
PORTE",PAGO
RD/SC - AUX." N. 62,

"

"O'rgão de maior

Fund�ção t:';�>
,1 rt .. ri ;JlIl11e"l", "

�'
....

Hélmurh RlIe��r /'

..

JARAGuA' DO SUL
Capitll lallDI Imariclll di lallr

25·07 I·D'
i'

1

9'_"

Õ

4

N Ô 2917

8

1

6

,

-
- Sábado 08 de Janeiro de' 1977

. c... .10'

S-u,cesso d'o' ,." ·8 r a 'sJ I na Feira I n te -r n a c i o n a I
'

d e E I. Salvallor
�� .. '

: � i=!li um verdadeiro sucesso a participação, na, porém, dlnãmlca '-nação do selo I�tino-ame- Internacional de EI Balvador somaram-se al-

dO' �-rasil, na VII Feira Internacional de EI Sal-
-

'rlcano. .' guns .outros de
-

caráter especial como a apre-
-

vàdor;' reallzada de 5 a 22 de novembro último A cifra·dos negócios efetivos" obtidos por sentação dos artistas Antonio, Carlos, Jocáfi

_ 'n�(Úd�de de iSan Salvador, capital do país aqueles agentes comerciais, rios dias da Feira, e Maria Orauza.
, cEi�ro-americano. montou a '",ais de US$ soaooo.oo (quinhentos O intercâmbio que advém de conclaves

, O -número de firmas brasileiras presentes mil dólares), com perspectivas, entretanto, pa- como a VII-FIES não se resume apenas e tão

ao, grande certame lnternaclonal subiu' a mais ra atingir a curto prazo - quantia igualou supe- somente na� trocas comerciais. Traduz-se tarn

de' setenta, e, produtos por elas expostos nos rior aos dezoito milhões, de dólares. bérn' no intercâmbio de conheCimentos,
-

da
bem montados estandes do Pavilhão do Brasil O Pavilhão do ��asil, comparado aos

.

de técnicas, de informações e, até mesmo, no in

atlnçiu um número superior a cem. Essas tlr- outros tririta é cinco !países presentes na gran- tercârilbio de culturas.
mast exposltoras, representando _

os mais va- de Feira Bienal, 'foi, um dos maiores (1.041m2), Sob 'o aspecto comercial puramente, e
rlados setores da indústria brasllelra, enviaram mais bem apresentados e que, por, seus vários também sob os aspectos acima mencionados
'ao país amigo mais de trintà funcionários para atrativos, foi des mais 'visitados er;, todo o e- a Feira International de _EI Salvador foi um su

atenderem aos assuntos técnicos e comerciais vento. cesso, e, sob todos esses aspectos, maior ain-

,

relacionados' .com os produtos expestos ou de O dia que mals de perto-marcou a presen- da foi a participação do Brasil' na aludida fei-

suas linhas de 'exportação. ça brasileira ri'à FIES-7E! foi o 15 de novembro, ,ra."
Esses emissários da indústria brasileira - data esta reservada pela Direção da Feira co-.

se constltulrarn numa verdadeira Missão Co- mo o "DIA DO BRASIL". Nesse dia, aos aeori
mercial de nosso pals a visitar aquela peque- tecimentos normals e 'retlnelres da vu Feira·

"
,

WEG DISSE PRESENTE

'A Eletroinotores Jaraguá S.A.-WEG - que

para orgulho nosso, é a maior fábrica de mo

tores elétricos standardizados da América la
tina e cuja grandiosidade contribue para que
ostentemos garbosamente o slogan de CAPI
TAL LATINÓ-AMERICANA DO MOTOR tam

bém esteve presente nesta importante feira
mostrando sua famosa marca a milhares de

'pessoas de várias nacionalidades e sua mo

derna concepção na fabricação de motores e

létricos. O Ministério das Relações Exteriores
- Embaixada do Brasil em San Salvador, que
nos forneceu estes dados, em correspondên
cia especial e oficial dirigida a este semanário
em 17-12-76, dá com detalhes 'a partlclpação
do Brasil neste certame de aproximação, entre
exportadores, Importaderes e. consumidores de

,

produtos, objeto dó comércio internacional, in

clúsive as exportações em mil dólares-FOB, da
,intercâmbio comercial brasileiro/salvadorenho.

A,munesc realiza· últi,ma,,�' reuniao ,; ordinária
':',:'

A Associação dos MunicípioS do
Norte do Estado de Santa Catarina, es
tará realizando na próxima quarta-fel
ra, dia 12, a sua última reunião ordl
nária, no .Olube 24 de Janeiro, no mu

nicípio de São Francisco do Sul, com

'início às 9 horas, €) programa das .afl
vldades a serem apresentadas, serão
as seguintes:

,
Leitura da Ata; Mensagem de

Confraternização do Presidente da A-

•

..

I
MUN�SC {Prefeito Anfitrião} aos part,iclpantes 'dá reunião;' Resumo das' atl-.
vidades de 1976 com 1p minutos de
duração e programação para 1977 {20
minutos}. Após o encerramento' da reu-

,

.

nlão, cujos prefeitos integram .a gestão
73/77, os partlclpantes serão recepcío- ,

\

nados pelo anfitrião Prefeito Municipal
de São Francisco do Sul, com almoço
de confraternização,' seguido de visita
aos pontos. turrsticos da Bafa de Babi

tonga.

nODO cno cem

qrcndes prejutzcs
-'

::t
'./ .;

o forte temporal que se abateu sobre nos-

I
terromper à distribuição de energia

e,léirlca.sa cidade e adjacências, segunda-feira por· Anterlorrnente no 2°, dia de Natal, temporal
volta das 14h30min. causou sérios transtor- quase idêntico já havia deixado sua marca de

nos e prejuízos de elevada monta, Ventos vio- ,destruição. A região mais assolada foi a Vila

lentfssimos seguido de chuva de granizo ar- Lenzi e proximidades, onde casas foram total

rancou casas, derrubou paredes, postes e ár- ou parcialmente arrasadas. Linhas de transmls

vores, destelhou milhares de residências, fez são de alta e baixa tensão principalmente no

vítimas, inclusive uma fatal. As adversidades interior sofreram avarias face a violência da

climáticas duraram o tempo suficiente para tempestade. Há quem afirme ser esta uma das

arrasar também plantações, principalmente a mais violentas dos últimos ternpos que a cida

rizícula ,destruir placas, e letreiros de vários de centenária enfrentou .e que prediz
estabelecimentos comerciais e industriais e in-

il·-··-···-�·····-·---··--···-··-······················
::::.-::.:;;:.::.:.::.:::::::::-::::::::===.··· ••

-.·····.···=====::r

li Seminário para novosPrefeitos: ii
li programação

.

definida 1!
V ·b I Iii ,Já está definida a programação dos seminários para Noyos li'estl U ar I: Pliefeitos, que serão realizados de 17 a 21 de janeiro, no auditório do Tri- "

-

v [' :,!i binal de Contàs e no Teatro Álvaro de Carvalho. Os trabalhos serão ini- i"icildos ne dia 17, pelo vice-Governador -do Estado, que também fará o
ciais e as provas terão lugar no Centro Social I ii ercerramento, previsto para o dia 21. lido Sesi, à rua Walter. Marquardt, 835 onde a-

I ii ::
cha-se proviSoriamente instalada. As outras pro . ii Os seminários. têm a finalidade de contribuir para o apri- I:
vas obedeerão o seguinte programa: dia 10, se- ii mnamento do desempenho administrativo dos prefeitos, familiarizá-los iigunda-feira - física e matemática; terça-feira: ii cem o papel do município no desenvolvimento nacional e atualizá":los i:
dia 11 - Estudos sociais, hist6rla, geografia e

.
ii c#J11 as diferentes estratégias dos consórcios municipais. Dos' municípios !iorganização social e poJítica brasileira e a plrticiparão prefeitos e vices; do Estado, a vice-Governançll/Supervisão ::

quarta e última prova, dia 12 - �uimica e bio- dd�1 SUis.�ema dSe Platne!amdentAo t� 0lrça�mento e insEtittuidções cMonvj��d�S; de I,il,!:,logia. .. nlao, a ecre arla e r ICU açao com os s a os e unlclplos a

StCretaria de Planejamento da �residência da República (SaremlSeplan ,',:,li, '

� �R) e Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul-Sudesul.

:1 Serã o realizado� dois seminários" e os participantes serão It
II

.

dillribuídos segundo definição da Supervisão do Sistema de Planejamen- ii
ii to e Orçamento do Estado, de modo- a agrupá-los de forma homogênea, ii

,:i.:! °bfdec�nddo °Gcritériol POdP.ulacional. Nos dias 17, 18 e 19 de janeiro esta- ii
Járeunm O o rupo, e las 19, 20 e 21, ,os 'integrantes do Grupo II. Nos li

ii dillS 17, 18, 20 e 21 os,trabal.hos serão realizados no auditório do TC e, !i
�i nQ�ia 1�, �o ���oOSt tra�al�os'D9�e estão sob a C�ordenação de Pla- II
II �����n�a': com � :p��e:éC�iC�vd�ã�n:=t�=i������r:ô:e ::m���ti;:;:: !I
ii çã Mu�iciPal (IQAM). e administraiivo do Gabinete do vice-Governador ii

'

!! dOFsta o.
I!,
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'

,

como será o verão de rr.

Começa amanhã a '''-guerra'' do
A primeira prova do vestibular único e u

nificado - UFSCIACAFE, terá início amanhã em

todo o Estado barr_iga-verde, às 8 horas con-
,

lando de Comunicação e Expressão (língua

portuguesa, literatura brasileira, Inglês, fran

cês ou alemão)., Os candidatos inscritos deve

rão estar meia hora antes no local das provas,

pois não haverá tolerância de horários. Em

Jaraguá na FERJ, há um númerO limitado de

100 vagas para a Faculdade de Estudos, So-

PEDIDO
Nesta nossa primeira edição de 1977; for

mulamos um pedido especial aos respónsáveis
pela repetidora do Canal 6 de Florian6polis.
Há quase duas semanas (completará_ ama

nhã), milhares de lares jaraguaenses estão

sem sons e imagens da, citada emissora, Ia:
res onde por fatores diversos somente captam
os sinais desta estação. Há muitas reclama-

ESP'ECIA'L
ções por parte de' proprietários de televis_ores,
principalmente as donas de, casa que acom

panhavam suas tradicionais novelas e noticiá
rios e os que adquiriram seu apar-elho pelo na

tal. Seria conveniente o breve restabelecimen
to da repetidora ou ao menos que se dê explI
cações sobre o ocorrido.

Escreve o Leitor
Recebemos do sr. �nio Frossard Paixão, da cidade mineira

de Juiz de FOra, carta que a seguir reprQduzimos: .

�'Por intermédio do Oorrelo do Povo, na pessoa de seu di
reter Dr. Eugênio Vitor S,chmoeckel, nosso grande amigo, cumprimenta
rno� ao simpático, dinâmico e proqresslsta povo jaraguaense pela bri-)
lhante vitória dos candidatos da ARENA no dia 15 de novembro de 1976.
I '. A esse povo com quem tivemos a honra, Ö prazer e a sa-

tisfação de conviver durante a,lguns dias na época dos festejos do Cen
tenário de Jaraguá do Sul, o qual nos deixou impressionado pela sua ór
�anização, pelo seu progresso e pela pujança de seu parque industrial,'
temos o prazer de comunicar-lhes que aquí em Juiz de Fora, depois de
10 anos os candidatos da ARENA também sairam vitoriosos nôtfia 15 de
novembro p.p., derrotando os candidatos do MOB, apoiados pelo sena
obr Itamar Franco, dois deputados federais, dois dep. estaduais, o Pre
feito atual e a maioria de vereadores da Câmara Municipal. /

Sendo Juiz de Fora considerada uma cidade trabalhista
e universitária, devido as suas inúmeras indústrias e'possuindo uma das
rralores e melhores cidades universitárias do Brasil, nós arenistas con

s�eramos a vitória dos nossos candidatos como a maior em todo país,'
Aproveitamos, ao ensejo para desejar à todos jaraguaenses

UJl, Feliz Natal, Boas Festas e uma administração municipal proçresslsta,
hénesta e humana para o bem estar de todos".
I

"

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

Eugênio Vitor sohmöokel
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Número atrasado .. . Cri S,OO

ENDER�ÇO:
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tural de Jaraguá do, Sul, dorníclllada e
residente em Garibaldi, neste distíito,
filha de Osvaldo Pint er e Teresa Bur
ger Pinter.

' '

,

Edital rio. 9.641 de 22.12.1976
Irineu Sasse e Dolores Fleming
Ele, brasileiro, solteiro, operário.

natural de Jaraguá do Sul, dornlclllado
� residente em Ilha da 'Figueira, neste
distrito, filho de Herbert Sasse e t .nda
Friedel Sasse.

Ela, brasileira, solteira, industriá
ria, natural de Massaranduba, neste
Estado, dovuclllada €: restden tI!) em
Ilha da Figueira, neste distrito, filha
de Arnoldo Fieming e Fly Krueçer FIG
mingo

'

Edital nO. 9.642 de 22�12.1976'
Heinz Roweder e '

Darci Isolde Martim

Ele,.. brasileiro, solteiro, servente,
natural de Massaranduba, neste Esta
do, domiciliado e residente em' Tres
Rios do Norte, neste distrito, fi!ho de.
'Otto Roweder e Hoeschen Roweder,

Ela, brasileira, solteira, domésttda,
natural de Jaraguá do Sul, domicilia
da e residente em Tres Rios do Norte,
neste .dlstrlto, filha de Apolinário Mar
tim e Santina Abelino Martim.

{ C.P.} E S' P O 'R T I V A S

Chevette GP-II, o carro

olícíal do grande prêmio
Brasil de Fórmula 1

o GP-II, segunda geração do Che
vette esportivo, será utilizado e ava
liado pelos mais experientes pilotos 'e
mecânicos do mundo, na condição de
.carro oficial do Grande Prêmio Brasil
de Fórmula '1, que, será disputado no

dia 23 de janeiro, em Interlagos.
A exemplo do que ocorreu no GP

Brasil de 1976, cerca de 30 Chevettes
GP-II ficarão à disposição dos parti
cipantes do Campeonato 'Mundial de
F-1, durante sua estada no pals.: r..Jes
se período, pllotos como James Hunt,
Niki Lauda, Emerson Flttlpaldl; (� todos
os demais, além dos técnicos e chefes
de equipa, terão oportunidade de tes
tar o GP-II.,'

Em 1976, quando o primeiro Che- .

Edital nO. 9.648 de 3.1.77

Avelino de Oliveira' Cerkalre
lisa Inacio

.

Eie, brasileiro; soltetro, marcenei
ro, natural de São Bento do Sul, neste
Estado, dorniclllado e residente em Ne
reu Ramos, rieste: distrito, filho' de An
tonio de Oliveira Cerkai e Veronlca de
Oliveira Cerkai. .

.

, . Era, brasileira, soltelra, costureira,
natural de Massaranduba, neste Esta
do, domiciliada e residente à Rua Do
mingos Demarchi, nesta cidade, \fillia
de Oswaldo lnacio e Josefa Flôres lna-

(Cópia recebida do cartório je
Rio dos Cedr;os" neste Estado).
Valdemar Klug -e Luiza Kamke

Ele, brasileiro, solteiro" lavradol�,
natöral *deste Estado, domiciliado e re-

',; Antonio Primo Ser.enini;'e '

sidente nesta cidade, filho de Fran- Izabel Zanotti

cisco Klug.e Tereza Klug.. (Cópia rece.b�da d.o
Ela, brasileira, solteirà, doméstica; Öuro Verde-Paraná) ,

n�tural deste. Estado,. d�mi�iliada e r�:, ÊI�, brasileiro, soR�iro; Ol:erário,
sldente em RIO dos Cedros, ne.:.�";.> e3�a- natural de Gleba-Kéler - Comapa de
do, filha •

de ,Achil K�ro:�e e Wanda, - Mandaguari, estado do Paraná domi-
Kamke. .� .

'ciliado ,e residente nesta cidade, filho
Edital nO. 9.640 de 22.12.1976 dê, Euclid�s. Serenini e Maria dt ,Lour-

des Seremm.
IJoão Furlani e Tere�a ':"Iaria �inter ,. • Ela, brasileira, solteira, do ar, na-

Ele, brasileiro, solteiro, lavrador, tural de Bairro Baixótes, munidpio de
natural çie Jaraguá do ,Sul, domiGilia- ,C0roados. - Estado de Säo ,patiO, do
do e residenfe em GaribaJdi,lnesta dia- �miciliad�'.e residente em'

ol:Jro�verde,'trito, filhp. d�,Ochel/no Furlí;lni e Matil:' mUrJicrpio de Toledo Paraná, lha de
de Niemet Furlani. Fernando Zanotti e Ermelinda ardivo

Ela, brasileira, solteira, do lar, na· Zanotti.

Edital nO. 9.643 de 23.12.1976
.' ,j, rr .

Luiz C'arlos Ziele é
Otilia Zamorsky .1 I

.;

Ele, brasileiro, solteiro, operário,
natural de Curitiba, Paraná, domicilia

;,; ,",.,", ,I-,
,

, 'do, e residente em Vila Lenzi. neste [!iS
'trito, filho de pais ignorados.

Ela, brasileira, solteira, do lar, na

tural de Jaraguá do Sul, domiciliada' e
residente em Vila Lenzi, neste distrito,
filha de Pedro Zamorsky e Alveriana

•

Nascimento Zamorsky,
'

Edital nO. 9.644 de 28.12.1976

I SO CIAJS I
Aniversal íaates 'da

Fazem anos amanhã:
Sr. Ademar Bartel .

Dia 10 Janeiro

.Semana

.

Ademal' 'Drews e

Marlene· Ginaroski

Ele, brasileiro, solteiro, tintureiro,
, . natural de Pomerode, neste Estado;
domiciliado e residente em Ilha da Fi

gueinr, neste distrito, filho de Gustavo
Drews e Wally Drews.

-

Ela, brasileira, solteira, industriá

ria, natural q,e Corupá, neste Bstado,
domiciliada e residente em Ilha �� Fi

gueira, n?ste distrito, .filha d� FranlCISCOGinaroskl e Joana Glnaroskl,

Edital nO. 9.645 de 28.12.197'

1Valdiro Lindemann e

'Paula Bachmann
Ele, brasileiro, solteiro, servente,

natural de Jaraguá do Sul, domiciliado
e residente em Rio da Luz III, 'nesta
distrito, filho, de Herberto Lindemann
e Edeltrudes Dorn Lindemanll.

Ela, brasileira, solteira, do IJ�'. na
tural due Jaraguá do Sul, domICIliada
e' residente' em Alto Garibaldi, neste
distrito, filha de Ricardo Bachmtnn e

Mina Paeringer Bachmann.

Edital nO. 9.646 de 28.12.196

Wanildo Vigarani, e
Luzia Fernandes

,

, E�e, brasileiro, solteiro, inc,ustriá
rio, natural de Ilhota, neste Esta40, do
miciliado e residente em Joinvillr, nes
te Estado, filho de Lauro Vigaran e Ve

ronica Vigarani.
. Ela, brasileira" solteira, do ar, na

tural de Jaraguá, do Sul, domicijiada e
... residente- à Ruà Walter Marquardlt, nes
ta cidad�, fi,lha de �osé Fernan�es e

'fy1ari� Camillo Fern�l")de.s. I
Edital nO. 9.647, de ,03.1.19 ,

cio.
�

"

.• "e., I�-
, Edi,al nO. 9.649 �e �>t1977
Ar.iovaldol Hànsen et ,'.

Ellen $ílvia Prodohl
Ele, brasileiro, solteirö, técnlco em

contabilidade, natural de Jaraguá
'

do
Sul, domiciliado e residente à, Rua Jo
inville, nesta cidade, filho de Edmundo
Hansen e 'Rosa Blóedorn Hansen.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de
'

laboratório, nàtural' ä�í Jàragú'á 'do'?Stil,
, domiciliaéla e residente à Rua Epitácio
, Pessoa, nesta cidade, filha de Augusto
Sylvio Prodohl e Adele Ellen Andersen.

Edital nO. 9.650 de 5.1.1977

."" n,)�

Adi Hornburg e

Elcina Ktehnke

Ele, brasileiro, solteiro, operário,
natural de Jaraguá do Sul, domicilia- ,

do e residente 'em Rio da Luz II, neste
distrito, filho de Albrecht Hornburg

,

e

Cecilia Bruch Hornburq, r,

Ela, brasileira, solteira, do lar, na
tural de Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente em Rio da Luz 1'11, neste dis
'frifo;-fill1i1" dê Alberto- Krehn'ke' e" Alidsl
Geisler Krehnke.

Edital nO. 9.651 de 5.1.1977

AgostinhQ Jankosky e

Hanelor Coradini

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de
tinturaria, naturálnCJe'1apap'l3.Wai(Wa� n�s
te Estado, domiciliado e 'residente a

Rua Jorge Czerniewic, dom:iciliado, e
residente, digo, filho de João Jankosky
e Rosalia Zaranski JankosRY. i

, Ela, brasileira, solteira, industriá
ria, natural de Rio do Sul, neste Esta
do,' domiciliadà e residente a Rua Jor

ge Czerniewicz, nesta ,cidade, filha de
Paulo Coradini e Gisela Coradini.

E para que chegUe ao oonheí:limehto "de
todos mandei passar o presente edital que
seré. publicada pela imprensa e em cartório"
onde será afixado durante 15 dias. Se alguém
souber de algum Impedimento &CUle-o para

de 'o'. tf1nsdeg&iis.· ,.: "','
'

AUREA MüLLER GRUBBA ,

"Ofioial
.,

Maconha legalizada
eolômbi8P� _,�,-

na

Sr. Mário Nicolini
Â garóta Simone �Carlâ,"filha de

Ingo e Adelaide Lange
Dia' 11. Janeiro

'

Sr. Paulo Ruysan
Sra. Olga Schmidt de Aguiar, Bor
ges, em Florianópolis,

Dia 12 Janeiro

Sr. Arcádio Friedebald Fischer
, Sr. Flávio O.' Rubiei - industrial
Sra. Miriam Wachlolz Kuckenbe-
cker

•

Sr. Harry Horburg
Sra. Cesarina Araldi

Dia 13 Janeiro

Sr. Walqemiro Karsten
Dia,1.4 Janeiro, "

Srta. Dorothi Edla Nicolini, em
-

. , �

Curitiba
Sra. Onélla MülJ'er Ersching

"

Vva. Sra. Adelina Mann Pietruzza
Sr. Bertoldo Baumann, em

Três Rios do Norte
Sr. Egon' Hoffmann, em

Rio da Luz
Aos aniversariantes, os' nossos

cumprimentos. I •

Registro Civil

Numa medida que pro'VoGou grarr...
de estranheza, o governo colombiano
autorizou o consumo de maconha em

todo o pars, até 28 gramas por pessoa.
An ova norma que permite o uso pes
soal de maconha (ou marihuana como
lá é conhecida a "erva maldita") foi re
comendada pelo Conselho Nacional
,de Estupefacientes., (ABIM).

Aure. MülleD Grobba, Ofioial do Regilltro
Civil do I. Distrito da Oomarea de J.r&guá
cio Bul, Estado de Santa Catarina, BraIlU.,

Edital nO. 9.638 de 21.12.1976

Isaulino Capráro e

Maria Tereza, Kempczynski
Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro,

natural de Nova Trento, neste EstGi.do,
, domiciliado e residente a Rua Leopol
do Mahnke, nesta cidade, filho de Ovi
',öio Capraro e Elidia Cipriani Capraro.

Ela, brasileira, solteira, caixa, na

tura" de Massarànduba, neste Estado,
domiciliada e residente a rua Marina
Frutuoso, nesta cidade; filha de Paulo
Kempczynski e Odete Romualdo Kem
cynski.

Edital nO. 9.639 de 22�12.1976

vette esportivo foi carro oficial da pro
va brasileira, dlversos pilotos e mecâ

nicos de F-1 fizeram uma avaliação do

modelo, qualificando de excelente, sua
\

dirigibilidade, o consumo de comcus

tivel a estabilidade, o desempenho e

es freios. A maioria dos öutros itens
foram conslderados bons, alguns regu-

, lares e nenhum mau.

O novo esportivo
O Chevette GP-II, que aqora será

utilizado pelos campeões de Fórmula

1,' foi lançado em novembro passado e

apresentado ao público no Salão do

Automóvel.

GMs"p'a,ro:Ci"ni' "..
'

;

transmissão do GP Brasil
. ..

A exemplo" do que -ocorre» no iní
cio deste ano, a General Mot'lt3 do
Brasil estará patrocinando, com ex

clusividade, a transrnlssão pela teteví

são ao Grande Prêmio Brasil de Fór

mula 1, válido para o .campeonato
mundlalvde 1977,

A prova, a ser disputada d�a 23

de janeiro, em Interlagos, poderá s:r
a primeira da temporada ca'3o.�seja
confirmado o cancelamenta do uran

de Prêmio da Argentina, previsto. oa

ra o dla 9 de jar.leiro,.; ,

,

A t=moo- ada de ,F:,rrruin 1 de

1971' constará de 17. provas. Houve

'pomcas alterações no cal,erl'iB..-i(': o

GP do Japão será disputado dla 10 de

abril, deixando de ser a última cor-toa

do ano, como o fOI na temporada 'pas
sada.

Eis a relação de datas e locais

dos GPs de 19:7:
9 de janeiro - Aroe'1,tina (8. Aires}
23sde Jjaneiro '- Brasll (lnterlaqos)

.

5 de março - Afr!ca Ido Sul (Kyalumi)
27 de março - ELIA Oeste (Leng Beach)
10 de abril -'Japão \F!Jji)
8 de mato-v Espan"'� (Jarama)
22 de maio - Monaco (Monte Carla)
5 de junho - Bélgica (Zolder)�

,

19 de lunho - suecia (Jlnderstop)
3 de julho - França (Dilon) ,

18 de Julho - Inglaterra (Sllverstone)
31 de juli"'? • Alemanha Ocidenta!

(Nurbu ·r.1riroIJ)
14 de agosto - Austria (Zeltweg)
28 de agosto - Holanda (Zandvoort)
11 de setembro - itâlia (Mon;..a)
2 de outubro - EUA Leste (Watkins

Glen)
9 de outubro - Oanadá (Mocport)

Satisfatória a

'participação de SC nos

VIII JEBs
:... P. delegação catarinepse que par
ticipou em Porto Alegre dos VIII Jogos
Escolares Brasileiros, pNnlovidos pe
lo Departamento de Educaç�o Física
e Desportos do Ministério da Educa

ção e Cultura, que teve seu epílogo
dia 19 do mos que passo,u, participa-

" ram dQS jogos em.1 5 modalidades, ob
,tendo, resul,tados co�siderados satisfa
tórios, dentro das pr('l/ísõe� esf.abe1e
cidas pelo DEO da Sec:efaria da Edu-
,cação. A,...renovaçlio il"ilpasta pelo DED
na formação das" eq .. :!l�s que' represen
taram o Estado foi, segundo a SEE, um
dos pontos altos da presença catari
nel.1$e 'na competição, pois 'os novos

atletas, convocados para as nlais di
ver�as 1110dalidades, mostraram muito
valor e" cOnsegúiram enfrenlar, e:n i
gualdade de condições, os mais re

nomados atletas dos grande.<; centros
esportivos ,do país"'.
.... No que diz respeito' ti partici'pação
de 'atletás� de 'Jaraguá do Sul e região
norte, na natação foi melhorada sen
sivelmente a posição do Estado no

'

ranking nacional estudantil, com a ob
tenção 'do· quinto lugar no masculino
e do sétimo no feminino. 'Nos saltos
ornamentais, o Estado ficou em sexto
lugar. Todos os técnicos catarinenses
entre os quais o Arizinho da CME ja-

'

raguae,nse, que palticiparam da com

p.etição realizaram os cursos intensi
vos de atualiação técnica, promovidos
pelO Il)ED/M,EC, paralelamente às dis
putas dos jogos�
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Mensagens de
.

Natal e Ano' Novo
Recebemes, açradecemos e retrlbulmos cordlalrnente 'es vetes

de Boas Festas e Feliz Ano. Neve às seguintes pessoas e empresas:
Ocmpanhla de Segures Aliança Brasileira, de Blumenau; lrrnão

Alcldlo Schrnldt, de Caçador: Irmã Alisabeth, da Divina Previdência, de Curiti
ba; Teatro. de Roberto Me.nghini SIC, de Curitiba; Roberto Menghini . e Airton
Miller, de Curitiba; Dr. Jorn soetter, e esposa Irene, da Alemanha: João Lyra e

Família, de Guaramlrim: � Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, por seu
presidente José Alberte Klitzke; e Senader e Sra. Lenolr Vargas Ferreira, de
Brasília; Alvim Seidel e Família, de Oorupá: a diretoria da Federação. des Tra
alhadores na Agricultura ,de Estado.' de Santa Catarina - FETAESC; e Senader
Otalr Becker, esposa e fllhcs, de Brasília; as criancinhas da Ação. Secial de Ja
guá do Sul; Gert.Janssen e Família; Pauüno Pednl e Família; Ora. Zilá Redrigues
Leite, de ltaperuna-Bd: Empresa, União. de Transportes S.A., de Curitiba; Segu-

.

ros Neitzel, de Blurnenau: e SESI através e diretor Bernardo. Walfgang Werner,
o Superintendente Osvaldo Pedre Nl:mes e e Agente local Adernar 'Lotln Fras
sete; e "Est�de de São. Paulo": es trmãos Maristas do Ooléqlo São Luis; e Grê
mio. Esportlvo Juventusi e poeta Rudolf Hirschfeld, de São.' Paulo: GPNS - Em

presa Jornalfstlca Ltda. e Sebastião. Ferrelra. da Silva; Herbert Schneider e Fa

mília, de Rio. do Sul'; e Deputado. Abel Ávila e S,l\a., de Brasília: e .deputado Er
nesto. De Marco. e sra., de Brasllia; Hlída e Aleis Brunner, de São. Paulo: es Pa
dres do Sagrado. Ceraçãe de Jesus, de Corupá: Maneei F. da Costa S.A.; e Pre
feite Eugenio. Strebe de Jaraguá do Sul, e e vice João Lúcio. da Cesta;'o Pre
felto Municipal de Massaranduba; Laure Caldas Lopes, de Caxias -do Sul-RS;
Fininvesí S.A.; Agência .de Jaraguá do Sul; 'Escritório. Regienak da ACARESC
de Jaraguâ do Sul; APAE de Jaraquá do- Sul; Sistema Financeiro. Sul Brasilei�e;
Rudelfe, Herbst e Familiar de :I?o,rte Alegre-RS; deputado. Walmer de Lucca e

senhora, de Brasília-DF; Dr. Osny Cubas O'Aquino: Mauri José Gerent, de São.
Paulo: Heinz Barg e Sra. de Ohapecó: Orlando. Kemp cavaleantl, do Rio. de

Janelro: Frei Aurélio Stulzer, de Guaratinguetá-SP; Luiz de .Souza e sra., do Rio.
de Janeiro; Marco Antonio Ferreira Pinte, de Flerianóp,eli; Famllia Schaefer, de
Itaperuna; André e Elvirinha Jacob, de São. Paulo: ABIM - Aqêncla Boa Impren
sa, de São. Paulor-Manoel Alves Carneiro. Junior, de São. Paule-SP; Tipegrafia
Centenário. de Timbó Ltda., de Timbó; Liens Clube .Jaraquá do Sul-Centre, da

Presidência; Gerhard G. Hermann e Família, de Oorupá: Expresse Catarinense
de TransfDortes Ltdaz Pe.. Alvine Bortolrnl, de Perto Alegre; Waldir Berndt e

Senhera; deputado. MiracJ Dereti e, Família; Sebastião. Nette campos e Família,
de Plorlanópolls: lmobälárla Jaraquá Ltda.; Dr. Caries lYIeacir de Faria Souto,
Prefelto Municipal de Itaecara-RJ; Enio. .Frossard da Paixão. de J,uiz' de Fera

MG; Walter Hille; Hospital e Maternidade Jaraquá: José Venâncio. Pereira Junio
r e Família; es Advoqados Friedel Schacht, Luiz C. Pavan e Vltõrlo A. Lázzaris,
ce Jaraguá do Sul; Gumz Irmãos S.A.; Churrascaria Pavanelle; João Raiser e

Família; Transportadora Erwine Gramkew; Vif6ria 'Lázzarls e Família; Organiza
ções MOhr Ltda.; Moinho Janaguá, de Rudelf Schaffer. &c:Cia. Ltda.; .lldo Dornln

qos Vargas e'Família; Revista Orientader Trabalhista; Gumercindo. Caminha Sb
brlnho e Famma, de Flerianópe!is; G. Redelfe 'Fischer e Sra,; Ludgere Tepassé
e Paulo. Reberte Gneipel,' Prefeito. e vice, de Schreeder; Osmar Duarte e Famí

lia, de Jeinville; Gevernader, viee-'G0vernader, Procurader Geral de Estado., Se
cretáries de Estado., Chefe_ da Casa Militar, Presidentes e Direteres de Entida
des da Administração. Indireta e Departamentes da Administração., Direta de Es-'

tade de Santa Catarina; 'Lucélia e Jeãe Mendença, de Macaé; Gráfica Luy
Ltda., de Itajar; deputado. Francisco. LibardeRi, .de,BrasHia.,DF;.,CecrHa Mahnke

e Família, de Santes-SP; Laéroie e Marlise Müller; Departamento de Estradas
de Redagem de Santa Catarina; Redelar Cem. � Repr. Ltda.; Vi§lçãe' Canarinho. .

Uda.; APLUB - Asseciaçãe des Profissienais Libérais Universitáries de Brasil,
de Cmitiba; Prof. Jesé Rainha da Cesta e Família,· de Rio de Janeiro.; Dr. Jesé
Cláudio. Paes da Cesta e Família, de Rio.; Dr. Augusto Adelfe Paes da Cesta e

Família, de Rio.; sr. Frederico. G. p. da Cesta e ,Família, de Rio.. Dr. Antenie Caries
Machade Nunes, Direter da Ordem des Advogades de Brasil, Secção. de Rio. G.
de Sul; General Meters de Brasil S.A.; Dr. Sebastião. Benassis de Albu-

qerque, de Fpelis.; Dr. Rebert Willia!i"-Albizú, de Guritiba-PR; União. des -Esce
teires de Brasil - Região. de Santa Catarina, Distrito. de Flerianópolis; Temaz

Móveis, Temaz Máquin,as e Teniáz Ind. e Gern. de Refrigeração. Ltda., de Fle

rianóP91is; Acyr Cezarine, de C�ritiba-PR; Hugo. Jes� Kling e
.

Sra. de Três

Ries-RJ; Leri oras, de Fpelis.; Dr: Oswaldo. Redrigues Cabral, de Fpelis.; Arnel
de Silveira, Presidente de Serra Clube ce Flerianópolis; César Filemene

.

Fen

tes, de Flerianópelis; EHy Huck e Filhes, de Curitiba-Paraná; L e e p e I d e

Erthal e Família, de C�ritiba-PR; Hespital e Maternidade Jaraguá; Walter Hille.

VDIGY
ADVOGADO

OAB/SC 2280 - Escritório erp Blamenau - Rua Mal. Floriano
,

Peixoto, 55 - 4.° andar -. Salas 401/402:- Edifício, IJUMA:��
�����JI=-�

Cx. Postal 81 - Fones 22-2433 e 22-1953 - Blumeoau -sc--

CobrançÇls para Todo o Vale do:!tajai'

Socie�ad,e [spor�iYa 8 Heereativa "V I E I R E N S [n
Edital de COßvócação,

Assembléia Geral Ordinãr;ia, ."

w" ..1'.I>�'- f '1, ' -... l'
ö. ..I;,s.

.....��

'. c . Fioam oonvooados, todos os associados' da Socied.ade Esportiva e Recreativa "Viei-
'rense" Rara a I\ssembléil:J Geral OrdiDária a ser realizada em sua sede social. à rua Join
vm., 2070, às 8 horas em }.a convocação ou às Sh 30 min em 2.8 convocação com qualquer
número de associados, no dia 09 de janeiro de 1976, a fim de deliberarem sobre a seguinte

, ORDE� DO DIA .. I

A) - PrestaçÀo de Cont-as
B) - EleiçAo da Nava, Diretoria
C) - Assuntos de interE!sse da Sociedade

Jaraguá do Suk 16 de dezembro de 1976
'. . Walter Bartel - Presidente

Sociedade ... Recreativa •..A L V O R A O A
i�j;;;;)i'i�tfl��tf;iE.4.·kf���l�

CGCMF nO. 84.433.044/0001-03

·CONVOCAÇAO
Assembléip Geral Ordinária

Pele presente ficam' convldados es senheres Associados,
desta sociedade, a comparecerem à Assembléia Geral Ordinária, a rea

lizar-se no dia 09 de janeiro. de 1977, às 14,30 h. na sede social 'em Rio.
Oêrro lia., neste munlclplo, a fim de deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO, QIA ' 1.:-

10.) Leitura, d,iscussãe e aprovação da prestação de con

tas referente ao. exercício. de 1976;
.

20. Eleição. da neva diretoria, para e exercício. de 77/78;
;30.) Eleição. dó Conselho. Fisc�l; ,�

_

40.) Eleição. da Oomlssão Disctpllnar: :-'.
"-'

'" ..:oi. ,

50.) .Outros assuntes de in��.r:.e�se �Qqla!. _

Jan:�guá do Sul, 28 de d!3ze�bro de 1976.,

Hainz Gaedke - Presidente

� .
.

INDUST'RIA D.E '·MADEIRAS' RUDOLF s. A.
CGC. MF. 84430644/0001

Assembléia Geral Ordinária
CON:VOCAÇAO

São. convldados es senhores aclonlstas para a assembléia

geral ordinárla, a realizar-se dia 28 de feverelro de 1977, às'15 heras, na
'sede social, rra rua Venâncio. da Silva- Porte, nO. 187, nesta' cidade de
.. Jaraquá do. Sul, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

, "'1:" Exame, discussão. e aprovação d� relatório. da. Direto
ria, Balanço. Geral, demonstração da conta de Lucres
e Perdas, Parecer do Oonselno Fiscal, relativos ao. e:
xerclelo encerrado em 31 de outubro de 1916;

2..E;leiçjã9, ,da diretoria para e biênio. de 1977/)979;
3. Eleição. ,des membres efetives äe censelhe' fiscal e

_ ,respectives suplentes e fixação. da sua remuneràçãe;
4. Outres a'ssuntes de interesse secial.

..Aviso: Encentram-se. a :dispesiçãe des senheres acienistas, na ßeäe se

cial, os decumentes de qwe tratâ e art. 99, de Decrete Lei 2.627, de
26.09.1940. J.,.:'." ._.

'. J '.

.

'.

Jaragúá de SUl, SC, 20 de dezembro. de 1976.
, .

. .'
.

.

João Germano Rudolf - Di�. Gerente.

Enlaea· Marschall - Schulze
Ne dia de heje ÇlS cidÇldes de Ja

raguá de Sul e Jeinville unem-�� festi
vamente para cememerar e casamen- .

te de deis de seU$ membres seciais.

Lege mais a Marise, filha dileta
de casal Herbert (Relinde Mahnke)
Marschall dirá e "sim'! ao. jevem Nel
sen, filho. de Herbert (Irma) Schulze,
ternande-se �m' neve çasal a integrar
a seciedade da manchester ca:tarinen-

,da neiva, Armínie e Ed'ir Marquardt,
Antenie Jesé e Yvene Alice Schmeckel
Ge'nçalves' e, per parte de neive, Mar
ces

.

e Resita Mara Küster, Rubens
Schulze e Miriam Elen Krieck.

Os 'cenvidades serão. recepciena
des nes salões de festas da Seciedade
Ginástica, à RUa des Ginástices, na ci-'
dade de Jeinville.

"Cerreie de Peve", que já centeu
cem a Marise na redação. de sua celu
na secial, sente-se honrado. em poder
cumprimentar e distinto. casal, cem es .

vetes de muitas venturas, extensives
aes respectives pais.

se.

A cerimônia da benção. nupcial
dar-se-á às 18h45m., na Igreja da Paz,
na Rúa Prrincesa Isab.el, em Jeinville,
que terá cerne testemunhas per parte

DECLARACÃO
, ,

Eu abaixo-assinado Silvino Mura
ra declaro que: nada pode desabonar
a integridade moral da Senhora 00-
rilda Glasenapp,. residente a rua João

Tozini, nesta cidade.

Corupá, 28 de dezembro de 1976

SILVINO MURARA

I, II
"

r, TAMBÉM É COM 'A
,

G R A F I C A � A V E.N I OAlIO A.
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Sábado 08 de Janeiro de 1977 ....,.. N.o 2.911

, Mário Tavares da Cunha Mello

Tabelião de Notas e Protestos
,

.

de Títulos

As exportações da Philips Brasi
leira deverão alcançar aproximada
mente' 50 milhões de dólares este ano.

Até junho, foram registrados 19 mi
lhões de dólares, representando um

crescimento de 30%. Os principais i
tens da pauta de exportações são bul-

Ibos
de vidro para cinescópios, equipa

mentos .de telecomunicações, aparei"
lhos de televisão, válvulas, reslstores,
potenciômetros e transístores, além de

componentes para centrais telefônicas
semi-eletrônicas. e circuitos integra
dos. Os investimentos da empresa,
com vistas à naolonallzação dos pro
dutos, têm aumentado numa taxa de
41% ao ano, desde 1969. Entre os

grandes projetos realizados; estão a

fábrica de centrais telefônicas semi-e
tetrônlcas e a d� circuitos, integrados
Hneares, em Recife, cuja produção
'destina,.se exclusivamente ao merca

do externo. A fábrica de equipamen
tos musicais de Piracicaba, projetada
para produção em larga escala, só em

1976 deverá exportar aproximadamen
te 6 milhões de dólares.

(S&D, nO. 13)

•

amigoFa,lece Berninhati
EOI T A L,

A MORTE VEIO BUSCA-LO AOS 59 ANOS

Por José Castilho Pinto
, Não foi aqui em Jaraguá do Sul, aonde cheguei em 1949,

vindo transferido de Joaçaba, no meu cargo de funcionário federal, que
vim a conhecer é me tornar amigo do cidadão Bernardo Grubba Filho, o
Bernlnho como era carinhosamente tràtado pelos seus íntimos. Não,
o nosso conhecimento e amizade vinha já de Curitiba e dos anos de

1936-1937, pois nessa época o Berninho, estudava na capital paranaen
se, ao passo que eu era rnltltar na 5a. Base Aérea, no Bacachery, unida
de da Aeronáutlca-em que servi durante vários anos.

J� naquele tempo o Berninho era um rapaz de espírito ale

gre, brincalhão e até gosador, condição que lhe grangeou muitas amiza
des e simpatias, particicularidade que conservou até antes de ficar do-
'ente.

....

Nossos encontros sucediam sempre nos fins de semana,
isto é, aos sábados e domingos, geralmente no Salão 21 Bilhares, na en

tão rua 15 de Novembro, onde nos divertíamos jogando snoker. O Bemi
nho tinha a sua turma, quase só de estudante, como ele, enquanto eu

possuia a minha, jogávamos em mesas próximas uma da outra e passá
vamos a tarde de sábado e entrávamos pela noite afora jogando snoker.
Aos domingos de novo nos aferrávamos no snoker até ao meio-dia; a

tarde o programa era assistir as corridas de cavalos no hipódromo do
Guabirotuba ou jogos de futebol entre clubes como o Cor:itiba, o Atlético,
Ferroviário, Britânia, Palestra Itália etc. E aqui não posso deixar de abrir
um parêntesis para dizer da minha saudade dessa época, pois era eu um

jovem de 18 ou 19 anos, cheio de saúde e vigor, de esperanças e ilusões,
vivia num tempo em que as amizades eram mais duradouras havia mais
união; as diversões mais ingênuas e sadias; havia mais facilidade para
tudo, enfim, em que a vida tinha bem mais sentido do que hoje. Fechan
do o parêntesis, prossigo para dizer que o Berninho, independentemen
te do seu gosto pelo snoker, o futebol e as corridas de cavalo, era um

estudante inteligente e dedicado, e certos setores da' firma Grubba, em

Jaraguá do 'Sul, eram por ele representados com grande eficiência na ca-
, pital paranaense.

Falece o amigo Be'rninho deixando saudades, luto e um grande
claro, pois era esposo exemplar, ótimo pai, um bom irmão e amigo sln
cero. Ele nos deixa ao� 59 anos de idade, atendendo .aquele chamado
que todos nós teremos de atender rnals cedo ou mais tarde. Que Deus
esteja com voce, amigo Berninho, e que fique com sua estremosa espo
sa, suas queridas filhas, irmãos, sobrinhos e demais parentes a certeza
do meu pesar pelo seu prematuro falecimento.

,

Jaraguá do Sul, 05.01.77

Pelo presente edital de citação, pe
dimos aos senhores, abaixo relaciona
dos, que compareçam em nosso car

tório para tratarem de assuntos de
seus interesses:

Arivaldo da Silva Tavares - nesta,
Alfonso Correa-nesta, Alfonso ulmann-
,Guaramirim, Alfredo Ersching-nesta,
Antonio Ranghetti - Luiz Alves, Felicio
Venturi - Guaramirim, Francisco José
Pedroso - nesta, Haintz Hafemann
Corupá, João Hornes - nesta, Jaraguá
Auto Peças e Acess. Ltda. - nesta, João
Bonomlni - nesta, Nataün Pisetta - nes�

ta, Pedro Augustinho - FIesta, Studio
Publicidade e Propaganda Ltda, - nes

ta, Ursula L. Borck - nesta, Waldemiro
Buzzi - GÚaramirim.

Valéria Tavares da Motta Rezende
Oficial Maior

GRANDE CONCU,RSO

GRATIS

1 OPALA "S5"

5 CHEVETTES GP-II

It AG R A D E C I·M E N TO
Convite para Culto

oE IRMÃOS EMMENDÕRFER s. A.
Av. Mal Deodoro da Fonseca, 557

Jaraguá do Sul - Santa Catarina. '.

Fones: 72-0060 - 72-0769 - 72-0969

A familia enlutada da Sra.

EMMA ZIEMANN

ainda cbnsternada com o seu falecimento, vem por este meio, agradecer
aos parentes, amigos, vizinhos, aos que enviaram flores e coroas, e aos

que acompanharam a extinta à sua última morada.
Agradece, em especial, ao Pastor Lourival Reblin, pelas

palavr,as de conforto e ao Dr. João Biron.
,

Outrossim, convidá-os para assistirein ao Culto, a realizar
se no dia 09 de janeiro, às 8 horas na Igreja Evangélica Luther�na. Moretti. Jordan & Cia. Ltda.I

ReveDdedor FORD.Autcrizado
,

Av•.Mai'eehal Deodoro da Fonleeâ. 158

It INOTA DE AG'RADECI,MEN[O TUDO FICOU MAIS FA'CIlL

Agora coa ape!lls Cr$ 937,00 mensais você sai

rodando oom o seu carro O Km.

Lançamos um plano especial, ao alcance de todos.

Não perca tempo, poia o número é limitado.
Con su l re-n oa
V.ARROS USADOS
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Veiculos tota.Imente revisados.

A meeãníea "MORETTI", você já conbeee - 30 anos de bons
SERViÇOS.

E tem inais, díspomoe de financiamento próprio, eonsulte- nOB
e escolha aquele 'qua melhor S8 adapta.

Os familiares do saudoso

HAROLDO FINKBEI.NER, .

.

ainda consternados com o seu falecimento, ocorrido no dia 19 de dezem
bro de 1976, vem de público externar seus agradecimentos aos bondosos
vizinhos e 'amigos, que os aUXiliaram no doloroso transe que passaram.

'

, ,

Um agradecimento especial ao Pastor Krueger, de Corupá,
f pelas palavras de consolo proferidas em casa e à beira do túmulo.

. Agradecem, também, as pessoas que enviaram flores, co-
roas, cartões e telegramas e acompanharam o querido Haroldo até o

Campo Santo.

Convidam amigos, parentes e conhecidos para participarem
do culto em intenção de sua alma, a realizar-se as 8 horas do dia 9 de
janeiro de 1977, na Igreja Evangélica Luterana do Centro.

Jaraguá do Sul, dezemt,lro 'de 1976.

Esposa, Filhos, Mãe, Padrasto e Irmão
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