �m� ��u����� _.�dequada.

.

I;sta e uma orieJ,1tação sadia pa-
-

ra sef éncontrar' ä· felicidade, mas

nem todos' '8 procuram 'onde pode
ser encontrada. ,�De qualquer forma
o .que. .existe é o direito. de cada um

procurá-Ia ii sua maneira. Em nossa

'opiriião �ste é um campo onde as

religiõels, muito podem fazer pelo
homem, 7. ajudá-lo .�. encontrar seu

anseio, natural.
":.. 1& G����I)}'?�i,:agpra a questão de
que 0$ direitos existem, mal! muitas
vezes são vlolados debaixo de nos

sos narizes, insidiosaménte" e nem

sequer nos damos-ceata- disto..É pre
ciso, port�Rto, que a �pini.ão pú_bli-
ca conheça bem este assunto e' es
teja s�inpré 'p'ron'ta' a' d�fénijer-s,e e

'jrepudiarrqualqúer viOlação· dös mes- �
mos. r> ,", � I

,. /

,:,S9I1lente. assi_m poderemos .pro
gr:e.dir a

.. contento e em harmonia
.com o Criador. \

A politica oficial. no
\

tJoverno
neHe americano é: mais importante
do que levar ;0' respeito 'a'os direites
'humanos até onde"..não estejam sen

do respeitados,' é mantê.�los: vivos
o�de alnda e�tej�!11 se�d�'� respei�a-
tfos'. ,," , ._i} " r -'r ' '., ,', .. ,.n I

O,Governo Brasileiro. ',ao rebater j

e'ertas criticas e .-afirmar de.'que no

Brasil, �.I.es s�o res.peitados, pr.atica
mente convidou-nos a melhorarmos
nossas comunidades cada vez mais
e a agirmosjl:sempre. cOM';irnparcia
lidade em relação ê;l, A� ,,8, ;o,U ,C.:,'"

:""
,;, j •.):�.. I

"

..
r�

•• l"t;- ,,>;.rl

Pedro P..Schütz,
.

em 7/Nov77t1,)( ". ,''1.

, ,

;ria, natural de Guaramirim, neste Esta- '

V e' n' d e' '''" 'S''e, '

'do, domiciliado e residente ém Vila
Lenzi, neste' distrito, filho de Manoel

"

\,'.
,.

"',

dos Santos "e"Hda Heát dos Santos. Eia,
- ,. I

'U�a c�sa 'd� mad�l;�: no cen-
brasileira, solteira, industriária� natu- tro, em perfeito .

estado de conser- .

ral de Jaraguá do 'SI:I.I, domi,ail,iada· e ; váção� ao·rn
.

3' 'dcirmit6rios, fnstala:-
residente em Vila Lenzi, n'este, distrito, ',çâo' sà'nltária;':'sala, copa, cozinha,
·filha de JOão Voltólifli e Maria Coelho .

garagem e' um terreno de,.�4x,.3,O,,', me-·.VOltolini" � "

,Edital nr. 10.040 de ·09.11.1977" � ",' � ,��o�':'I' 'f' - " •... ,;.;�:: "";':' I."
'd"
", -

Affonso Titz' e Zulma CristofoUni
n orma�o�s, Qe��a re. açao.

; E'le, brasileirQ, .. sq,t�,r9', ,Javr�çfor,.• ·.". _ ,.. ",., ",',
...

\ ,""": .,'

,natural de Jaraguá, do Sul, çfQlT:liciliado ',. ,
"

e residente em Tres RiOS do Sul, neste

1"\,7'
.

. -
,

-

distrito, filho de José Tltz e Frida Gan- .. '". n" d" 5'",d�!fi. Titz. Ela, brasileira, solteira, indUs-. ,,! '"
.

�$I.
-

..,
tnana, natural de Pouso 8edondo, 'l,es- '.

.

L .
.

te Estado, \domiciliada e resid�nte em , 'ii
Rua Pará, nesta cidade, filha de Oli- Uma casa e terreno em Jaraguá
vino Cristofolini e lolanda Cristofolini.· do SUl, à Rua Presidente Epitácio
Edital nr. 10.041 de 09:11.1977 Pessoa, 497. Tratar com a sra. Odira
João Carlos Silva e Nilza ,Ribeiro B. Piccione à Rua São Francisco, 93

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar Apartamento 102 ou pelo telefone
de escritór!.o�. ,"!�lt.ural de r:tio 'e!o 'Su��� 23.40:27, eLirit,ba -. Paraná. .J

heste Estado, dbmi'dil1ádo e residente .....--' " '._--�-�-......------:.

em Jaraguá-Esquerdo, neste d ist ri,to; "

,".,
"

filho de Manoel Aniceto da Silva Filho' : ,'_' .. t";�·i-,---"""_;_------�
e yaldete Jordina.da.;,.�Hva,. E.la, �.ras.�;-í, �, Extravl.ados'leIra, solteira, cabelereira, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada e residem-
te em R,Ua, ;)·ösé Teé;dôfôr; RibefrO 'nes-
ta cidade, filha de Antori.io· Rib�irQ e ,Eu�ico D�w.e, r�!?iden�e em, Rio.
Rosalia Mararigoni Ribeiro.. ... ,. "" .. ,.... 99 L•.u.�,)" e.�tr;aYI0J.lI' ') d� �e,I:J ......}{.eJc!Jlo

" ., " marca Kombi, '�mb:' 1'96�, "'pläêa JS
.

)
.! "":�"" 'o � � .t'

"
••
"1'360 o's';''S'e'gu'i'ntes�doc'(Jméntos: Cer-

E!para:'que chegue"ao conhecimen- 'tificado de Propr,iedadê je'Segúro
to de'· todós mandei· pass'ar o presente : 0brigatório. "

.. ,'�
.

, .. ,i' "

ecfitaHlue .será ,publioado�peh:kimpre'nsi.l., , .. , '

e em cartório. onde será afixado .dur-an- . TfilndQ r�quer!d9 l?egunda, via;
te 15 dias. �Se' algu'é'; souberdel alg�'n:t, .lfo'rnàm-se� bs·'·ôridrn�li's· "'sem 'efe1to.
impedimento acuse-o para os f.il'ls Je- '. '" Jar�Q4� .}..d�> .��I, 26 de outubro

gals. � ,"
-" .-, _. , ... , -de,1977� 1.".' ... IJ. .... ,,"'� .

AÚFlEÄ'MOttE'R? tiRUBBÄ,·ti::,)' .' ." '!e·.I�'Jl .:-;_ '�'fJI!':ll\7 EQrieo,Ouwe
Oficiai j'" ,� "', } �·,t... "" l,� ,; :;",;:'

��� � �2

f' Orb"'.·�·. 1J" .'

,," .,.".�: " " II"'e''tIVOS'
,

'"" .�,. _So "": • ...,.' J
O objetivo do Rotary é estimular e fómer,

�ar o ideal de ,servir comô base 'd� todo em

preendimento digno" promovendo e apoiando:
.. Primeiro: O desenvolvimento do compa
'nheirismo como elemento capaz de pr�porc.io.
nar oportunidade de servir;

Segundo: O reconhecimento do mérito de

toda ocufilação útil e a difusão 'das normas de

.,.t. '�.. 1:""'" --1
� .... �I I J ".,. {

.� .�,' • • I � \1, r., \,

-

t. \,""'"
étima pro'fissional;

.

" �. .

. -. '.: ,

'"

Terceiro: A melhoria: da comunidade pela
';' c0'a,9uta exemplar. de cada um. na silia vida pú�
blica e privaclà; ,,',' ;

.
'

Quarto: A aproximação dos profissionais de

todo Q mundo, visando a, consolidação das

.

boas. relações da cooperação e da 'paz entre

as nações.
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.

Jaraguá· S. A.
ICGCMF ,no, 84.432.962/0001-0Q

Rua IEmilio Carlos Jourdan, 103 - 89.250-JARAGUA DO SUL - SC

RELATÓRIO DA DIRETORIA
,

Senhores Acionistas:
De acordo com às' determinações legais e estatutárlas cum

pre-nos submeter ao vosso exame e apreciação, o, Balanço Geral, de-
,

monstrativo da conta de Lucros e Perdas e o Parecer do Conselho Fis
cal; relativos ao exercíclo social encerrado em 30 de .seternbro de 1977,
transcritos no livro Diário n°. 4, às fls. 100, 101, 102,e H)3. Jaraguá do Sul,
31 de outubro de 1977.

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 30 DE SETEMBRO DE 1977

AT I V O
DISPONIVEL:

, Caixa ..

'

,., ,
'

..

Bancos' .

Fundo p/Bonificação Ações. . 741,00
Fundo de Correção Monetária,

das Depreciações ... i. ..... -, .• 259.127,40 322.468,31

EXIGIVEL:
Contas Correntes .. . .

Lucros a Dlsposlçãc da Assembléia ..

45.224,80
90.696,00 135.920,80

CONTAS DE COMPENSAÇÃO:'
Caução da DiretoLia .

:Seguro �/Fogo Contratado ..

40,00
800.0€)0,00 800.040,00

•

........
'

..
'
........

425,00
65.096,98 65.521,98

IMOBILIZADO TI:CNICO:
Imóveis .. ',' .

Maquinário •. ••... .. .. .. .• .. ..

.tnstalações .. .. .. .. ..'.. .. .. ..

Móveis e Utensílios .. .. .. ..' ..

Correções- Monetárias . . .. .. .. .. ..

y
47.410,42
14.218,00
2.640,00
1.815,35

,

662.628,62 728.712,39

IMOBILIZACOES FINANCEIRAS:
Participações (Ações e Cotas) ..

\
6.923,76 6.923,76

REALIZAVEL:
Ocntas Correntes ..

Estoque ... , ," ..

. "

CONTAS DE COMPENSAÇÃÖ:
Ações Caucionadas .•

'

.. .. ,"

Contrato Seguro c/Foqo ..

TOTAL ," .

PASSIVO
NÃO EXIGIVEL

CONTAS DE CAPITAL
_'Capital Social .. •• .. .. .. .. .. .. .,

Fundo de Reavaliação .. .. :, .. .. ..

Fundo de Reserva Legal .. .. .. .. .: ..

CONTAS DE PREVISOES
Fundos de Depreciação s/

,

Valores Originais .. .. ., .. .. 6.076,48 .---

Valores Corrigidos .. .. ......, .515.523,43

Auxiliar' de Ad mi n ist ra ç lo

_.,.

TOT A L ',' " .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1.706.970,13

DEMO,NSTRATIVO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS

RECEITAS
Receitas com Filmes ..

'

.. .. .. .. .. ... .. .. .. .. ... ..

Receitas com Aluguel .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., .. ..

Receitas Financeiras, ...........•..............
Receitas Extraordinárias .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. -.,. ..

Receitas não Tributáveis .. .. .. .. '.. .. .. ..' ..

553.161,00
24 ..000,00
33.450,00

202,04
1.à57,00

612.670,04TOTAL : .,r- ........

O ES P E'S A S
Despesas com Filmes ............•....... ", ....

Propaganda .. .. •. .. .. ',' .. .. .. .. .. ',' .. .. .. ..

Impostos e Taxas .....•...•..........•...........
_

" .

Despesas de Administração ..

'

.

O
. - ''.:

epreclaçoes .. .. .. .. .. .. .• .. .. .. •. ..

'Imposto de Renda .. : '

.

PIS - Imposto de Renda' .. .. .. .. .. .• .. .. ..

,

Fundo de Reserva Legal .. .. .. .' 0' •• •• •• •• •• ••

Lucros Ia Disposição da Assembléia .. ..'.. .. .. ..

256.,202,42
5.500,00

,46.203,38
182.462,21
11.1501,58
11.109,00
4.121,67
4.773,78
90.696,00

TOT A L .. .. �. .. ;. .. .. .. .• .• .. .. ..'.. .. .. .. f612.670�04

Arthur Breithaupt - Diretor Presidente
CPF 005.721.289

,Dorval Marcatto - Diretor Gerente
CPF- 009.679.479-87

Irineu Stahelin - Técnico' em Contabilidade
Reg: CRO-SC n. 4189 e D.E.C. n. 3.530'

,

"PARECER DO CONSELHO FISCAl
,

Os membros �o Conselho Fiscal do Cine Jaraguá S.A., com
Sede nesta cidade de Jaraguá do Sul-SC, reunidos, para tomar conheci
mento do Rel'atório da Dlretorla; Balanço Geral e Demonstração 'da Conta
de Lucros e Perdas, referente ao exercíclo encerrado em 30 de setembro
de 1�7�, e depois de examinarem os referídos documentos, resojvern, por
unanlmldade aprová-lo pelo que assjnam.

Jaraguá do Sul, 3'1 de outubro de,,\1977. " '

Assinaram: Victor Bernardes Emmendoerfer, Dietrich Huffe
nnessler e Hanz Breithaupt.

O Posto da ReCeita Federal desta
cidade, comunica que se acha aberta
a inscrição para o teste de seleção,
para o cargo de AUXILIAR DE ADMI
NISTRAÇÃO, com uma vaga a ser pre
enctilda neste órgão.

Os candidatos deverão ter curso
ginasial completo. Inscrições no Posto
da Receita Federal -,Av. Mal. Deodoro
615, 'nesta cidade, das 13,00 às 18,00
horas.

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



CORREIO DO POVO Sábado, 12,de·novemöro de 19'77,

.

Estado' .de Santa Catarina
"

Pfe,feitura
.'

muniaipal ...de
r'

LEI N°. 686/77
Suplementa e anula Dotação do:Ol'çainento,Vigente.

!Jaraguá do

10.8,35,00

0401.08462242.012·;- $ubvem;ão a C.M.�'.. '

. -,

.

,0402.08482472.013 ---; Gastos com a Difusão Cultural no Mu

ntcípto
"0403.15814872:015 - Gastos com Asslst. e SUbv.' Sociais

,

•. " • .'
�

�
"

, �
-.

� I
_-

05.01.03080322.0�,6 ::l' MB:n�l�J1�:ã,o() dos Serviços In,erentes �
Divisão de ContabiHdade

0501.03080321.004 - Aquisição de Materials e Equipamen
tos' para Divisão de Contabilidade

0502.030801302.020 - Prevê os Gastos cC)I1í'a Divisão d'e'Tri-)'
J

I
- I'

I
•

. .
butação . '.

_0502.03080301.005, -I Aquislção de Equlparnentos e Móveis'

'-f(j)50ß.030803(}2.02�· __ , Prevê -gastQs na Div. de Tesouraria

0601.13764482.022 ,- Manutençãé dos 'S'eíviços inerentes 'a'

Divisão de Obras

0601.1691'5752':023 -:- Prevê os g��tos .na Divisão de Ob_,r,a$

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá dó Sul, Es

tado de Santa Catarina, no uso exercício de suas atribuições.
Faço saber a todos os habitantes deste fVJunicípio que a Câ

mara 'de Vereadores 'aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°.) -:- Fica aberto um crédito suplementar na impor
têncla de Cr$ 720.935;00 (setecentos e vinte mil, novecentos e trinta e cin

co cruzelros), para retorço dos programas e verbas abaixo discrimina

dos, constantes do orçamento vigente a saber:

0301 - DIVISÃO DE PESSOAL

030t.03070212.004 _ 3120 _ Material de Consumo

0303' _ DIVISÃO DE SERVICOSI GERAIS
0303.03070202,007 ..:.:. 4'140' _:_, Material Permanente

0401 - DIVISÃO OE'EDUCAÇf.O
0401.08421881.003 -=- 4110 - Obras Públicas

0501 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE
0501.03080332.018 .:.... 3240 _ Juros da dívida pública
0602 - DIVISÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM

0602.16885312.0e4 -:- 3120 '- Material de Consumo

0602.1688.5312.025 - 4310 -

.

Amortização da Dívida PÚ-
,. blica

0602.10605752.026 -' 3120 '- Material de Oonsumo

C602.10915752.027 � '31�O,
.

-�Material de Consumo

TOTAL 720.935,00

Art. 20.)·� As despesas decorrentes do artigo anterior cor- ,

rerão por conta dos seguintes recursos: '. _

,

,ar 'Anulação parclal-e/ou total das segumtes dotaçoes do

Orçamento Vigente:
, • � I' I � " , ._ <11: #". ,. ir i� 11..

ANEXO:'t� QUADRO A
.

0101 ..:.._-'CAMAflA DE VEREADOR�S c :r �
0101.01010012.0011 - 'Manutenção .das Atividades da 'Câma

ra de Vereadores

0301 _ DIVISÃO-DE PESSOAL

ö3à� .03Q70212.004 � Mán�t�nçãO '�das 'Àtividades da' Divi-
�l. .. ' l' • '4 .... _' l, It- \ I

• '. .,. ,
•.• :,..

1
"

.

,

'

são de Pessoal
." .

0303 - DIVISÃO DE SERVICOS'GERAIS
0303.03070202.007 .::_' Manutenção das -atlvldades da Divi-

.
. ,

.

,

são de ServÍços Gerais
,

0401 _ DIVISÃO DE 'EDUCAÇÃÓ,
.0401.0842188�.003 - .comstruções, Recup. Equip. e Mobi

, tlarnento oe Escolas
, . ,

0501 -'DNISÃO DE'CONTABILIDADE ,

" e

05Ö1.0308b33�:018 _ Pagto. de Juros' e Financiamento

0602 .,- DIVISÃO D� ESTI;lADAS DE ROOAGE�
0602.16885312.024, _ .Manutenção dos servlços da Divi

são de Estradas de Rodagem
'0602.16885312.025 -"'Pagamento de J=inanciamento dos

,

' Vefculos é Máquinas Rodoviárias
"

,
"0 '. ", • .t,

.

0603 - DIVISÃO DJ; SERViÇOS URBANOS
. _

0603.10605752.026 - Manutenção dos �erviços Urbanos ele
., Utilidade Pública

0603.10915952.027 _ Manutenção dos serviços relativos a

Vias Urbanas
'

·TOTAL

\ANEXO II _. QUADRO A

0101 - CAMARA DE VEREADOltES

0101.0101 0012.001 �,3111 /1 - Remuneração
(lares

dos Verea-

ANEXO I - QU,ADRO A

0101 - CAMARA DE VEREADORES'
..

A

0'101.011010012.001' __ Man�t�nçã�..,?aS at��idad�S da Ca,ma-
ra de Vereadores " .

0101.01010Ö11.001 - Aquisição de Equipamentos e Móvêis

0201.030170202:Ô02l � MariUt�rlçã6 :dbsdS�tviç�S' inerentes ao,
''':Gäblnéte! 'do '1:»refei.tol rr: !

0202.03070202.003 v.;_�MàRútÉmçãó' ";das Atividad�s'; ineren
, ,

tés
�

ao' 'G'ãöi'tiét'9
.

do 'Vicé-Prefe'itó j v •

0202.03070201.00,.2.."""",:, �g�j�lç.ãQ Jte ..t;q,=,ip��e,r:tt9sJ�.Mgveis
0301.030170212.004 - Manutr89ng.g�_S,:�tivi��pes da Divisão

.

" de Pessoal , ''','' ,,' ...•• t1 '}
.' ,.r,

0302.03070212.006 _ Manutençãa.idàs, AtiyJgaçles.. '. da Divi-
.

são de .Materiàl

0302.03070202.017 - Manutenção. .dos ..Serviços da. Dlvl- I

I' ' .. , • ,-' \..� •. -, - ...... " , � _ '.
�

,
, ." .são de Serviços Gerais .:1. .í 1h;.,; '("r'';.1

0401.08442052.0t1 _ Subvenção a FERJ ' ... ,

0101 - CAMARA' DE 'VEREADORES'
, 0101.01010012.001 _ 3120" - Materiàf_'de consumó

0101.01010012,001 - 3130 ,- Serviços de Tercelros
0101.01010012.001 _ 3140 _ Encargos Diversos

01d1.01010011.00l ....... 4130.,,-, Equipamentos e lnstalações '

0101.01010011.001 _ 4140 _ MateriàPPé'rmatiente' ",i '"

,

0201 ...:_ GABINETE DO PREFEITO
,

0201.03070202.002 _ 4140 _ Material Permanente

0202 - GABINETE DO VICE-PREFEIT9
0202.030170202:003 '-!. 3120' ........ ·Máterial de Consumo

0202.03070202.003 - 3130 2....!. 'Se�iços, de Terceiros

0202.03070202.003 _ 314Ó .o- Encargos Dlversos
0202.03070211.002 _ 4130 - Equipamentos e Instalações
0202.030170211.002 - 4140 - MateriäkPeti11àFlente ;., J "

0301 - DIVISÃO DE PESSOAL
_" ,

0301.03070212.004 _ 4130 _ Equipamentos e Instalações
0301.03070212.004 - 4140 _ Material Permanente
0301 _ DIVISÃO DE MAT�RIAL,
0302.03070212.006 _ 3130 _.:., Serviços de Terceiros
0302.03070202.006 _ 4130 ....;._ Equipamentos e Instalações
0302.03070212.006 - 4140 _ Material' permanente
0303 _ DIVISÃO DE SERVIÇÕS GERAIS

0303.03070202',007 _ 41�0 - Equipamentos e Instalaçõas
0401 - DIVISÃO DE EIJUCA��O'

"

,n .;
,

.,',

0401.08442052.011 _ 3210 - Subvenções,Sociais
0401.08462242.012 -- 3�1 O - Subvenções Seciais
0402 - DIVISÃO DE CULTURA
0402.08482472:01'3·...__ 321"0 ..;;:_ Subvenções Sociais
0403 _ DIVISÃO DE ASSIST�NCIA SOCIAL

0403.15814!372.015 _ 3210 _ SUbven.�ões 'S'ociai� �

_?�03:,15814872.015 - ",3130 _ Serviços d� Terceiros
'1J501 �.!...l DIVIS;!'O�Dc'CONTABIL;IO'A15'E h

0501 :0�080322.chlr� '31'2'0":"':: Màte;ri�1 de'Consumo 10.854,60

0501.03080322.0.1�,-,P1�9 -:: i$.�erviços de Terc.eiros 20.000,00
'0501.03080322.016 _ 3140 _ Encargos Diverses; '. p_ '_,' 2.577,00
0501.03080321.004 _ 4140 _ Material Permanente 316,46
0502 _ DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO'

.
, •. - . , .. ,- . �.

0502.03080302.020 _ 3130 _ Serviços de Terceiros' 21.882,00
,

0502 . .03080301.005 _ 4130 - Equipamentos e tnstalaçöes .
124,64

0502.03080301'.005- _:-'414Õ ::':::_-Material Permanente'
.",. e-, ,,- , rrt-z

"'1':785':20"
0503 _ DIVISÃO DE TESOURARIA
0503.03080302.0211:.:...... "3126t.'-JMàterial de Consumo
0601 - DIVISÃO DE ,OBRAS

I "

nas áreas urbanas

0601.16915751.008 _ Aquisição de Imóveis e Construção
• ,de PréÇli<;>�, .

'0'€'-02.16885312.024 '_ Manutenção' dos Serviços da Divisão

de Estradas de Rodagem ,

0603.1 06057�2.026 -
- Manutenção dOs·' Serviços Urbanos de

I,Jtilidade Pública

0.603:106057-51.011 ....,... Implantação, de 'Parques e Jardins
- 0603.09515751.(}13. '_ Extensão dá Rede de Energia Elétrica
- - ,.. , e Iluminação Pública

,

0603.09512691.014 - Extensão e Implantação de Eletrifica

ção Rural

0702.04150872.031 - Manutenção dos Serviços inerentes a

Divisão Pecuária. " .

0801.11653632.032 - Manutenção dos Serviços inerentes a

Divisão de Turismo '

6.000,00

14.000,00

45.000,00

115.000,00 !

230.000,00

100.100,00

TOTAL

100.000,00
I'

,

100.000,00

720.935,00

I,

10.835,00

6.000,00

14.000,00

45.000,09

115.000�OO

230.000,00

100.100,00
100.000,00
100'.000,00

" ,

90.000,00
69.777,00

1.666,20

30.000,00
2.997,30

1.940,00

5.969,20:
\

386,00
,50.000,00

"

5.012,19
I.

, .

,

..P�gina ,4

Sul
,

. 1.000,O,O,}

: 20.000,OO�
.16.983:0,9 .

33.431,60

21.882,00
1 :909,84
5.012,19

. 3.270,00

, 70.600,00

106.145,85

4.616,56
,

8�178,OO
1.000,00

1.000,00

44.684,16

12.569,64

15.000,00

620.935,00

30.000,00

5-0.000,00
10.000,00

19.177,00
50.000,00

1.666,20

10.000,00.
'1q.OOO,00
10.000,00
1.140,001

" , , 1.857:,30

140.,00
,

1.800,00

4.898,00
584,00
487,20

,386,00

501.000,00
1.0001,00

�
20.000,00

12.000,00
4.983,00

.. e- ,(OoncInl na página 6) .

. ;

, .

.,

(

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



, ,

CORREIO DO POVQ

.

,

" -

Sábado, 12 de novembro de 1977 '6gln'_ 's'

••
,E'stado de' 'Santa Catàrina

.

I
' , .

.

.Prefeitura muniG!,_a,1 �-de
. !Jaraguá do� 'Sul

"7- .....

Ba,lancete' do
RECEITA

TITULO'S--

RECEITA ORÇAMENTARIA

RECEITAS CORRCNTES
Receita TrlbLltärla. :. "" ""d •.• .,. : !

Receita Patrimonial •• 'l' .: _.',,, ••••�.,

'Recelta Industrial -

••••••••••• '. _••:••.• _.:...,
Transf. Correntes .:••• .:._!..-_ .... : :_-:-_:.
Rec.eltas Diversas •••••••• 0-0.'" .0.· '.· e"_-....

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crêdlto •.•••••••'. ..

Alienação de Béns Móveis e Imóveis ••••

.At' o mia'
Anterior .

3.294.479,24
35.480,14

9.914.444,1�
.

280.615,60

Transf. de Capital 'o<o'h':_'"o:o,,: 1.657.414,39

2.798.000,00

. ,

Soma •• � � •••• � • .:
�

••• �
· �.-: -

JI!!.) 17.760.433.,55
,

...
-4 ,.

RECEITA EXTRAORÇOENTARIA
..... ,

Contas empenhadas a pagar •••••••••.•

Depósitos de Dlv. Origens , ••.• �,••••
Outras' Opera06es � .,.'

Soma .............
"

:.-:.� � �

SALDO DO MIS_ ANTERIOR:

6.905.027,62
-{59.275,53

7.664.303,15

Cabta •••• � •••••••••••_" -�:.-.'-...
-

...
-

�
-

..-_: 1.?69.688.91
Bancos - Dlaponfvel •••.•:� "',""" -., 3.550.164,37
Bancos - Vinculado ••••••• � ••• ; -

-_ 5.349.971,07
Soma •• ' -."'.- -�- - -

..
�

-.� 1·0.1,69.824,,;35

TOTAL •••••••••• �.<o _ .,
, "'-"'-_'o, 35.814.561;05

624.665,46
.. 16.566,80

1.677.576,19
57.734;93

141.714,49

2.512�257,87

358.788,37
114.866,02

473.654,39

129.555,19
530.621,32

3.053.735;89
3.713.912,40

6.699.824,66

. A

mes

Tolal

3.919.144,70
46.046,94

11.592.020,37
338.350,53

2.798.000,00

1:..799.128,88

20.492.691,42

7.263.815,99
874.141,55

8.137.957,54

,
.

1.399.244,10
4.080.785,69
8.403.706,96
13.883.736,75

42.514.385,71

''''

- )

de. ago.to·· d�
DESPESA Até'i) m�

Balanceie do
, ..

RECEITA

TIJULOS

RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA

Contas Empenhadas e a Pagtlf
Depósitos de diversa� origens
Outras Operações

TITULOS Anterior�., ,

D�SPES� ORÇAME�TARIA

0100-Câmara de Vereadores .,............... 281.016,17.
0200-Gabfnete do Prefeito H' _!. 625.637,63
0300-Departamento de Admlnlstraçlo •••••••• 2.086.050,00
040Q-Oepto. de Educ.; Cultura e M· Social •.• 3.209.862,16
0500-Departamento da Fazenda , ..,,' 2.128.597,10
0600-Departamento de Obras e Viação, •...••. 11.358.393,51

.

070Q-Departamento Agropecuário ••• ' ". ... 468.396,60 .

0800-Departamento TuriSmO ••••••••.• " ..:. _, 25.138,37
Créditos EspeciaIs h"

Soma • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • .. .. • • • • • .... ..... 20.183.091,54
-'

DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA

Restos ,à pagar � ' •• � � •••• ' ••,. 265.377,19
Depósitos de- Diversas Origens ••••••• A'"' • • ••• 755.302,61
Despesas 'meses anteriores •••••••••• "' ... _' 1.620.674,64

-õ
.' (Outras Operaç es ••••••••••: __"'�.-'._!'i;!jj

Soma !.,.- �••
- -

••
-

••
- -

: 2.641.354,44

SALDO PI O MIS SEGUINTE:

Caixa ,•• ,.'�.•••••
..:. - - -

•.

Bancos • Disponfv81 •• ! ' •• �•• � �. w
.

Bancos - VtnC::ulado· ••••••••••••••.••• N " ••••

1977
'Delpela

no mie

7.718,20
_54.481,80
386.327,66
189.166,25
�05.379,89

1.462.440,67
40.990,55
2.007,�2

TOlal

288.73'4,37.
680.119,43

2.472.377,66
3.399.028,41
2.333.976,99

12.820�834,18
509.387,15
27.145,89

2.348.512,54 22.531.6114,08 .

115.965,96
3.870.816,77

3.986.782,73

1.352.545,�0 .98.808,65
3.900.593,14 157.706,69
7.736.976,73 f 108.014,05

Soma -.
-

.

Total 35.814.561,05

Contadoria da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em 31 de agosto de 1977.

VlC'FOR
_

BAUER � PrefeRo Municipal

ALDO ROMEO PASOLD
T�cnlco em Contabilidade - CRO SC ,3704

,
.

até o mO.
o anterior

3.919.144,70
46.046,94

, ·11.592.020,37
33�.350,53

7.263.81,5,99
874.141,55,

SALDO DO MES ANTERIOR

SOM A.S : ..•••.•••.•.•••••.••.•• ,.� 8.1�7.957,54

C a I x a ..

Bancos -'Dlsponfvel
Bancos - Vinculado
SOMAS

,

,._�� 'i',,� q99.244,1O
, '4.080.785,69

,

8.403.7D6,96
,13.883.736,75

TOT f>. L •...... ' ....•... :'•.....•••. '-�"" 42.5.14.385,71

A

mes
Arrecadaçlo
nomla

592.287,06
5.244,71

1.5630.148,!5
24.069,66

42,00
76.518,93
95.040,54

595.083,95
117.123,22

712.207·,17

Total

4.511.431,76
51.291,65

13.155.169,12
362.420,19

42;00
1.875.647,81

95.040',54
2.798.000,00
22.849.043,07

"

7.858.899,94
991.264,77

8.850.164,71

98.808;65 1.498.052,75
157.706,69 4.238.492,38
108.014,05 ,

-: 8;511.721,01
364.529,39 14.248.266,14

3.433,Q88,21 45.947.473,92

,

364.529,39
"

6.699.824,66

265:377;19
871.268,57

5.491.491,41

6.628.137,17

1.451.353,85
4.058.299,83
7.844.990,78

13.354.�44,46

42.514.385,71

� ,

de setembro de 1977
DESPESAS Até o mes

Anterior

.I.

.'.,�- ....-:... ....... :

TITULOS

DESPESA ORÇAMENTARIA.

288.734,37
680.119,43

2.472:-377,66

Despesa
nomes

54.580,64
54.625,45
380.804,93

228.580,80
156.001,18

1.361.943,62
30.008,60
1.641,60

2,268.186,82

119.382,34

766.428,27

93.119,67
122.831,82
182.521,63
398.473,12

3.433.088,21

Total,

343.315,01
734.744,88

2.853.182,59

3.627.609,21
2.489.978,17
14.182.777,80

539.395,75
28.787,49

24.799.790,90

6.138.537,34
265.377,,19
990.650,91

7.394.�65,44

1.544.473,52
'<1,181.131,65
8.027.512,41
13.753.1.17,58
45.947.473,92

Joio Modesto Sllv8Íra
Diretor Cla Fazenaa

Renato José Bortonnl ,

eRC-SC -rir. 5.400
I

Técnico em Contabilld�de

0100 - Câmara de Vereadores
0200 - Gabinete do Prefeitb '

- 0300'- Departamento Administraçlo
0400 - Depto. de Educação,

Cultura e Assist. Social
0500 '-. Departamento da Fazenda
0600 - Departamento de Obras e Vlaçlo
0700 - .Departamento Agropecuá�lo
0800,- Departamento de Turismo

Créditos Especiais

3.399.028;41

2.333.976,99 .

,

12.820.834,18
509.387,15
27.145,89

.

, .

RECEITA ORÇAMENTARIA
,

RECEITAS CORRENTES -

Receita Tributária
Receita Patrimonial
Receita Industrial
Transferencias Correntes
Receitas Diversas

RECEITA DE CAPITAL'

Amortização emprést, concedidos
. \. -

Transferenclas de Capital > .� 1.799.128,88
Outras fteceitas de Capital ", -

0perações de Crédito 2.798.000,00
SOM AS ·

- -".. 20.492.691,42
SOM AS. . . . . • . . . . . • • • • • • • •.• ... •• 22.531.604,08

c

DE�PESA EXTRAORÇAMENTARIA

Despesas de meses anteriores
Restos a pagar
Depósitos de diversas origens
Outras OperaçlSes

5.491.491,41
265.377,19
871.2�8,57

'S O MAS ...•.•.•..••• ; ,. •.••• 6.628.137,17

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Caixa �;
1.451.353,85

Bancos .. Dlsponrvel 4.058.299,83
Bancos - Vinculado

I:. .;.
7.844.990,78

SOM AS '_ -. 13.354.644,46
TOT A L :.\ N':;''':__-'.' 42.514.385,71

ContaClorla da Prefeitura Municipal de Jaragúá. do Sül, em 30 de setembro de 1917.
;;,;;--],

.

VlCIor Bauer "

. { �

Prefeito Municipal

I
� -_ ..... -�.
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Sábado, 12 ,de ,nQve.,mro. de. t9-?7 P6glna 6COR�EIO DO POVO

- WonelUIIAc)'" da .p'.... 4)

'Estado de . Santa Catarina
.

Pref.it�ra Manicipal de
-

,Jàráguá d� Sul

j

!

060""1.13764482.022 ._ 3130 - .serviços de Tercelros
0601.�6915752.023 � 3120 - Materia� de Consumo
0601,.16915752.023 - 3130 - Serviços de Terceiros
0601.16915751.008 ...... 4110 - Obras PÚblicas· ,

0601.16915751.908 ,..;,.- 4210 - Aquisição de Imóveis
060e' - DIVIS)(O .DE ESTRADAS 6E RODAGEM

0,602.1688531,2.024; - 4130. - Equipamentos e Instalações
0602.16885312.024- - 4140 -:- l'VIateri�iI Permanente
0603 - DIVISA0' DE SERVJÇOS URBANOS-

.

.

. !

0603.10605752.026 - 3140 - Encargos Diversos

0603.10605751.0J� ...... 4110 - Obras Púólicas '

/
'

0603.09515751.01 S - 4110 ...... Obras Públicàs
-

.• � ... 1,. �., 4 -, '.,

0101 - DIVISA0 DE AGRIC,U_LTURA· . : .> ,

0701.09512691.014 - 4110 - Obras Púbficas
0702 - DIVISÃO DE PECUÁRIA '

OZ02.04150872:031 :....:.. 3120 - Material de coneumo
0702.0'4150872.031 - Serviços de Terceiros'

0702.04150872.031 - 4130, --. Equrp.�!11é�·t��'"e '1,lÍstalações
0801 -:- DIVISÃO DE T4RISMO
08,01.11653632.032 ._ 3130'- -Sêrviços d� Terceiros

3.2�0,OO
.

50.000,00 .

20.000,,00
. )6.745,85

100.000,00

2.671,56
1.945,00'

8.778,00
1.00Q,00
1.000,00

_

44.684�16
.

6.000,00
6.000,00,

. 5J>9.,64
>

JUIZO DE DIREI�O DA COMARCA ,DE JARAGUA DO SUL
:,:,

EDITAL DE 10. E 20. LEILAO

�
1"0. Leilão: Dia '29 de novembro do corrente ano, às 11,00

horas, pelo.preço da avaliação Cr$ 8.300,00 (oito mil e trezentos' cruzei

ros); Local: Ediffcio do Forum desta Comarca de Jaraguá do S,ul. PRO
CESSO: Executivo Fisc� nO. 5.998 - Exequente INSTITUtO NACIONAL
DE PREVID�NCIA SOCIAL (INPS) - E�ectJtado HA�OLDO OTTO� LAN
GHAMEft Bens: "I - Um torno, marca VARESE, de cor verde, com 2.5

/ '
. .

ms., entre pontos, usado, avaliado em Cr$ 2.3001,00' (dois mil e trezentos

oruzeíres): II - Um -aparelho de solda elétrica, marca JRNE, cor azul, de
250 amperes, em funcionamento, avaliado em Cr$ 6.000,00' (seis mil cru

zelros), não constando dos 'autos quaisquer ônus ou recurso pendente
de julgameryto. 20. Leilão - Dia 09 de, dezembro do corrente: ano, às

11,00 horas, a quem mais der. "

J�raguá do Sul, 03 de novembro de 1977.'

,
' 'Hugo José de Moràes'

.

Escrivãó dos l=eitos da Fazenda
,.'"

J:J� Mauriçio. ,D'.(vil_
.' , . Juiz de. Dlrelto "

.

- I

/

15.000,00

�

•• '0.,.0"1 "'''';', .' .�. '�', '" e.t-�.
.

1- � . ...,;,;
..

: .

'

.

•
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TOTAL' 620.935,00
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b) Superavit Financeiro verificado no

ExercrGio anterior 100.00'0,00
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, TOTAL G'ERAL
.

720.935,00", _"",
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. • 'i � �..
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Art. 3°.). ;_ Esta Lei entrará em '\iig'orf na data de sua publí-
caçªo, revogadas as disposições em contrário.

, P!ilácio da Prefeitura Municipál de Jaraguá 'do Sul, áos 3
dia.s do mês d� novembro de 1977 .

• -T.' 1

.' .... .. ..; Prefeito'Mi.mfcipàl ,

A presente Lei foi registraéla e publ1cada nesta Diretoria de
Expediente; 'Educação e A�ístência. Social, aos 3,dlas" do mês de" no-

.'

vembro de 1977·.

ASTRIT K. SCHMAUCH'
Diretora

�•••• .. ": _.4 _ __ __ __ _ _. _ __ __ __ .

HORÁ DO BRASIL I
I

, .�

E
- VAMOS LA. O Brasil está agui mesmo, pertinho de casa;

Ma_s é um mundo novo esperando por você.Vá ver de perto a paisagem
- nova, as cidades crescendo, a história 'passeando pelas ruas, o mal' 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 carg�s é encomendas,

/ ,VA DE

VARIG/CRUZEIRO
, .. - .... - ......,_ .. 'I" ..

--_ .. -_ .... - .... _ .. --- .. -----'!!:-- ....
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. A MAIOR.�P��I�NClA EM VOAR �RA�IL
_

'

Em Jaragu6, do Sul, peça informações à VARIG
Av. Mal. DeOdoto d. Fons.ca. '122/130 - Fone 72-0091 - DDD (0473).
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Prestigie o qUê 6 cseu'.

CORREIO DO POVO, o ge nuinamente Jaraguaense está ,há, 58
,

.

_

anos dlfundlJ'lClo o"qlie 6 nosso.,.

. ,

'Dr. Reinaldo Murara"
Uma casa em Jaraguá do Sul,

á rua P"residente Epitácio
.

Pessoa,

4�7. -Tratar: com a St�.. O(;1i'1a B. Piç-
. .

clone, ou pelo telefone 23.40.27,
'Curitiba - Paran_á"

.

� ADVOGADO, .'11
ESCRITÓRIO AO LADO DA PREFEitURA

JARAGUA 00 SUL

N.ovo
.

Já es·tá ,'em nessa ,Iojä oPassat 7'8�
"

E· com ele a certeza' de que.'
você pode ter hoje o' melhor. carro

,'cto,s pröxlmos anos. Venha. conhecê-lo.

.

.. '�
.

I

Meaegotti . Veículos,' - <

tA-':
.

Av. ,Mal. Deodoro, 930 - fones 72-0499

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



_,coRR:êr0 DO -POVO

L I Y R OS· Artigos, Contos e Crônicas
• de Jornalista Catarinense

Hugo José Kling

"Explosão e 'desintegr�çªÇ> 90
Dados estes esclàreclmentos, S()I", é outro escrito por demals a-

vamos ao que lnteressa, Esta é a vançado contido nas páginas do li
quarta obra de autor catarinense vro ém apreço. � também algo que
que estamos 'comentando. A primei- pode ocorrer, ainda mais que cons
ta e a', segunda foram estampadas a- ta dos livros sagrados, nos quals po
qui, no nosso semanário e depois de ser.lida a passagem: , :'Q Sol e. a
transcritas no "correto do Povo", de Lua se apagarão, nos céus", Este é
Jaraguá do. SuL. A terceira manda- um .conto impressionante e assusta
mos direta para o periódico sulino. dor-que nos-dá uma visão de como
O mesmo deverá" acontecer aesta:

"

será o fim do mundo:'
'

.Entre os oitenta e 'cinco traba
lhos contidos no livro, encontra-se

alguns de imensa graça, como por
exemplo, o que se intitula: "Os dois
Valentes", que numa linguagem re

giqnal, disputam a posse da mesma

mulher e acabam se desavindo, sa

cando suas' armas e atirando, quan
do um deles leva a pior, varado por

• • � " , .. ,. "':' _ ullJ-ª', bala, ,

", h

O autor é um jornalista dotado
de muita versattlídade. Os assuntos
mais variados são por;el� coloca
dos em enfoque e seus comentários
e conclusões, nos levam a aconte
cênclas muito interessantes e curio
sas. A arrumação. de seus contos é
feita de, forma ernpolqante, ',".exata1
mente como convém a esse tipo de

_literatura, com o que consegue pren
der a atenção dos 'leitores da primei:"
ra à última palavra.

'

Alguns dos seus. escritos são a

lertas, como por exemplo, o intitula
do, "O roubo do Foguefe"'.' No caso
trata-se. de uma-slmples ficção,' mas
pode' acorrer, facel a bba!,fé d-e ml!JJil..
.tos, inclusive nos meios aeronáuti
cos. "Os dois Discos Voadores" é
outro conto que em' 'alguns "pontos
assemelha-se com o que, a cerca 'de "Da Terra e do cosmos'' é um

vinte anos passados, testemunha- livro que não oeve faltar em nenhu
mos por duas vezes, uma de dia, e ma biblioteca, pública ou particular,

,

outra à noite, aqui em nossa cida- principalmente em todas as cidades
de e isto, com mais pessoas, todas cujos jornais publicaram escritos
idôneas dignas de crédito.' O que '''désse jo'rnalista cem ';õ'r cento, cha- ,

.lernos no conto pode ser Invençãó, mado José Cástilho Pinto, autor des
mas nós não duvidamos da existên- sa obra que tão alto eleva as letras
.cla real dos Discos Voadores. O que , cätarlnénses. ':),'1 " " l

vimos aqui, foi relatado na impren-
sa local, O que por muita genie foi,
visto de dia, apareceu no céu na di-

"Da Terra e do Cosmos" é uma

coletânea de artigos, contos e crô
nicas da lavra do jornalista acima'
citado é saídos em jernaís que cir
culam em Florianópolis, Jaraguá do
Sul, Laguna, Tubarão, Jolnvílte, Joa
çaba, Blumenau, Curitiba, Mafra, La

ges, Rio Negro e até em Juiz de Fo
ra, M.G.

Faz mais de um mês que nos

vei€> ter às mãos o livro intitulado:
r "Da Terra e do Cosmos"', de autoria

de-jcrnarísta catarinense José Casti
lho Pinto, enriquecido de uma gentil
-dedlcatörla. Afinal, só .ho]e nos é

possível ao mesmo dedicar uma a

preclação, Ultimamente, quase uma

dezena de llvrosrnos foram enviados
por vários autores e acontece que o

tempo não dá para atender a tanta
coisa, pois temos as nossas obriga
ções diárias, que vão das oito às de
zessete horas, no jornal O CARlAZ,
a cuja redação pertencemos. A' to
dos, os livros que nos enviam, às ve

zes mals, às" vrzes menos, dedic�:
mos algumas Imh§l�., Que ,D,,?,s per,dre'
o amigo Eugênio Victor Scnmoeckel;
autor da remessa a que nos esta
mos referindo.

reção do Rio de Janeiro e no dia

seguinte mereceu uma' notícia em

"O Globo'';- que informava a propó
sito de um objeto muito luminoso,
visto longo .ternpo parado, antes de
se deslocar em grande velocidade,
observado pelos cariocas lá para os

lados de Niterói, na exata direção e /

a mesma hora; em que foi visto a
qui. O que era? .. Mistério,

No conto "Ionosfer - 002"', ve

mos numa dimensão fora de série,
algo' que pode acontecer=eqúe' me
recé a "atenção- dé

' qÍle'flil�l'se dedlca
à navegação aérea ou espacial. Ca
sos assim já têm acontecido de fa
to, o que sugere refleções sérias
dos integrántes de áreas ligadas ao

mister.
'

Rágina muito sentimental e ver

dadeira é a que contém a crônica in
titulada "Natal". O que neste traba
lho fol enfeixado nos leva a recuar

os anos, voltar ao ternpo de 'nossa
'meninice;; como partlclpante das
dlstrlbulções feitas por' Sankt Ni
kolos, como o velho de barbas bran
cas era chamado em Petrópolis, ci
dade onde nascemos. Hoje denomi
nam-se de Papai Noel. Sua missão,
êl'l.ti'étánto,' é a mesma.' A alegria, os
rasgos -de- fratemldade, todas as

lembranças que damos ou recebe
mos neste grande dia, levam-nos a
éxêlãmar: "Que beleza que é esta
festa crtstã, chamada' NATAL". !: e
xatamente assim que , o autor a. d�s-

,
�,�eve e,m ��§lIL livr.9.i" ,� r j"�,� ,1:,_"

Três Rios - R.J./out./1977.

zetueiteti
Nouernber: 19,77

. ,

Zum

Ano 77, ano de sorte

Man findet diesmal kaum die Worte
Uma !leta ..

recebest,e da Yvon.,e .. ..

War Dein Gesicht nicht elte, Sonne?

, ..

Que prazer orgulhoso, hein?
Bist jetzt auch im Grossvaterverelm
Escalando na vida outro cumulo
Doch früher war das auch .schon .o�

Nos próximos anos vais desfrutar
Was lange schon Dein Wunschtraum war

Vlo encher com 'netos Tua mansão
Hast ja schon den zweiten Schwiegersohn

, '

'

Festejar esle Teu 'nl,ver ,

Fãllt Dir dies Jahr garnicht schwer
Os amigos nos seu, peitos vio Te )apertar
Ich brings Dir nur mit Reimen dar

Seguem os votos de longa vida ..

Dass ich oft, noch kehre wieder

Agradecer-Te tudo, que me fizeste
•

: Gottes Segen'zu Delném Wiegenfeste

HeIJmutlt, o compariheiro
, Cor!,!pã, N0vember 1977.

,

,.._ -
- -

1Pr�]et�§ em busca de matll@r-
�lfo�llIltnvn�21�c .

�21 AglfolPccllIláirnal.·
"

_' ',�.'Q 'j, Calta,rnle�se r�ll�
,

,

..' '

,
,

Fpolis. - A EMPASC e a EMBRAPA,
empresas de pesquisas agropecuárias,
que operam, a primeira em nível de Es
tado de Santa Catarina e a segunda
em ârnbltonaclonal, fizeram um balan
ço de suas atividades, de trabalfio em

conjunto, no Estado e constataram que
até o mês de setembro do corrente a

no se desenvolviam 14 projetos e 92
subprojetos, abrangendo 23 produtos,
236 experimentos e 83 avaliações de
sistemas de produção, sendo, que estes
últimos com a participação da ACA-
RESC.

'(.-"

\.� .
, ,

Esclareceu o diretor-presidente da
EMPASC, José

.

Oscar Kurtz, que os

proletos citados são levados à prática
nas sete Estações Experimentais da
Empresa, pelos seus. pesquisadores,
em busca d� maior produtividade e

qualidade r\utriti�a do milho, feijão, so
ja, trigo, cevada, 'arroz de 'sequeiro, ar
roz irrigado, mandioca, cebola, alho,
batata, tomate, alface, limão, abacate,
café, maçã, pêssego, ameixa, marme

lo, pera, uva e bovinos.
• • :..'- J: It.... r-

Florianópolis, .vcd sediar
o I Encontro Naéional de
Frutículíuro de Clima

.. Tempercrdo:
Fpolis� - A cidade de Florianó- Cruz das Almas, na Bahia, para confir

polis vai sediar o I Encontro Nacional mar a realização deste primeiro en

de Fruticultura de Clima Temperado, contro nacional.
no período de 6 a H)' de março de 1978. ,,O diretor-presiâente da Empasc,
A informação foi prestada pela Em- -José Oscar Kurtz, informou que o en

pasc, que, através do seu represen- -contro é de "grande 'e significativa im
tante, o técnico Osvaldo Rockembach, portância para os catarinenses, por
participou, 'de uma reunião com' os que o Estado de Santa Catarina é o"
membros. da Sociedade Brasileira dê maior produtor brasileiro de fruticul
Fruticultura de Clima Temperado, em tura de clima temperado".

Comissão Municipai( de
Esportes ,�e Jguá do Su I

:A ·Cort.issão Municipal de Es- nessa delegação era formada de 5
portes através de seu presidente, A- atletas, apenas.
riovaido Xavier dos Santos, vem a- Natação Masculina e Feminina,
través deste semanárlo ftgradecer destacando os 3, recordes obtidos
em nome desta Comissão o empe- para Jaraguá (façanha inédita) com
nho de todos oa' atletas que defen- 5 medalhas de ouro, 3 de prata e 16

.

deram as cores de Jaraguá do Sul de bronze, sendo o ponto alto' da
nos XVIII Jogos Abertos de Santa nossa delegação.·

'

Catarina, realizados em Florianó- Acredito, que as modaliCIades
polis. de Tiro Carabina, comandados pelo

Primeiramente falemos da me- ,grande cabeça Guilow, o Bolão na

dalidade de Tiro Carabina onde con- mão certa de Arno, o Ätletismo nas

quistamos o 6°. lugar com o total de mâos de gente que sabe das coisas
pontos bem superior ao número (Je de um dos melhores técnicos de a

pontos do ano passado, portanto tletismo da categoria de um Caglio
uma boa representação pelos c'o--· . ne e a Natação' do Beira Rio, garan
mandados de Guilow. . tiram seu passaporte, acredito' eu,

Bolão Masculino, figura de c;les- para os XIX JASC.
taque fazendo grande contraste com., Um muito obrigado por todos
anos anterlores.. e

�des�a vez � bolão aqueles que colaboraram nos qua
foi para a final' e, os comandados de "fto depárfámentos 'para que a, Jara-
Arno conseguiram o 60• lugar. " guá do Sul, de apenas 21' atletas,

,

, r
:

como diz o Sr. da TV COLIGADAS,
Atletismo Masculino, os ceman-. , mas que deixou carimbada sua pre

dados de Caglione apresentaram pa- sença nos XVIII JASC.
ra os jaraguaenses 3 medalhas, sen
do 2 de prata e 1 de bronze, onde
os índices ' foram

_

'aporadíssimos e
I.' ,,,

•

AriovaJao X. dos Santos
presldente

�' " 1 '

• \...II,': t

Escritório

C:-Ö'·iM" E·' R C' I A L�' A'
1_:',1 i . 'r 1-, � , :,"

ADVOCACIA - CONTABILIDADE - SEGUROS
ANTONIO JOS� GONÇALVES

," , , Bel� em Administração de Empresas
YVONNE ALICE SCHMOECKEl,. GONÇALVES

Téncica em Contabilidade CRCISe· 7 638

CPF 093090.989-53
Rua 2 (Mal. DeOdoro) 1'221130

Fone 72-0091 - ex. Postal, 19 ...
I .

I .

Jaraguá do Sul - ,Santa Catarina

R�cur$.o_s fl�c.als ,8.edmlnlstratlvos - ,Cont,abllldade". '"
Serviço de marcas e pat&ntes - fotocópias de
LeglslaçAo trabalhista e INPS - Seguros em geral
Serviços aéreos VARIG.

DESDE 1944 À SERViÇO DO'PROGRESSO DE JARAGUA DO SUL

"
........

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Jornais
GAZETA DO NORTE - Na cidade de Ca"

'

noinhas-SC! circulava um smanário cenhecldo

pelo título de Gazeta de Canoinhas. À partir da

edição nO. 4, de 29 de outubro-de 1977 ele pás
sou a chamar-se de GAZETA DO NORTE e tem

por finalidade dar à região do Planalto Norte

catarlnense um jornàl que possa, com, coragem .

e altivez; defender aos elevados interesses des

ta sofrida região da- terra barriga-verde, clr
calando normalmente nos municípios de Canoi

nhas, Irineópolis, Porto União, Mafra, Itaiópo
lis, Papanduva, Monte Castelo, Major e Três

; Barras. É diretor fundador João Seleme, diretor

(3esponsável Ivo Dolinski 'e Redator-Chefe Os

mar Wendt. O serviço gráfico está à cargo da

Uniporto, de Porto União. Gostamos do novo I

formato. 'Cumprimentos.
'

\
O CARTAZ - Oontlnuamos recebendo re

gularmente o semanário O CARTAZ, que se e

dita em Três Rios-RJ. Jornal' de integração in

termunicipal tem como diretor-redator-responsá
vel o nosso prezado amigo Alberto G. Fahn

drich e redator-chefe o companheiro Pedro

Paulo de O. F'rança. A edição nO. 317, de 29/ou

tubro a 4/novembro/77 aparece com dois ca

dernos e 16 páginas. É gostoso de ler O CAR

TAZ e numerosos são os seus colaboradores.

O Caderno de Cultura na. 7 está excelente

C0m suas homenagens' e .assuntos relativos a
,

medicina, literatura, artes plásticas, dísserta
ções, educação, beleza, música e história, este

ultimo à cargo do historiador-escritor-jornalista
Hugo José Kling, grande amigo de nosso se: ,

'manérlo, abordando tema atualíssimo: Sua Ma

jestade ° Rei do Café.

NOROESTE - De propriedade da, Empresa
Jcrnallstlca Noroeste Ltda., Noroes;te circula
em Santa Rosa-RS, tendo Valdir Flores como
diretor responsável, redatores Tânia Maria Plcol
li e Clóvis Kuntz, arte com F\ernando A. Donini
e secretaria com Dúlcio Ingrid Reschke. A 'edi
ção que nos está presente é ° nO. 43 e está no

70, anod e circulação. Denemina-se jornal con
temporâneo, muito bem impresso e além de
farto noticiário geral dedica ' espaço para Lés'
Hartmann que perdeu a sua vida em acidente
rodoviário e era assessor dos municípios do
Rio Grande do Sul, especialmente de Santo
Cristo de onde era ex-prefeito. Somos agrade
cidos pela remes�a do jornal que circula às

quintas-feiras.

O GRANDE SANTA ROSA - É editado
também em Santa Rosa-RS, no noroeste do Rio

Grande do Stil, propriedade' da Gráfica e Edito
'ra Grande Santa Rosa Ltda., impresso em off
set e tem como diretor o dr. Roberto Antonio
Donabel e redator-chefe Eliseu Mânica. A edi

ção na. 101, de 27 de outubro de. 1977 é de 16

páginas e além do noticiário variada do muni

cípio de Santa Rosa incl'u� ° trabalho dos cor

respondentes Cornélia .Haas, de Sànto Cristo;
Renato Scherer, de Campina das Missões; Leo

poldo Ivanowski, de Horizontina; Aduato Mas

tela de Almeida, de Giruá; Eugênio Werlang, de

Porto Lucena e João Seno Bach, de Três de

Maio. A edição em apreço dá especial desta

que à Feira de'Ciênéias, realizàda no Parque
de Exposições, um dos grandes acontecimen-

- .tos de cunho educacional da Regi�o, nos dias

29 e 30 de outubro último. Gratos pela remes

sa da edição.

BARRIGA-VERDE - Fernando Luiz Tokars
ki é o redator-chefe do semanärío Barriga-Ver
de, que se edita em «anoinhas-SC e já está no

410. .ano de existência, fundado por Albino R.
Budant. A -edlção nO. 2.336, de 30 de outubro
de 1977 noticia a morte do engenheiro técnico
Artur' Curt Mende, funcionário da Rádio Clube
Paranaense, e a fundação" da Associação dos
Admiradores e herdeiros do Comendador Cor
rea, de quase 2.000 pessoas. Todos consegui
ram provar ser parentes do Comendador e ou

tros tantos ainda por identificar 'que se habili-
'

tam ao chamado "inventário do século", ou

pelo menos o maior inventário da América do

Sul, 'que pretende dist�ibuir o mencionado es

pólio de Domingos Faustino Corrêa, falecido
em 1873. D�acordo com a nota, somando-se
os pretendentes

_

do Pa'í.�ná, Santa Catarina e o'
Rio Grande do Sul, mals os de Portugal e do

UilJguai, poderá chegar a quase dez mil herdei-
'

ras le,gítimos do comendador. Num levantamen
to bruto (baseado em provas ?.riginais, presu
me-se que o espólio abrange 140 mir alqueires
de terras, entre fazendas e estâncias inclusive
no Uruguai e 116 prédios distribuídos em Pe

lotas) Rio Grande, Bagé, Santa Isabel, Jagua
rão, Dom Pedrito e Arroio Grande. O BARRI

GA-VERDE em sua' 4a. página reproduz o ar

tigo A INDEPENDÊNCIA DO NORTE, de Fritz

von Itapocu.. da edição de 22.10,77.
,>

EVS - 11/77

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGUA DO SUL

EDITAL DE CITAÇAO

o Doutor Jpão José Maurício d'Avila, Juiz de Direito da Co
marca de Jaraquá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da lei, etc ...

Faz saber a todos quantos o presente edital de citação, com
:> prazo de trinta (30) dias, virem ou dele conhecimento tiverem e inte-res
sar possa, que por parte de Aluisio Carvalho de Oliveira e sI esposa Diva,
M.P. de Oliveira, residentes e domiciliados na cidade de Oorupá, desta
Comarca, através seu bastante procurador,' advogado dr. Reinoldo Mu-,
ra, foi requerida uma ação de Usucapião, para aquisição do imóvel a se

guir transcrito: "Um, terreno de forma, irregulat com a área de 1.806,00,
mS2." situado na cidade de Corupá, COrifrontando com 8,50 ms. na Rua XV
de Novembro, com 60,00 ms., na Rua Almirante Barroso, com 38,50 ms.

na Rua 7 de Setembro, com uma linha de 24,00 ms. em terras : de Alois
Grapper e com outra llnha de 41,5'0 rns, em terras de Pedro Bianchini".
Na referida ação foi proferido o despacho do teor seguinte: Designo o dia

11
,J 5 de dezembro, às 9,30 horas, para a realização da audiência preliminar
de justificação. Citem-se os confinantes certos do imóvel usucapiando a

través de mandado e, por edital, com o prazo de trinta (30) dias, os inte

.

ressados incertos,. ausentes e não sabidos, devendo o edital ser publica-
do. em jornal local, por duas vezes, no mínimo e uma vez no Diário da Jus
tiça. Notifiquem-se, por carta, os srs. drs. Procurador da República em S.
Catarina e o representante da Fazenda Municipal. Dê-se ciência ao dr.

,
Promotor Público. Os requerentes devem juntar aos autos uma planta do
imóvel usucapiendo, firmado por profissional habilitado pelo menos até o

dia marcado para a audiência acima designada. Intime-se o patrono dos

requerentes. Jguá do Sul, 15.10.77. (a) � J.J. Maurfcio d'Avila - Juiz d&
I

Direito". E para que chegue 'ao oonheclmento de todos interessados au

sentes, lncertos e desconhecidos" foi expedido o presente edital que será

publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume, correndo-o pra
zo de quinze (15) dias, para contestar, da intimação da decisão que de
clarar justificada a posse, -sob pena de .não sendo contestada a ação, se

. presumirem como verda�iros os fatos articulados pelos requerentes. Da
do e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos 25 dias do mês de ou-

/

tubro de 1.977. Eu, (a) Adolpfio Manfud, Escrivão, o subscrevi. -

J.J. Mauricio d'Avila
Juiz de DireitQ

"

�. \ �J

Filho,
Sobrinho e Primo

Carlos"

querido

Foi com a mais profunda tristeza' que quando já se passavam' algumas horas do

os pàis, irmã,l:tios e ,p�imos, receberam esta acontecido; depois de incessantes buscas

notícia Infausta do teu desaparecimento, eis que seu corpo foi resgatado mas já sem

quando contavas com apenas 18 anos, por- vida. Posteriormente levado, para tua resl-

tanto muito jovem ainda•. Tudo aconteceu dência, aquela que tanto aprendeste' a gos-

numa tarde calma e tranqüila que por certo tar, ali teus pais, irmã, tios e primos te a-

seria a do dia 02 de novembro de 1977, dia guardavam com expectativa, todos ainda

este dedicado aos entes queridos, aos ami- não entendendo e mesmo não acreditando

gos, enfim, aqueles que já deixaram esta no que acontecera. Luís 'Carlos, recébestes

vida. terrena, para juntar-se a Deus, e quan- o, calilnho dos' teus páls, irmã, da tua na-

do milhares de pessoas se dirigiam aos ce- morada, enfim destes que tanto, aprende-
mitérios em toda parte, é que fostes chama- ram a gostar de você, dos teus amigos que

do também para Junto de Deus. Desapare- a cada dia que passava 'se 'multiplicavam,
ceate em melo aos amigos que tanto o ad- pois todos sentiam por. você uma infinita a-

miravam, que sentiam-se felizes com a tua miz,ade e mala, consideravám-no como ir-

presença e justamente quanda estes mes,. mão. Todos estes te deram o conforto que

mos amigos particip�v,am de uma animada . tanto mereceste; cada qual levando � sua

pesearta;' dizemos animada, por ser ésta'
I 61tlma e derradeira homenagem. '

uma das muitas que participaste sempre
com muita alegria, e esta mal havia inicia

da, quando repentinamente tudo transfor

mOlHl8 em tristeza" todoa choravam, sim, os
que o acompanhavam

'

ficaram estáticos,
com olhares de espanto e- ang6stia, pois
lhes era proporcioriada

,

tão triste cena, e

nada podendo fazei' para salvá-lo, embora
não, tenham sido medido esforços em ten-'

tar 'retirá-lo ainda com vidà, das profundas
e traiçoeiras águas do Rio Itapocu, enfim

momento de desespero total. Mais tarde,

Podes ter a certeza que estes nunca o

esquecerão e mais ainda,' a certeza que o

teu dever aqui na terra foi cumprido, pois
fostes bom demais para este mundo de Deus

_

e por isso "ele" quis, você para junto "dele".

Luís Carlos, você ficará para sempre na nos

sa lembrança, e teu nome ficará para sem

pre encrustado ,no nosso cantinho de sau

dade.

Jaraguá do 'Sul, nov./1977

\

Natação pres'ente,
I •.

Estudantís. em
Jai"aguá do Sul - A supremacia

da natação jaraguaense já é notória no

norte catarinense, haja vista que so
mos bi-campeões da modalidade juve
nil' nos Joqos Estudantis e tentaremos
o bi na categoria infantil. Nestes jogos
não, partlctparemos na categoria mi
rim, porque somente Jaraguá do Sul
átravés dos Colégios São Lufs e Divi
na Providência foram inscritos e o re

gulamento prevê que para sair a com

petição deverá ter, no mínlmo, três par
ticipantes, razão pela qual foi mudado
a categoria mirim para a infantil. Re
gistre-se que só participarão alunos em

condições, ou melhor, com. boas notas
pois na natação-e nos colégios é culti
vado o refrão de que "atrás do atleta
está o homem, em primeiro lugar os es

tudos, depois oesporte". Devido a is-
'so iremos desfalcados para Joinville,
porque nem todo bom estudante é bom
atl,eta e, conseqüentemente, nem todo
mau estudante é mau atleta, mas, te
rnos que primar pelo essencial e com

isso'esta-se fazendo trabalho de cons

cientização e moral perante' os pais, os

nos Jogos
Joinville

Colégios e a população Inteira de Ja
raguá do Sul' que deposíta toda a con

fiança na.modalidade, mais bem estru
turada em nosso meio: a natação,

ATLETAS JARAGUAENSES
REPRESENTARÃO SANTA
CATARINA NO RECiF.E,

O Prof. Arizinho, técnico do sele
clonado jaraguaense que nos forneceu
as informações acima, adiantou-nos
que as atleta'S CrL�tiane Doninl e Lígia
Braum pelo Beira Rio e, Maria Auxi
liadora e João Batista pelo Ura Tênis
Clube, estão intensificando os prepara
tivos para as disputas do troféu Júlio
Delamare, a maior competição infanto
juvenil do Brasil, a realizar-se em ja
neiro do próximo ano, no Recife.' Para
que se concretize a participação des
ses atletas, que, aliás, são os urucos
no Estado> que possuem fndices satis
fatórios, até 16 anos - idade limite - '

esta-se aguardando o envio pelo DEO
das passagens de avião para tal even
to.

\.

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGUA DO SUL
EDITAL DE 1°. E 20. LEILAO

1°. Leilão: Dia 30 de novembro do corrente ano, às 10\,00
horas, pelo preço da avaliação Cr� 70.000,00 (setenta mil cruzelros). Lo
cai: Edifício do Forum - Avenida Mal. Deodoro da Fonseca s/nv, Processo:

Execução Fiscal nO. 6.154 - Exequente A FAZENDA NACIONAL e Executa- \.'

da AGRO INDUSTRIAL JARAGUÁ LTDA. e Execução_Fiscal nO .. 6.226 - E

,xequente A FAZENDA DO ESTADO DE SANTA CATARINA e Executada
AGRO INDWSTRiAI.. JARAGUA LTDA. Bens: "Uma máquina para selecio-

,

nar arroz eletrônica, marca Seletron 'SM 500, 11°. de série 1108, avaliada
em Cr$ 70.000,00 (setenta mil cruzeiros). Não constando dos autos qual
quer ônus .ou recurse pendente de julgamento: 20. Leilão: Dia 20 de de

zembro do corrente ano, às 10,00 horas, a quem rnals der.

Jaraguá do Sul, 3 de novembro de 1977.

Hügo José de Moraes

Escrivão dos Feltes da Fazenda,
J.J. Mauricio I!)'Ãvila
Juiz de Direito

Sem comunicação não há divulgação. Comunique-se,
'

assim v�cê estará divulgando sua cidade" "Correio do Povo" -

Fone 72-0091 - Avenida Marechal

Deodoro, 122/130 - Cx. Postal, 19 � Jaraguá do Sul-SC

, ,

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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CORREIO DO POVO Sábado, 12 de novembro de 1977

Laiz Ki�neD S.A. Indústria e Comércio de Bebidas
, )

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 657 . ,.,

Jaraguá do Sul-SC - CGCMF 84429844/0001-42

RELATORIO
Senhores Acionistas; Em cumprimento às determinações

legais e Estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas., o Balanço Ge

raI e respectiva Demc;mstração de Lucros. e Perdas, bem como o par?cer
do Conselho Fiscal, referentes ao exercício. de 16 de Agosto de 1976 a 15

de Agosto d� 1977. Ficando outrossim esta Diretoria à inteira ��pOSiçãO
dos Senhores 'Acionistas para qualqu.er esclarecimento necessano.� ,.

Jaraguá do Sul, 09 de setembro de 1977.
Gerhardt A.E. Lessmann
Dir. Comerci..1 - CPF 01955799'9-20

BALANÇO GERAL (encerrado em 15 de Agosto ae 1977)
,

ATIVO
DISPONivEL

Caixa e Bancos
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

Matéria Prima - Materiais Diversos - Produtos Aca
bados - Mercadorias - Fornecedores cl adlanta-.
mentos

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

48.167,16

688.795,17

Petrobrás - Adicional Restituível Lei 1474 - Previsão
Trabalhista - Adicional do BNDE - Banco Crefisul
S�A. - Crefiél S.A. - Sudepe - Sudene ,;_ Obriga
ções da Eletrobrás - Embraer - IBDF·- Fundesc -

Finor �. Ações de Outras Empresas - Vasilhame . 1.024.319,80
IMOBILIzADO

Imóveis - Benfeitorias - Construções - Máquinas e

Equipamentos - Veículos - Móveis -e Utensflios -

Mas e Patentes - Cor. Monetárla do Imobilizado (-)
Depreciações = (877.564,05)

'PENDENTE

I

2.769.243,08

60.821,20Despesas Diferidas

COMPENSAÇÃO
Ações em Caução
Apólices de Seguros

\ 451,32
606.000,pO.

5.197.797,73
PASSIVO

EXIGIVEL A CURTO PRAZO
Fornecedores -, Imposto R. Retido na Fonte - ISTRC
Financiamento de Impostos

EXIGIVEL A LONGO PRAZO
Unibanco Financeira S.A. - B. Bràsil S.A. cl Giro -

Tftulos à Pagar - Ganeral Motors Financeira· S.A.

NÃO EXIGIVEL

Capital - f'. Reserva Legal - F. Reserva Especial -.
R.R. Aumehto do Capital - F. Indenizaçi!o Trabalhis

ta - F. Manutenção C. Giro Próprio - C. Deprecia-
_,

656.940,81

489.751,50

2.909.395,52ção
PENDENTE

A disposição da Assembléia Geral Ordinária

COMPENSAÇÃO
Caução da ntretorla - Valores Segurados

535.258,58 "

606.451,32
5.197.797,73

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS
. Encerrada em 15 de agosto de 1977

.

)

CONTAS
Venda de P. Próprios --. Venda de Mercadorias - Pres-

tação de Serviços' 10.936.501,39
Despesas de Fabricação, - Despesas CI V;enda� -.
Despesas Administrativas - Despesas Tributárias-

Despesas Financeiras - Custo de Mercadorias - Des-

pesas ct: Mercadorias - Despesàs er Veículos -. De-
preciações - Quebras de Vasilhame '- F. Manuren-
ção C. Giro Próprio - F. Reserva Legal - Lucro ã
Disposição da Assembléia �eral 10.936.501,39

----- ---------------

10.936.501,39 10.936.501 ,39
.

Jaraguá do Sul, 15 de Agosto de 1977.
Gerhardt A.E. Lessmann - D. Comercial
Técnico em Oontabllldade ..:

Registros DEC. 178813
CRC-SC 2210 - CPF 019557999-20.

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Senhores Acionistas: Os abaixo assinados, membros do

Conselho Fiscal da Luiz Kienen S.A. Indústria e Comércio de. Bebiâas, es
tabelecida à Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 657, nesta cidade,
tendo examinado detidamente, Balanço Geral, Demonstrativo de L.ucros e

Perdas e Relatório que Ines foram apresentados pela Diretoria do período
de 16.08.76 à 15.08.77, são do parecer de que os docUmentos se encon
tram. em perfeita ordem e foram elaborados segUindo as normas contá
beis, razão pela qual devem ser aprovados pelos srs. aclontstas em As-
sembléia Geral Ordinária. .

,

.

J�uaguá do Sul, 12 de setembro de 1977.

Henrique Wolff-CPF 104359809 - Toni Blosfeldt-CPF 030778109
Airton F. Ramos-CPF 103962929

Página 9

Nota d-e A g r a d e'c im e o t o
.os Familiares do saudoso

LUiS CARLOS BLANK,
tragicamente desaparecido vitima de afogamento na tarde de 02.11.77,
com a idade de dezoito anos, vêm expressar seus mals, profundos agra..
decimentos pela inestimável ajuda à todos que o socorreram, bem como
aos parentes, vizinhos, amigos e conhecidos pelo acompanhamentq e

conforto trazido aos enlutados.
Este jornal é portador ije a�radecimento especial a,o Re

verendo Pastor Egberto Schwanz ,pelo conforto espiritual, pelas palavras
proferidas em casa e à beira do lúmulo e, de igual forma aos mergulha
dores que resgataram o corpo das águas do Rio Itapocu.

Agradecem, também, pelo envio de flores_ e coroas e pelo
acomparihamento até a Necrópole Municipal, enfim, pelo Incondicional

apoio, ajuda el consolo demonstrado para com os pranteados.
. ,

O Muito Obrigado à todos é pouco para tamanha solidarie-
dade.

I

Jaraguá do Sul, novembro de �977.
,

Luiz KjeoBo S.A. Iod. e Com.- de Bebidas'
Avenida Mal. Deodoro da Fonseca, 657

EDITAL DE CONVOCAÇAO

ASSEMBLÉIA GERÄL ORDINARIA

Ficam convidados os Senhores Acionistás da Luiz Kienen
SA Ind. e Com. de Bebidas, pata Assernbtéla Geral Ordinária que será
realizada na data de 13 de dezembro de 1977, na Séde Social à Avenida
Marechal Deodoro da Fonseca, 657, em Jaraguá do Sul, às 15 floras, pa
ra deliberarem sobre o seguinte:

.

-,
.

ORDEM DO DIA:
10.) Exame, discussão e aprovação do Relatório da Dire

toria, Balanço'Geral, Demonstrativo de Lucros e Perdas e Parecer do Con-
selho Fiscal.

.

20.) Eleição do Conselho Fiscal.
3°.) Assuntos Diversos.

,

Jaraguá do Sul, 07 de novembro de 1977.
Gerhardt A.E. Lessmann
Dir. Comercial - CPF 019.55799920

EDITAL DE CONVOCAÇAO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

São convidados os Senhores Acionistas da Luiz Kienen SA
Ind. e Com. de Bebidas, para Assembléia Geral Extraordinária à reali-.
zar-se na data de 13 de dezembro de 1977 às 17 horas, em sua sede so
cial à Avenida Mal. Deodoro da Fonseca, 657, em Jaraquá do Sul, para
dellberarem sobre o seguinte:

.

ORDEM DO DIA

1°.)' Aumento ao Capital Social, meâiante o aproveita
mento do Fundo de Reserva Especial em Cr$ 768.000,00 e do Fundo de
Reserva para Aumento do Capital em Cr$ 277.000,00, passando o Capital
Social da Empresa de Cr$ 1.790.009,00 para Crt. 2.835.000,00. .

20.) Consolidação e Adaptação dos Estatutos Sociais aos
Preceitos da' Lei nr. 6404/76." ,

3°.) Assuntos diversos.
Jaraguá do Sul, 07 de novembro de 1977 .

Gerhardt A.E. Lessmann
Dir. Comercial - CPF 019.55799920

Estado de Santa Catarina

Pr�f�itura Muni�i�al ��, Jarajjuá do �ul
Senhores ContribuintesAtenção

14. Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul solicita a todos
os cO.ntribuintes do Alvará de Licença e Localização, Imposto Predial e
Territorial' Urbano, Imposto sobre Serviços de -Qualquer Natu'reza e de
mais Tributos, a liquidação do. seus' dé��tos

' com' a maior brevidade
passivei,

A presente solicitação se faz em função da' implantação do
. sistema de "Processamento de Dados" para o cálculo e lançamento dos
TriblJtos Municipais e, também, por imposição da legislação federal que
obrigà a inscrição dos devedores em .Divida Ativa' e a. consequente pu
blicação dos nomes na imprensa para ,o�terior cobrança judicial, cuía
medida pretende-se evitar.

Jaraguá do Sul, 08 de nov_!mbro de 1977.

VICTOR BAUER .>:

Prefeito Municipal

. I

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Luís ,Alves festeja
JARAGUÁ DO SUL - O munlclplo de Luis

Alves, nome dado em honra ao Patrono do

Exército Brasileiro Luís Alves de Lima e Silva
- o Duque de Caxias - está comemorando,
a exemplo de Jaraguá do Sul em 1976, a pas

sagem de seu primeiro centenárlo de fundação,
nos dias de hoje e amanhã. Criado pela Lei

Estadual de 21.06.58 passou a município, sen

do instalado oficialmente em 18.01.57 e inte

gra a Associação 'dos Municípios da Região da

Foz do Rio Itajaí. Com 271 km2 de extensão

territorial, sua população é estimada em 8 mil

habitantes, sendo sustentáculo maior da eco

nomia a agricultura, que desempenha papel de
destaque, com produtos tais como cana-de

açucar, arroz, rnllfio, mandioca entre outros,
incluindo ainda a extração de madeira e pal
mito. Luís Alves é considerado atualmente o

maior produtor de cachaça do Estado, pro
duto muito procurado ' prtnclpalmente pela sua

alta qualidade, possuindo 48 alambiques. O'
município orgulha-se também em, possuir a CI
nica fundição de aço inoxidável do Estado de

Santa Catarina.

AS COMEMORAçõES
As comemorações do momento maior do

município serão hoje e amanhã, havendo no

entremeio várias inaugurações programadas.
Às 6 horas de hoje houve Alvorada Festiva
saudando o ANO 100; às 8h30min - Recep
ção ao Governador Konder Reis e Comitiva,

seu Centenário

Para as festividades conclamamos todos

os jaraguaenses e leitores em geral para pres

tigiarem as comemorações do ANO 100 de Luís

Alves, pois não foram poucas as pessoas de

lá que vieram prestigiar o estupendo sucesso

de nosso Centenário no ano passado.

DIA 19 SERA ESCOLHIDA A RAINHA DOS ESTUDANTES

Jaraguá,do Sul - Os formandos
da 8a. série do Colégio Divina Provi
dência, promoverão no próximo sába
do, dia 19, o Baile da, Rainha dos Estu

dantes de 1977, nas dependências da
Sociedade Dançante Doering. O início
da promoção será às 21 horas, onde

concorrerão ao título sete lindas meni
, nas-moças, estudantes,' com a música

. do badaladíssimo conjunto "Os Brasi- ,

leirinhos", de Blumenau. A 8a. série
noturna, promotora' da noitada festiva
aguarda a presença de todos. As me-

sas poderão ser reservadas no local.
'

SCAR PROMOVE EXPOSIÇÄO DE PINTURAS

Jaraguá do Sul -"- A Sociedade de
Cultura Artístlca de Jaraguá do Sul es
tará promovendo de 12 (hoje) a 15 do
corrente uma exposição de pinturas de

artistas locais entre quadros e escul
turas. O início será 'logo mais às 11 ho

ras, no Centro de Informações Turístl
cas, defronte a Dalmar Confecções, es-

tando aberta, após, à visitação públi
ca. Conclamamos a todos para que
prestigiem a mais esta meritória pro
moção da SC'AR, que não está medin
do esforços para elevar a cultura [ara
guaense em diversas áreas culturais,
como os leitores acompanham através
da imprensa local.

ELEiçõES ESTUDANTrS NO SÄO LUIS

JARAGUA DO SUL - Na segunda feira

desta semana, realizou-se no Colégio São Luís
- o maior colégio da cidade, mantido pelos
Irmãos Maristas -, IiIS eleições para a dire

toria do Centro Cívico "Cei. Emílio Carlos

Jourdan" para . a gestão 78. Duas chapas con

correram, sendo que o PAE - Partido de Ação
Estudantil foi o vencedor 'recebendo 526 su- /

frágios contra 433 do partido concorrendo a

CIA - Comissão Interna de Alunos, com dife

rença pr6 PAE de 93 votos. O pleito foi als�
putado palmo a palmo, com a CIA vencendo

embora com pouca margem no período diurno

e o PAE no noturno, período onde se concen

tram maior nClmero de estudantes. rA chapa

vencedora é formada po,r Ingomar Schüncke

(Presidente); Nerl Lehmkuhl (Vice-Presidente);
Silvania M. BIosfeld (1a. Secretária); Solange
Doster (2a. Secretária); Emil SboHlca (Tesou
reiro); Margot Pütljer (Diretor Artístico); Gui

do Pütljer '(Vice-Diretor Artístico); Devanir Cris

teile (Diretof Esportivo); 'Sérgio Lopes (Vice-,
Diretor Esportivo); Jair R. Steinmacher (Diretor
Cultural); Marzllda Reck (Vice-Diretor Cultural);
Carlos Henschel (Diretor Social); César Pam

plona (Relações PÚblicas); Ademar Fagundes
e Jaime Cizs (Conselho Fiscal); Jorge Jaroc

zinskI, Rollim Pasold, Jaime Gise e Tarcísio

Demo (Assessoria).

�--� �.
Ofertão de Carros Usados

Maverick cupê 6 cl. Marrom .

Corcel LDO Marrom Madeira ;

Corcel Oupê Luxo Branco ; .

.Oorcel GT ,Amarelo e Preto .

Corcel Cupê Luxo Verde .

Corcel GT :....... Marrom .

Corcel Cupê Luxo Verde Castor .

Chevete ..1..................... Azul .

VW 1500 . ,

'

Azul '

'

.

Opala 4 portas Vermelho .

J

)

1976
1976
1976
1976
1975
1975
1973
1975
1973
1973

Adquira o seu veiculo novo ou usado em

MOREnl JORDAN & CIA. LTOA.

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

\

Notícias daiAssociação
Comercial e .lndustrial

Ie do Itapocu, por extensão. Este assunto será
estudado quando do reinício das atividades, em

janeiro próximo. Por outro lado foi aprovada a

proposição do presidente Waldir O. Rubini que
estabelece que a ACIJS paralizará suas ativi
dades n,o período de 19 de dezembro a 05 de

janeiro, com expediente normal do dia 06 de ja
neiro. Por este motivo alerta-se a todas as em

presas para que providenciem antes do recesso

a autenticação de seus liVrOS mercantis- que e

ventualmente necessitarem.
'

EXPORTAÇÕES
As exportações jaraguael1ses no decorrer

do mês de outubro com, 22 Certificados de Ori-
gem expedidos foi da ordem de Cr$ .

2.716.164,72, sendo os produtos destinados ao,
Paraguai, E. Unidos, Honduras, Trinidad To

bago, Chile, Bolívia, Equador e Colômbia. Ain
da durante o mês de outubro foram autentica
dos, segundo estatísticas, 209 livros mercan

tís na Junta Comercial do Estado.
CURSO SOBRE ISTR ADIADO

Devido a hospitalização em caráter de e

mergência do Dr. Jairo Lisboa que ministraria
o curso sobre Imposto sobre Transportes Ro
doviários, nos dias 3, 4 e 5 do corrente foi a
diado, devel1do ser realizado ap6s o comple-
'to restabelecimento do ministrante em data a

ser divulgada com antecedência. Em conse

qüência disto as Inscrições foram reabertas ao

preço de Cr$ 900,00 por participante, na Secre
taria da Associação.

aORRfiIO' DO POVO

JARAGUA DO SUL - No decorrer da tra
dicional reunião de segunda feira entre os as

sociados da ACIJS, foram discutidos os deta
lhes finais do documento que' a Associação Co
merciai e Industrial e Sindicatos Patronais en
viarão ao Ministro da Fazenda, Mário Henrique
Simonsen, para que os recursos oriundos do '

seguindo-se durante todo o dia a seguinte pro- PROGIR'O sejam novamente aplicados em Ja-
gramação: Culto Ecumênico;' Desfile de esco- raguá do Sul, sugestão esta apresentada du-

lares, clubes espcrtlvos, sociedades de atirado- rante a realização do I Encontro de Empresá
rios. O Memorial solicitando ao Governo do\

res, fanfarra do COlé,gio Salesiano de Itajaí, Estado.a retenção pelos bancos locais, por um-

Banda Militar com destacamento de pelotão período de 8 a 10 dias do ICM recolhido con-'

do\. 230. BI de Blumsnau, desfiles de carros a- tinua sendo estudado.

legóricos; Salto de paraquedista dos [caros do
'

' Na reunião em pauta foram, admitidos co-

mo associados a Comercial Henrique L1�a. e a

Vale; Inauguração do Posto Telefônico; Sessão Metalúrgica Arteferro Lida.
Solene na Câmara Municipal; Inauguração do ,EMPRESARIO DO ANO

Ginásio de Esportes; Quadrangular de Futebol Foi apresentada uma sugestão que visa a

instituição permanente de uma promoção a-
de Salão; Inauguração de Linhas de Eletrifi- nual, para escolha do EMPRESARIO DO ANO,
'cação Rural e Baile do Centenário com início a ,exemplo do que fazem entidades congêne-
às 22 horas. Para amanhã, domingo, o pro- res. O Empresário do Ano seria escolhido por

grama é este: 8h30min - Chegada da Banda uma comissão especial a,dotando-se critérios
estabelecidos em regulamento a ser elabora-

"Joaquim Floriani" do Conjunto Educacional do. Antes de uma homenagem ao homem de

Pedro II de Blumenau; 9 horas - Missa con- empresa, que se tiver destacado no cenário

celebrada pelo Arcebispo Metropolitano D. A- econômico local, a promoção, a 'ser levada a

efeito' no DIA DA INDOSTRIA, objetiva o con-
fonso Niehues, com participação do Coral Vila graçamento da classe empresarial, ensejando
Lobos de Itajaí, seguindo, após, Encenação da uma aproximação cada vez maior entre os ho-

história de Luís Alves; Inauguração 'da Escola mens de empresa de Jaraguá do SI;II e do Va-

Isolada Vila Salto; In{cio do Quadrangular de

Futebol; Inauguração- da Escola Isolada Esta

dual Centro Ribeirão Miguel e Escola Básica

"Governador Irineu Bornhausen" e Entrega de

faixas aos, Campeões 'do Centenário.

BOLA0 NOS JASC

JARAGUÁ DO $UL - O Selecionado de

Bolão Masculino de nossa cidade, comandado

pelo desportista Arno enschel, alcançou de for

ma brilhante o sexto lugar nos Jogos Abertos

de Santa Catarina, findos recentemente na Ca

pital do Estado. Nas partidas eliminatórias, Ja-
.

\

raguá venceu Mafra, somando 1288 palitos con-

tra 1241 na primeira partida; , no segundo en

contro Jaraguá 1.285x1.220 Chapecó. Nas, finais
Jaraguá 1.2�5x1.283 Indaial e Jaraguá .

1.313x1.351 Blumenau, resultados que valeram

a honrosa colocação alcançada.

Por outro lado, segundo nos informa Arno

Henschel, iniciou na noite de ontem, às .

19h30min o Torneio Interno do Clube Atlético

Baependi, tendo seqüência na tarde de hoje,
às 14 horas, amanhã às 8h30min e segunda fei

ra às 19h30min. Na terça feira, Dia d51 Proclama

ção da República, portanto feriado nacional, ini
ciará, o Torneio entre Firmas, também no Bae
pendi. Os horários dos encontros são: terça feira

8h30min; quarta feira 19h30min e em igual ho

rário as 5a. e 6a. feira próximas. Aguarda-se o

prestigiamento total dos aficcionados deste es

porte .

TERMINADO O 1°. TAFUSS
SCHROEDER - Com a realização do en- No outro encontro, o João Pessoa derrotou o

contro entre Fluminense 3x1 Irmãos Alegres fi- Grêmio Mundo Jovem per 4 tentos a O, con

cou conhecido na noite de sábado passado, o qulstando o terceiro lugar, jogo este preliminar.
campeão do I Torneio Aberto de Futebol de Sa- A classlflcação final ficou sendo Fluminense,
Ião de Schroeder, sagrando-se campeã a equi- Irmãos Alegres, João Pessoa, Grêmio Mundo

pe do Fluminense, que fez excelente campa- Jovem e Arena Jovem. A artilharia do torneio

nha, onde não conheceu a derrota, empatando ficou com Alcemiro do Fluminense com 11 gois,
somente duas partidas. O jogo decisivo reali- Miltom e Hilário com 10 gois. O kiper menos
zado nas canchas do Grêmio Recreativo Jarita vazado foi Sérgio do João Pessoa, enquanto
foi arbitrado pelo conhecido Zeca Lanznaster, que a equipe mais disciplinada

.

foi' Os Dra-

com 'elevado número de torcedores presentes. gões.

Arlldo Fiedler
Schroeder

MARIO TAVARES
DA CUNHA MELLO

Tabelião de Notas e,

Protestos de Titulos

EDI1AL'
Pelo presente edital de citação,

pedimos aos senhores abaixo re-:

lacionados, que' compareçam em

nosso cartório para tratarem de as

suntos de seus interesses:

Arland Brandenburg
Nesta

Awa Com Ässist Maq Equip pl Escrit

Nesta

Artur Hugen
Nesta

Ligia Maria Eichinger Siewerdt
Escrevente

DECRETO N°. 460/77
•

,
,

r

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraquá do Sul, Es
tado de Santa Catarina, no ul.so e exercício de suas atribuições, baseado
no ítem XLIII, artigo 70 da Lei Complementar nO. 5, de 26 de novembro
de 1975, e

'

Considerando que a data de 28 de outubro, .eonsaqrada ao

Funcionário Público, não pôde ser comemorada pelos funcionários mu

nicipais naquela data;

Considerando ainda os motivos que impediram a comemo

ração do evento e o conseqüente entendimento havido entre o Executivo

Municipal e os funcioná�ios no sentido de compensar a data,

Considerar PONTO FACULTATIVO nas repartições públicas
municipais, com exceção dos estabelecimentos de ensino, no dia 14 de

novembro de 1977.

Registre-se e Publlque-se,
Prefeitura Municipal, dá Jaraguá do SUl, 10 de novembro

de 1'977.

R E S O L V E:

Victor Bauer
Prefeito Municipal
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