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A ,posse dos novos Administradores

C)

Na manhã do dia 1° .• terça-feira.
foram, realizadas em quase todos os mu

nicípios brasileiros a tomada de posses
dos prefeitos e vereadores eleitos 'em

,15 de novembro. em acontecimento da
mais alta relevância na área política
administrativa. Em Santa Catarina. as

cerimônias de posse foram realizadas
em 185 municípios com o, partido do
governo detentor de 168 prefeituras e a

Oposição 29, não havendo posse de
,

prefeitos nos municípios de Pedras
Grandes, Gravatal, Santo Amaro da
lrnperatrlz, Piratuba e Águas de Chape
có, c onslderados estâncias hidro-mine
rais e, em Itapiranga, São Miguel do
Oeste, Guaraciaba, São José do Cedro
e Dionísio Cerqueira considerados á
reas de sequrança nacional e' em Flo
rianópolis por ser a capital do Estado e

ter seu prefeito nomeado. Os prefeitos
eleitos e empossados nos 13 munlcí
pios que compõem a Associação dos
Municípios do Norte do Estado de San
ta Catarina foram os seguintes:

Araquari - Miguel Tito Rosa; Barra
Velha - Manoel Plácido de Freitas;
Campo Alegre - Eugênio Tabbert; Coru
pá - Engelbert Oechsler: Garuva - Lebon
Luiz Duvoisin; Guaramirim - Salim José
Dequech; Jaraguá do Sul- Victor Bauer:
Joinville - LUis Henrique 'da Silveira;
Massaranduba - Dávio Leu; Rio Negri
nho - Paulo Beckert; São Bento do Sul -

Odenir Osni Weiss; São Francisco do
Sul- Flávio Gameiro Camargo e Schroe
der - Helrnuth Hertel.

Corupá, Guaramirim,
Schroeder e Massaranduba

Nestes quatro municípios que com-

põem a região da grande Jaraguá, .os

prefeitos bem como a maioria na Câma
ra, pertencem a ARENA. Como em ou-

,

tras unidades, também realizou-se na

quele dia a tomada de posse dos pre
feitos e vereadores sendo eleita na o

portunidade, também, .a composição das
novas câmaras cujos lntsqrantes compo
rão 'a mesa no biênio 77-78.

CORUPÁ
Presidente: Adernar Jark
Vice-Presidente: Albano Melchert
1°. Secretário: E:rnesto Felipe Blunk

2°. Secretário: Álvaro Ottomar Pett
Líder do Governo nà Câmara: Er

nesto Felipe Blunk '

Líder da ARENA: Ermínio Moretti
GUARAMIRIM:

Presidente: Frederico Günther
Vice-Presidente: Ingo Wagner
1°. Secretário: Izídio Carlos Pelxer
2°. Secretário: Donaldo Antonio Otto
Líder do Governo: Victor Kleine
Líder da ARENA:, Elmo Bublitz.

SCHROEDER
Presidente: Gregório Alois Tietz
Vice-Presidente: Ademir Fischer
1°. Secretário: Adernar Piske
2°. Secretário: Élio A. Froechner

Líder do Governo: Werner A. Walz
Líder da bancada arenista: Élio A.
Froechner,

, MASSARANDUBA
Presidente: Irineu Mahnke
Vice-Presidente: Carmelino Dolsan
1°. Secretário: Nelson Tribess
2°. Secretário: Elírio Uller
Líder do Governo: Carmelino Dolsan

Líder '(ja ARENA: João Lázzaris.

Arrecadação do I.C.M.' em 12/76
O Diário Oficial do Estado, em SIJa

edição de 02 de fevereiro publicou os

índices de arrecadação dos 197 municí

pios catarinenses, do Imposto sobre

Circulação de Mercadorias-ICM - esta
dual e municipal. Jaraguá continua des

pontando como um dos maiores arre

cadadores do Estado e no mês de de
zembro aos quais pertencem os valores
que publicamos ,foi recolhido a' apre
ciável soma de Cr$ 7.970.366,00, sendo
c-s 1.594.213,00 imposto municipal e

Cr$ 6.376.153,00 imposto estadual, o

que nos dá .a sexta posição no Estado.
A situação dos dez maiores arre

cadadores, em dezembro, foi a seguin
te:

, 1. Joinville .. .. :. 39.624.014,00
2 .. Blumenau., .. . 29.633.855,00
3. Lages .: .. .. .. 15.530.886,00
4. Florianópolis . .' 13.572.461,00
5. Orlciurna .. .. .. 8.957.316,00
6. JARAGUA DO SUL 7.970.366,00.
7-. Itajaí .. .. .... 7.195.285,00
8. , SãO, Bento do Sul 6.395.807,00
9. Tubarão .. 6.159.064,00
10. Brusqué .. .. .. 5.761.074,00

Situação dos

municípios da AMUNESC
Como estamos enfocando arrecada-

ção do ICM, convém acrescentar a si

'tuação dos municípios que compõem a

Associação dos Municípios do Norte do
Estado, seja a título de informação ou

pesquisa.

Araquari ....
'Barra Velha ..

Campo Alegre
Corupá .

Garuva .

Guaramirim ..

Jaraguá do Sul
Jolnvllle .. " ....

Massaranduba
Rio Negrinho
São B. do Sul
São F. do Sul
Schroeder .....

60.341,00
76.058,00
257.676,00
247.680,00
264.352,00
313.002,00

7.97,0.366,00
39.624.014,00

197.249,00
1.270.403,00
6.395.807,00
378.882,00
55.027,00

Participação e

tota�-arrecadado
Com uma arrecadação de Cr$ ....

57.110.857,00, nossa micro-região con

tribuiu com aproximadamente 25,5% da
arrecadação total' do Estado, em de-
zembro, que foi da ordem de

'

.

223.9,17.466,00 computados ICM esfa
dual e municipal, numa demonstração
clara de liderança sobre as demais,'mi-
cro-regiões.

'

matrículas para cursos

() SESI de Jaraquá do Sul através
de seu agente sr, Adernar Lottin Fras
setto está comunicando as interessa
das que acham-se abertas as matrí
eulas para os cursos de Corte e Costu
ra - Orochê > Tricô-e 'Bordado. A can

didata deverá apresentar Carteira Pró-

tlsslonal e recolher urna.taxa de Cr$ ...
15;00,· sendo usuária ou dependente e

Cr$ 30,00. para comunidade. lnscrlções
de 09 a ,15 do correrite, das 14 'às féh
30min na agência do SESI, rua Walter
Marquardt, 835.

•
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N° 2.922

DOIS PONTOS
O Clube dos Diretores Lojistas de Jarasuä do Sul em comu

nicado à imprensa, informando que quando da reunião realizada no dia 02
do mês em curso com representantes das Organizações de Supermerca
dos, de comum acordo resolveram que não haverá expediente aos domin
gos. a partir de 1°. de março. Todas as donas-de-casa que faziam regu
larmente compras aos domingos, estão alertadas contra esta nova deci
são. O negócio agora é precaver-se.

_**_

Segunda-feira iniciou mais um período legislativo da Câma
ra Municipal de Jaraguá, agora com 13 edis, empossados dia 10. A ARENA
com 8 vereadC?res e o MOB com ,5 prometem muito, principalmente luta
(politica) e discussões. Já deu. para sentir o sabor na primeira reunião.

--**_
,

No decorrer da semana passada, várias cidades de nossa

região sentiram o drama das enchentes. Os novos prefeitos na primeira
semana de gestão já sentiram os espinhos de uma administração munici
pal, como é o caso mais especificamente de Corupá. onde verificaram-se
danos de elevada monta com a saída do leito, dos rios que cortam a cida
de. Até mesmo aqui em nossa cidade, a ponte Abdon Batista esteve amea

cada pela grande quantidade de tranqueiras - torras, árvores, capins, etc.
- que obrigou operários da municipalidade a retirá-Ias para. que não sur

gissem problemas maiores,' pois as mesmas estavam trancadas entre os

pilares e com a elevação das .áquas do rio ltapocu, muita coisa derulrn
poderia ter acontecido.

--**_

Quando da realização da eleição da mesa diretiva da edili
dade, segundo nossos confrades de Caçador, naquela cidade, a Arena,
detentora desete cadeiras no legislativo das onze existentes, perdeu a

presidência Para o partido oposicionista com apenas quatro elementos RO
'

,

poder, devido a vergônttoso' caso de infidelidade 'partidária de dois mem

bros 'do partido' do governo. Traição pura e verdadeira cujo fato levou as

autoridades locais a comunicarem os mals altos escalões arenlstas parä
tomada'de posição.

_**-'

Desde sexta-feira, dia 4, está proibida pelo Oonselho Naclo-.
nal do Trânsito a colocação de tanque suplementar de combustíveis, nos
automóveis e caminhões. Alertamos aos senhores motoristas que não se

rá expedido Certificado de Registro e cassada a licença dos carros que
tiverem dois tanques.

'

-**----

Esteve em audiência com o Presidente Ernesto Geisel, dia 8,
nosso brilhante governador Dr. Antonio Carlos Konder Reis quando assun

tos referentes ao nosso pequeno grande Estado foram foéalizados.
--**..._

Foi de 25% a majoração das tarifas telefônicas para todo o

território nacional determinado através de portaria do Ministério das Co
municações, com base em-autorização do Conselho Interministerial de Pre
ços. Este ano já houve aumento da mesma percentagem nas tarifas de luz.

,

--**--

Através do O,ficio Circular nO. 001/77, o Agente do SESI, sr.
Ademar Lotin Frassetto leva ao conhecimento que dia 1°. de fevereiro. o
órgão reiniciou as atividades relativas ao ano de 1977. '\ I

-**-

O Concurso Miss Brasil 77 já tem calendárlo definido, pela
,direção executiva da promoção (DA) entre os quais destacamos:

- até 14 de maio deverão estar escolhidas todas as misses

municipais visando o concurso estadual. I,

- até 28 de maio deverão estar escolhidas todas as misses
estaduais ao concurso Miss Brasil.

.

- no dia 10 de junho todas as misses estaduais deverão
chegar a Brasília para a semana de Miss Brasil.

,

- no dia 18 de junho será a festa da eleição de Miss Brasil,'
1977 no Ginásio de Esportes de Brasília: .

'

'

- no dia 03 de Julho, Miss Brasil viajará para São Domingos
onde permanecerá, duas semanas.

- dia 16 de julho, escolha da Miss Universo 1977.
A programação está elaborada, e asora perguntamos: Jara

guá do Sul, no ANO 101 terá concurso de misses em caráter municipal? A
Invejosa posição econômica de nosso município está a merecer também
uma representante da beleza feminina no concurso Miss Santa Catarina e '

'

quem sabe Miss Brasil. Oandldatas não faltam.
'

_.f{���fi���Sit�?;�1��1��):���(,�p:,� ':;,; i' �
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Colabore com 'as entidades
asslstênelais . 'de rlOSSO .mu'nicípio,

. L .
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assim V. estará ajudando o próximo
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"CORREIO DO POVO"
Fundaç40: ARTUR MULLER - 1919

CGCMF .84.436.591/0001-34
- 1977-

DIRETOR:
Eugênio Vitor Schmoeckel

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

ENDEREÇO:
Caixa p,ostal, 19

Rua 2, nO. 130 - Fone: 72-0091

Jaraguã do Sul - Santa Catarina

SOCIAIS

Aniversariantes da semana
Fazem anos hoje:

Sr. Guilherme H. Emmendoartsr; Sr.
Germano Reinke, em Massaranduba;
Osmar Hornburg; .

João Farinhut, em
Curitiba e Sr. Miguel Dartagnann Buch
mann.

Fazem anos amanhã:

Sra. Justina, esposa do sr. Alvaro Bér
toll; Sr. Ricardo Gumz, em Rio do Sul;
Sra. Erica Horst Gonçalves; Sr. Henri
que Geffert (comerciante); o jovem Fer
nando Blasfeld; Sra. Emflia Hilbert Rist
mann, em Joinville; o jovem Ewersan
Henke, em Curitiba e a Sra. Hilda Baa
de, em Rio Oêrro,

Dia 14 fevereiro

A garota Tamara Regina, filha de Eli
zabete e Jvanir Lombardi.

Dia 15 fevereiro

Sr. Heinz Blasfeld; Sr. Faustino Rubini,
em Curitiba; Sra. Sílvia Thomsen, em

Blumenau; Sr. Artur Vasel; Sra. Tereza
Wolf Rau; sra. Lourdes Belleti Pedri e
sr. Mário Vitório Rassweiler.

Dia 16 fevereiro

Sr. GJ,Jilherme Schmidt Junior; sr.

Airton Fernando Ramos; Sra. Erlca
Henschel Fagundes; Sr. Henrique Fún
ke e Sr. Lufz Belleti.

Dia 17 fevereiro

Sra. Elfrida Karger Nicolini, em Curiti
ba; Sr. Donato Friedel, em Três Rios do
Norte; Sra. Dirce Funke Ribeiro, em S.
Paulo e srta. Ariete Mirtes Kuchenbe-'
cker.

Dia 18 'fevereiro

Sr. Alvin Enke, em Estrada Nova; Sra.
Edeltraud H. Enke, em Guaramirim e
sra. Lfgia Maria Eichinger Siewerdt.

"Aos aniversariantes, os nossos
.

cumprimentos".

Registro C i v i I
Aurea Müller Grubba, Oficiai do Registro

�lvll do 10. Distrito da Comarca de Jaraguà
do Sul, Estado de Santa Catarina, Brasn.

Edital nr. 9.697 de 02.02.1977

Eduardo Paternolli e
Bernardete SbardelaHi

Ele, brasileiro, solteiro; operário,
natural de Cedr o Alto, Rio dos Ce

dros, neste estado, domiciliado e resi
dente à Rua João Planinscheck, nesta
cidade, filha de Solano PaternolIi e Cla-:
ra Lorenz. Ela, brasileira, solteira, in
dustriária, natural de Jaraguá do .Sul,
domiciliada e residente à Rua Prefeito
José Bauer, nesta cidade, filha de Ar
duino Sbardelatti e Bertolina Klein Sbar
de Iatti.

Edital nr. 9.698 de 04.02.1977
Waldemar Wackerhage·e
Miriam Edite Ziele

Ele, brasileiro, solteiro, operário,
natural de Benedito Novo, neste

estado, domiciliado e residente à Rua
Joinville, nesta cidade, filho de Arnoldo
Wackerhage e Ernestina Wackerhage.

{ C.P.} E S P O.'� T I:VtA
"

E.C. FIGUEIRENSE,
INAUGURA

Com o propósito de marcar indele
velmente, a inauguração do Estádio "An
tônio Ribeiro", em Aguas Claras, Ilha
da Figueira, a diretoria do Esporte Clu
be Figueirense elaborou'a efetivação de
um festival esportivo a altura do acon

tecimento, . onde representações de di
versas firmas, clubes, localidades e ci
dades vizinhas estarão presentes nesta
festa de congraçamento esportivo .. A a

bertura oficial das solenidades dar-se-á
logo mais às 14 horas com o encontro

< entre Veteranos do Figueirense x Vete
.

ranos do Botafogo da Barra do Rio
Cêrro onde jogarão grandes ases do

futebol interiorano, do passado.
Dentro do calendário de inaugura

ção muitas atrações estão marcadas,

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

residente à Rua Joinville, nesta cidade,
filha de Valdemar Ziele e Edite Reinke
Ziele.

Edital nr. 9.699 de 04.02.1977

José Schmitz e Maria Marlene Petry

como jogos hoje à tarde e durante o

dia de amanhã, não faltando o tradicio
nal 'churrasco e chocp, além de com

pleto serviço de bar e cozinha. Para a

moçada alegre e descontraída também
.,-

organizou-se uma soirée, no mesmo lo-
cai do festival amanhã, ao som do JS
Band. A partida principal será entre a.

equipe anfitriã e o 13 de Maio, integran
te da Segundona de Joinville.

O "RIBEIRAO"

A inauguração deste estádio, 'Ja
batizado como "Ribeirão", vem suprir
uma grande lacuna existente naquela
próspera localidade, em local aprazível,
onde estão concentradas milhares de
pessoas ß com material humano dos
melhores dotes futebolísticos. Não so

mente a Figueira ganha, ganha também
nossa cidade por contar com mais um
estádio para prática do futebol pois
suas dimensões (70x90 m) permitem a

té a realização de jogos do Campeona
to Estadual. É vivo pensamento' e cer-

.

to, a filiação do Figueirense nos qua
dros da Liga Jaraguaense de Desportos,
uma nova equipe que disputará o Cam

peonato da Segunda Divisão em nosso

município.

Ele, brasileiro, solteiro; estofador, CONCRETIZAÇÃO
natural de Guaramirim, neste estado,

A concretização
.

de um estádio
domiciliado e residente à Rua 25 de Ju-

deste quilate, nurrtcLequipe de parcos.
lho, nesta cidade, filho de Anselmo

recursos financeiros só foi consisnado
'

Schmitz e Febronia Hedwig Kretzer
graças ao esforço dos dirigentes, rno-

S?hr:nitz. Ela, brasile.ira, soltei�a: .indtis-· radores e incentivadores que agoratrlárla, natural de, dlg.o, ?omlcillada. e vêem retribuído seus trabalhos. A Pre
residente em Ilha da Figueira, neste dls-

. "feitura Municipal na gestão Strebe/João
trlto, .filha de Ewaldo Alberto Petry e

Lúcio teve uma grande parcela de con-
Natalia Zapella Petry.

. trlbuição na execução das obras de
Edital nr. 9.700 de 08.02.1977 terraplenagem, através da doação de

Alcides Manfrini e Célia Fachini .maquinárlos: o atual prefeito e vice,
srs. Victor Bauer e Sigolf Schünke tam
bém colaboraram; Mário Krutzsch, a

tuaI Presidente da Câmara e represen
tante da Ilha da Figueira, Sr. Antonio
Ribeiro em cujas terras acha-sé implan
tado o Estádio entre outros que aqui
não vamos citar nomes.

Ele, brasileiro, solteiro, lavrador,'
natural de Rodeio, neste estado, domi
ciliado e residente em Jaraguá esquer
do, neste distrito, filho de Luíz Manfrini
e Alma Manf';ni. Ela, brasileira, solteira,
industriária, n aturai de .Jaraquã do Sul,
domiCiliada e residente em Estrada No

va neste distrito, fllha de Artur Fachini
,

.

e Fedora Vicenzi Fachini.

Edital nr. 9.701 de 08.02.1977

José Brito e Belarmina Maria da Costa

Ele, brasileiro, solteiro, operário,
natural de Riacho de Santana-Bahia,
domiciliado e residente à Rua Joinville,
nesta cidade, filho de AngelO Roque e

Ana Alice. Ela, brasileira, solteira, do
lar natural de Riacho de Santana, Ba

hl�, domiciUada e residente à Rua Join-

'vllle, nesta cidade, filha de José Porfi
.rio da Costa e Ana Maria de Jesus.

Editai nr. 9.702 de 09.02.1977

Osvaldo José PedroHi e
Florentina Bertholdi

Ele, brasileiro, solteiro, industriá
rio, natural de Guaramirim, neste

Estado, domiciliado e residente à Rua
Maximiliano Hiendlmayer, nesta cida
de, filho de Ricardo Pedrotti e Maria
Stefani Pedrotti. Ela, brasileira, solteira,
costureira, natural de Massaranduba,
neste estado, domiciliada e residente à .

Rua São Bento do Sul, nesta cidade, fi
lha de Eleutério Bertholdi e Florentina
Lidia Ferreira Bertholdi.

Edital nr. 9.703 de'9.2.1977

Daniel Wuerz e Maria Sebastiana
. Ele, brasileiro; solteiro, operário,
natural de Corupá, neste estado, domi
ciliado e residente em Nereu Ramos,
neste distrito, filho de AlfredoWuerz e

Rosa Tereza Wuerz. Ela, brasileira, sol
teira, do lar, natural de Luiz Alves, nes
te estado, domiciliada e residente em

Nereu Ramos, neste distrito, fllha. de
Paulo Sebastiana e Sabina Sebastiana.

.

E para que chegue ao conhecimento
.
de

todos mandel pas..ar o presente editai que se
rA publicadO pela Imprensa e em cart6r10 em
de seni aOxado durante 15 dias. Se algu�
souber de algum Impedimento acuse-o para 08
Dns legais.

AUREA MOLLER GRUBBA
ORelal

METAS

Um informante do clube, disse que
a Diretoria não pensa em parar aí. Já é

pensamento para um futuro bem próxi
mo, a construção de pista de atletismo,

. ampliação do atual espaço físico do

S1. .

....

I '

campo p/ tamanho oficial, construção dr
canchas para prática de basquete, vo

ley, futebol de salão etc ... , além de um

salão. No momento são só planos que
poderão ,com a ajuda de todos serem
concretizados pois' como todos sabem,
a "Unlão faz a Força".

FCDU - Calendário/77

A Federação Catarinense de Des

portos Unlversltárlos, entidade máxima
do desporto unlversltárlo catarinense,
filiada a Confederação Brasileira de Des
'portos Universitários, com sede em Flo

rianópolis, através do Öfício Circular n.

093/75-77 endereçado à esta redação
traz ao ·conhecimento o Calendário Es

portivo de 77 daquela F'ederàção.' ·Nb
mês de janeiro aconteceu a Assembléia
Geral Ordinária da CBDU, dias 07, O? e

09 em João. Pessoa, na Paraíba.
.Fevereiro - Reunião com 'os repre

sentantes das Universidades e Funda

ções Educacionais, visando os XXXII!
JUCs. - 26 - Florianópolis-SC .

Março ,. Oarnpeonato Universitário
da Capital de Futebol. - Preparação das

seleções das Universidades e Funda

ções, visando os XXXIII JUCs.
Abril- Campeonato Universitário da

Capital de Futebol - Inscrição para os

XXXIII JUCs. - XXXIII Jogos Universitá- .

rios Catarinenses. - 29 e 30 - Florlanó
polis-SC.

Maio - Continuação dos XXXIII
JUCs - 01 a 06 - Florianópolis-SC.
Convocação e treinamentos das equi
pes, visando os XXVIII JUBs.

,

Junho - Continuação e treiilamentos
das equipes que participarão dos ....
XXVIII JUBs.

Julho - 'Apronto final das equipes,
visando os XXVIII JUBs. - XXVIII Jogos
Universitários BrasUeiros. - 18 a 28 - Na
tal - RN.

Agosto - Inscrição para os III JU
CAP.

Setembro - V Torneio de Integração
- Semana da Pátria. - 01 a 05 - Floria

'nópolis-SC. - IH Jogos Universitários da

Capital. - 16 a 25 - Florianópolis-SC.
Outubro - Assembléia Geral Ordiná

ria da F.C.D.U. - Florianópolis.
Novembro - Trabalhos Internos.
Dezembro - Férias.

Jefferson Da
vis de Paula

que oremos de manhã e que,
no decorrer do dia, nos com

portemo. como bárbaros.
Pouco se lhes dava, a

eles jagunços, afeitos às de
sordens, que ea

'

religiosos
pregassem a palavra de Deus.
Seriam, quando muito, mals
alguns sermões que se jun
tariam aos de Antônio Conse-

,

Ihelro, ouvidos até então sem

maiores proveitos. De mais a

mals, as or!ições, ali, como

em todos os ajuntamentos
de fanáticos e bandidos, va

liam enquanto duravam. Che
gadas ao seu término, cessa

vam os seus efeitos... Cessa
vam a tal ponto, "que o belo
ideal cristão surgia mons
truoso dentre aberrações. feti
chistas e tinha os seus natu
.rais representantes nos Ba
tistas truculentos, capazes de
carregar os bacamartes homi
cidas com as contas dos re-

.

sários..."

Aos religiosos ,tudo lhes
seria tolerado, desde que não
sugerissem a mais tênue mu

dança nos hábitos e prop6sl
tos conselhelrlstas...

Nesse ambiente, forçoso
é convir, o fracasso da mis
são religiosa estava de ante
mão assegurado, salvo se, a

exemplo do Pe. Sablno, os

demais religiosos fechassem
os olhos diante do conflito
Iminente; prosseguissem, Indi
ferentes, na pregaçlo para
"cerca de cinco mil assisten
tes, entre os quais todos os

homens vAlidos se destaca
vam:... carregando bacamar-

Canudos - Uma missãli fracassada (III)
O fracasso da missão de

Frei Evangelista de Monte
Marciano e ,Frei Caetano se

s. Léo, guiados pelo Pe. Sa
blno; de Cumbe, a Canudos,
na manhã de 14 de maio de
1895, tem sido atribuido, sem
maiores endagações, à Ina
bilidade dos religiosos que a

empreenderam, qua.ndo, em

verdade, foi devida, em gran
de. parte, ou totalmente, à
disfarçada resistência dos a

paniguados de AntônIo Con
selheiro.

Sabido que a religiosida
de dos enfeudados do mono

maniaco de Belomonte, so

bretudo dos homens, era mais
aparente do que real, não é
fora de prop6slto admitir-se
que a oração; ali, apesar de
freqüentemente exercitada,
não foi além de simples re

citação de f6rmulas, de me

ros atos externos, nunca uma

atitude Interna, permanente,
uma expressão de amor e fé,
de plena consciência espiri-
tual.

.

II! fácil, escreve Alexis
Carrel, � conhecer qual a

freqüência da oração e, nu

ma certa medida, a sua In
tensidade; quanto à qualida
de, mantém-se desconhecida,
visto que não possulmos melo
de medir a fé e a capacida
de de amor de outrem. No
entanto, a maneira como vi
ve aquele que· ora pode-nos
esclarecer sobre a qualidade
das Invo�ações que ele diri
ge a Deus.

II absurdo -, Insiste -,

tes, garruchas, espingardas,
pistolas. e facões; de carto
cheira à �inta e gorro à ca

beça, na atitude de quem vai
à guerra. (Os Sertões, 212).

Sobrevindo a· desinteli
gência entre os cautos reli

giosos e os "misselros de ba

camarte", correu pelo arraial
que Frei ,João queria "contar
o povo para dizer ao Gover
no", e por isso mesmo nin

guém quis ouvi-lo, de�confia
do. (Nertan Macedo, obr cit.,
p. 127). O pr6prlo Conselhei
ro teria tido, buscando justi
Ocar a "grei revoltada"-:
"Conheço os padres falsos•.
Os que eu quero, abraço. A

ceito quem acredita no Bom

Jesus. Ando neste mundo imi

tando a Deus Nosso Senhor.
Quando Ele· andava pela ter

ra seguiam-no cinco mil pes
soas: e as boas �ndavam em

campanha das mas porque·
assim ganhavam a salvação!
"(Nertan Macedo, obro clt., p.
129).

Vemos, assim, que a e

xigência dos religiosos, feita,
. prudentemente, ao cabo de

quatro dias de pregação, a

lém de servir de falso pre
texto à jagunçada, serviu,
também, estranhamente, de ar

gumento à critica canhestra,
que se pas na defesa dos a

deptos do monomaniaco de
Belomonte, contra os missio
nários que, arrostando todos
os perigos, pretenderam mu
dar o curso dos aconteclmen
tos.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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CNAE: Mais'
em Alimentos

de Realizações do FUNRURAL revelam
seu alcance no interior de todo o País

,Coordenação Regional do
40 'milhões gastos

o Fundo de Assistência ao Traba
lhador Rural - Funrural, em 1976, teve
uma despesa de Cr$ 6.858.872.386,00,
referente a beneffcios pecuniários, que
até o final do exercício totalizavam ...

1.817.094, divididos em aposentadorla
por velhice, e invalidez, pensão e am

paro previdenciário. Destes, 552.480 fo
tarn concedidos no ano passado. .

O' Funrural, órgão vinculado ao Mi
nistério da Previdência e Assistência
Social, também manteve convênios e

INDÚSTRIAS E subvenções que absorvem Cr$ .

O documento, enviado pelo coar- CURSOS 181.564.280,00 mensalmente. As sub-
denador regional dá' CNAE, José Alber- Ressaltando a atenção especial -vencões estão dlstrlbuldas entre os hos-
to de Abreu, destaca a participação do dada pela' CNAE à preparação de re- , pitais, ambulatórios, serviços odontoló
governo estadual na Campanha, repre- cursos humanos, o documento assinala gicos, unidades móveis e serviço so

sentada pela atuação de 105 supervi- a realização de 57 cursos (Iniciação de cíal.
seres e 3.018 merendeiras. Os salários Merendeiras e Auxiliar de Supervisão),

BENEFICIOS CONCEDIDOS '

destes funcionários chegaram a Cr$ .. para 1.031 participantes.
' Também fala

6.096.000,00, que somadosaos recursos do en.caminhamento de 12 bolsistas, Cumprindo a meta do Ministro Nas
financeiros destinados pela Secretaria com recursos da Coordenação, à Esco- cimento Silva de levar a assistência ere
da Educação (Cr$ 1.200,000,00) à ma- Ia Nutricional Firmina Sant'Anna, em videnciária a toda população do,parst onutenção da Coordenação Regional, a- Belo Horizonte. Funrural, em 1976, concedeu 552.480
tingem a cifra de Cr$ 7.296.000,00. Os

, benefícios pecuniários. Destes, 186.844
recursos aplicados diretamente pela' Fi�almente, registra

_

que o �etor para aponestadoria por velhice; 44.894
CNAE em Santa Catarina posibiJitaram lndustrial da Coordena�ao Regional, para aposentadoria por invalidez; ....
o recolhimento de impostos ao Tesou- constituído por uma fábrica de macar- 80.444 para pensões; 91.059 para au
ro do Estado, de importância superior rão localizada em Florianópolis.. pro?u- xUio-funeral; 111.122 .para amparo pre
aCr$ 900 mil. ziu 126 toneladas de massa enríqueclda videnciário e 38.120 para os acidentes

com seis por cento de farinha de soja, t b Ih
'

Até 31 d d b
d de ra a o. e ezem ro, ....."Os resultados alcançados supe- "experiência (mica, no gênero, o

1.817.094 beneflclos pecuniários esta-:
ram as metas previstas no convênio fir- país". vam em manutenção, sendo, 1.255.051

para aposentadoria por velhice: 120.647
para aposentadoria por invalidez; ....
228.770 para pensão; e 212.626 para
amparo previdenciário.

As
-

despesas com estes benefícios
alcançaram Cr' 6.858.872.386,00. A a

posentadoria por velhice absorveu Cr$
4.860.033.700,00; a aposentadoria por
invalidez, Cr$ 420.526.900,00; as pen
sões, Cr$ 793.821.900,00; o auxíllo-fu-

Fpolis. - Apenas na compra
'

de
gêneros alimentícios, a Coordenação
Regional da Campanha Nacional de A-,
limentaçãO Escolar (CNAE) gastou, em

1976, Cr$ 42.706.863,001. Esta: quantia,
de acordo com o relatório anual enca
minhado ao secretário da Educação,
Salomão Ribas Júnior, foi gasta em ..

\__37.265.000 refeições para 512.761 alu
nos, dos 754.160 matriculados nas esco
las catarinenses de 1°. grau.

mado entre o Ministério da Educação e

o governo do Estado, graças também à
efetiva colaboração da comunidade ca

tarinense e das prefeituras municipais",
afirma o relatório. Os serviços da Coor

denação Regional da CNAE atingiram
6.084 escolas municipais, estaduais

'

e

federais, de um total de 7.474 existen
tes nas zonas rurais e urbanas do Esta
do.

._--------------------._---�--------------------------- .. --._---_...._------_.........._---_........ _ ...._-_ ...._---_.__ .. --------------- .._------_._-----�
,

' -

,

E HORA

neral, Cr$ 63.786.366,00; o amparo pre
videnciário, Cr$ 716.620.254,00; e os a

cidentes de trabalho, Cr$ 14.083.266,00.
ATENDIMENTO M�DICO

No setor de atendimento ambula
torial, foram realizadas 12.335.616 con

sultas, 730.929 tratamentos de pré-na
tal e 731.277 pequenas cirurgias. Os
hospitais realizaram 1.601.426 atendi
mentos, sendo 321.873 para partos nor

mais, 55.344 para partos cirúrgicos,
1.053.849 eara tratamento clfnlco e ....

170.340 para tratamento cirúrgico. Fo- '

ram realizados 2.301.825 exames com-

.plernentares, sendo 509.031 rad�gráfi
cos e 1.792.794 de laboratório. O setor

odontológico registrou 10·219.716 aten
dimentos.

O Funrural mantém 8.197 convê
nios e subvenções. No setor hospitalar,
2.354; no ambulatorial, 3.140; no odon

tológico, 2.608. As unidades móveis têm
91 convênios e subvenções e o serviço
social, quatro. Todos 'absorvem uma

subvenção mensal de Cr$ .

181.564.280,00.
EQUIPAMENTO

Entre equipamentos e instalações
o Funrural dispõe de 680' unidades, no
valer de Cr$ 17.455.693,66. Seu mate
rial permanente está avaliado, em Cr$
2.554.211,93. Para o atendimento hospi
talar existem 160 ambulâncias no valor
de Cr$ 11.500.441,00 e 130 hospitais
oonstruldos que também recebem sub-

venção mensal.
' ,

\ A receita de contribuições arreca

dadas, no exerclclo anterior, alcançou
- Cr$ 5.233.136.792,00, sendo Cr$ ....
1.913.963.108,00 da produção rural e

Cr$ 3.319.173.684,00 da folha de salário
de cotltribuição do INPS.

DE

Clube Atlético Baependi

VAMOS LA:' O Brasil está aqui mesmo, pertinho de casa.
,

Mas é um mundo novo esperando por você.Vá ver de perto a paisagem
nova, as cidades crescendo, a história passeando pelas ruas, o' mar, ba
tendo nas praias que são pedaços de paralso. Vá e volte feliz. Pelo CRE
DIVARIG ou o CRUZEIRO A PRAZO, agora é mais fácil viajar para 57 cl-

, dades brasileiras, incluindo todas as capitais do Estado. Utilize também
os 'serviços de cargas e encomendas.

VA DE /'

����i"'�r�-:>�"!\I'!';.�

( VAR�t21g�H����tRº
Em Jaraguá do Sul, peça informações à VARIG

Av. Mal. Deodoro da Fonsêca, 122/130· Fone !2-P091 � DDD (0473).

GRANDE· CON'CURSO

fR MÃ OS EM M E N O Õ RFE-R' ,',S�A.r'
Av. Mal Deodoro da Fonseca: 557
Jaraguá do Sul - Santa Catarina

,

'

Fones: :72�OQ�0 - .72-«)769 - 7�·0969

. ,"

'I

GRATIS

1 OPALA "SS"

5 CHEVETTES GP-U

89.250-JARAGUA DO SUL S. CATARINA BRASIL
A Diretoria do Clube Atlético Baependi, em última reunião,

datada de 24 de Janeiro de 1977, faz saber e convoca todos os seus asso

ciados patrimoniais para uma Assembléia Geral Extraordinária a realizar
se no dia 22 de fevereiro de 1977, para às 20,00 horas, em primeira convo

cação e segunda para às '20,30 horas do mesmo dia, na"antiga" sede, para
deliberar sobre a venda do terreno, situado à rua Seme Mattar, nesta ci
dade. Trata-se da venda de um terreno com a área de 10.420 m2 (dez mil
e quatrocentos e vinte metros quadrados), sem benfeitorias, cujas con

frontações são conhecidas, localizado no centro desta cidade, e que deve
rá ser colocado à venda para continuidade da construção da nova sede do
C.A. Baependi.

Jaraguá do Sul, 24 de janeiro de 1977
Sigol' Schünke
Presidente

VendaPIoposta
O Clube Atlético Baependl comunica a quem interessar pos

sa que, aceita proposta de compra para aquisição' de uma área de' .....
10.420 m2, localizada no centro desta cidade, à rua Seme Mattar, onde se

acha localizado a sede Velha do Clube Atlético Baependi, por preço não
Intertor a Cr$ 800;000,00 (oitocentos mil cruzeiros). As propostas deverão
ser encaminhadas à ,Secretaria do Clube Atlético Baependi, devidamente
lacradas até o dia 22 de fevereiro de 1977, no expedlente das 14,00 às

,

18 00 ho'�as e que serão abertas no dia vinte e quatro (24) de fevereiro de
1977, às 20,00 horas na sede antiga do Ç.A.B .. Qualquer Informação a'res
peito poderá se:r solicitada no horário acima, na Sede do Clube,. bem co

rno Junto a Diretoria. O C.A. Baependi reserva-se o direito de rejeitar to-
das; as propostas, caso -não o satisfaçam. '

'

Jaraguá do Sul, 24 de janeiro de 1977.
.

..
'

,

Sigol' Schünke
Presidente

I, ,

Escritório,

A
-

COM·ERCIAL
ADVOCACIA - CONTABILIDADE - SEGUROS

ANTONIO JOS� GONÇALVES
Bel. em Administração de Empresas

YVONNE ALICE SCHMOECKEL GONÇALVES

Téncica em Contabilidade CRC/SC 7 638

CPF 093090.989-53

Rua 2 (Mal. Deodoro) 122/130
'.

Fone 72-0091 - �x. Postal, 19

Jaraguâ do' Sul Santa Catarina

, 'Recursos fiscais s' admtnlstranvcs - Contabilidade
Serviço de marcas e patentes - fotocópias de

, Legisiação trabaihista e INPS - Seguros em geral
Serviços aéreos VARIG.

DESQE 1944 À SERViÇO D� PRo,G�ESSO 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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Resistência no Vietnã
Guerrilheiros e unidades completas

do exército' sul-vietnamita continuam
•

lutando centra o regime de Hanói 'qua
se dois anos após a queda de Saigon.

A notrcia é do [ornattondrtno "Dall
Iy Express" que informa ainda que são
mais de 250 mil homens e mulheres que
opõem resistência aos vermelhos. O
maior agrupamento anticomunista é

constltuído por componentes da 7a. Di
visão Ranger, 21 a. e 24a. divisões do
exército sul-vietnamita. Esses soldados
recusaram-se a se render e fugiram
com suas armas e equipamentos para
regiões de diffcil acesso no Interior do
Viétnã. (ABIM).

.

POVO SABADO ·12-02-77

Na Rodésia, Feitiçaria,
a Serviço da, Subversão

"Os guerrilheiros comunistas que
querem depor o gove.rno e expulsar os
euroeeus da Rodésia são levados à lu
ta através da magia negra". Esta de
claração é do capitão rodesiano Cliton
Taylor ao jornal "National Enquirer",
dos EUA ..

Os feiticeiros aterrorizam os nati
Vos e guerrilheiros, forçando-os a se

engajarem na subversão, sob a alega
ção de ser este o desejo dos espfritos
de seus ancestrais.

'

O comunismo é ateu mas, confor
me as circunstâncias, não dispensa o

auxíllo dos maus esplrltos. .. (ABIM).

;. Venhalogo
(basca.. ·o sepChévetfe77:

voclVBI descobnl:'
O�_!el!!!e�vtI

de dirigir. Mas isso é o que D Chevette ser atendido com amor e carinho dignoa
sempre foi Este ano, ele está melhor de um Chevette.Vai consegwr
ainda Com seu novo painel de financiamento na homea,ssistêä -

instrumentos, bancos anatömícos.e sempre que precisar.
porta-luvas com chave. Mas não vamos

. Seja um dos primeiros'Q sairpot ar.
contar o final da estória. Vamos déíxaf' num Chevette 77.

.

.

o gostinho da descoberta para você.

Irm a o s�Eim m e. n d Õ r f e r S.A.
Fones: 72-0060 - 72-0769 - 72-0969 - Av. Mal. Deodoro, 557

'jaraguá do Sul Santa Catarina

"A Avenida

.

ROMA - A rejeição popular ao so
cialismo no Velho Mundo, dificilmente
não atingiria a Itália, desde que Olof
Palme foi derrotado na Suécia.

Projetando-se sobre o panorama
polttlco italiano, a nova tendência anti
socialista lançou.uma sombra carrega-'
da de inquietação para os fautores. do
"compromisso histórico" ("compromis
so histório" é a chamada aliança entre
católicos e comunistas para governar.
a Itália). Sombras que para os verme

lhos trazem amargas recordações do
11 de setembro de 1973, dia da derro
-cada de Allende no Chile. . Nessa oca

sião, 'sobretudo, a propalada experiên
cia "revolução na liberdade" era. sepul
tada mediante uma indiscutfvel indigna
ção popular. Assim, os promotores do
"compromisso histórico" perguntam até
que ponto valerá a pena correr o risco
de algo semelhante ao ocorrido no Chi-

do Ocaso
"

Luis Dafaur
correspondente
Ie?

A derrota da eoclal-oemocracla é
uma verdade, dura de ser reconhecida

pelos democristãos e comunistas. Tal
vez por isso, preferem fingir ignorá-Ia.
Ignorância, aliás, que somente um. de
mocristão ou comunista procuraria a

par:'(ntar, pois os fatos falam, ou, mals
precisamente, clamam por si próprios.
De fato, a evldêncla não pode ser ocul
tada. Cito apenas um fato: "ll Tempo",
grande diário de tendência moderada
de Roma, dias atrás, em sua crônica so

bre a situação poHtica alemã, afirmou
com a maior naturalidade: "A avenida
do ocaso da soclal-democracla passa
também por Bonn". "Avenida do oca..

so": diffcil encontrar-se algo de mais
expressivo para definir as derrotas su

cessivas do socialismo na Europa nos
últimos. meses. (ABIM - Agência Boa
Imprensa).

INPS vai orientar
beneficiários para
evitar desidratação

o Instituto Nacional de Previdencia Social
está iniciando esta semana campanha de es

clarecimento à população, para evitar os altos
índices de atendimento às crianças desidrata
das durante o verão.

Cartazes e folhetos explicativos serão dis
tribuídos nas unidades asslstsnclais convenen

tes e pr6prias, orientando as mães sobre os

perigos da desidratação e das providências a

serem tomadas' para evitar diarréias, febres e

vômitos que venham a provocar a morte.

,A campanha do INPS na área de assis
tência médica é parte do Programa de Educa

ção Sanitária que o Instituto 'vem desenvol

vendo, impedindo assim que doenças surjam
na população, por ignorância ou desconheci
mento de problemas que poderiam ser sana

dos com medidas adequadas.
No cartaz colorido e no folheto. ilustrado,

estão os principais lembretes para que se a

tinja os objetivos visados, prevenindo centra

problemas maiores, assim especificados:
1 . Não expor a criança ao, sol durante

muito tempo ,

2. Só levar a criança à praia ria parte
da manhã, até às 10 horas.

3. Dar a ela água filtrada e fervida nos

intervalos da alimentação.
4. Vestir a criança com roupas leves

durante o verão.
5. Quando surgirem vômitos, diarréia ou

febre, procurar o médico que indica
rá as providências a serem, tomadas,
de acordo com o caso.

EMERG�NCIAS

Para os pediatras é muito importante sa

ber agir até que seja possível chegar ao mé

dico, uma das recomendações é tomar as se

guintes providências:
Em caso de vômitos ou diarréia, .sus

pender a alimentação e dar apenas
água de arroz ou chá preto e bas
tante águá.
Em caso de febre alta, dar antitérmi
co (remédios para baixar a febre) e

bastante água e não dar qualquer 'ou
tro remédio sem ouvir o médico.
Em qualquer caso a criança deve ser

levada ao Posto de Assistência Mé
dica mais pr6ximo de sua residência,
e, ap6s a consulta, seguir os conse

selhos médicos.
- 'Voltar à consulta no dla marcado, é

muito importante.
- Caso haja piora dos sintomas, reter

nar imediatamente.'
Bastante informais e objetivas as indica

ções foram assim colocadas:
- Quando a doença surgir em dias em

que o Ambulat6rio não runclone (sá
bados, domingos e feriados) procure,
imediatamente, um Posto de Urgên
cia, onde serão prestados os primei
ros socorros. Assim que fqr possível,
vá ao Posto de Assistência Médipá
para cdntinuar o tratamento.
E não esqueça: diarréia e vômitos
são, às vezes, causados por falta de
cuidados de higiene. Por isso tome

todo cuidado ao' preparar a alimen

tação da criança.
Ferva os utenslllos - bicos, mama

deiras, colher de pau, EI também as

chupetas e' outros objetos usados pe
lo bebê, que deverAo ser s6 dele.
Observe os alimentos que serão pre
parados. Utilize apenas alimentos fres
cos e bem ccaservadoe.
Alimentos estragados podem causar

doenças graves que podem levar à
morte, mesmo com boa assistência
médica. ,

Cuide para que a criança não ,leve à
boca alimentos e o.bjetos sujos.
Lave 'bem as mãos toda vez que tiver
que pegar o bebê ou quando for pre
parar seus alimentos.

Lembre-se: A desidratação é grave, pode
matar, mas pode ser evitada por' você.

Unidades que devem ser procuradas para
atendimentos pedlátricos de urgência:
SANTA CATARINA

Hospitais contratados pelo 'INPS
Casa de Saúde e Maternidade São Sebas

tião - La�go de São Sebastião, s/n, Tel. 22-5702
Posto de Assistência Médica - Posto Florianó
poUs - Rua Esteves Junior, 84 - Tel: 22-6744.

Uma previsão para' 1977
Mário A. Corrêa

"Quem semeia ventos, colhe tem

pestades". O antigo refrão poder-se-ia
aplicar ao Ocidente. Pois o ano de 1976

encerrou-se sob o signo da "détente".
Ou seja, enquanto os comunistas au

mentavam extraordinariamente seu po
derio militar,. recebiam farta ajuda de

capitalistas do mundo livre.
Poderíamos alinhar os principais

avanços do' expanslonlerno vermelho,
ao lado da maciça ajuda recebida do

Ocidente. Assim, bases russas no Indico
e no Golfo Pérsico controlam a rota do

petróleo. Cuba torna público o fato de

que possui tropas em dez países afri
canos. O Pacto de Varsóvia anuncia que
instalará usinas atômicas em Cuba e na

Polônia.
'A França entrega ao governo de

Varsóvia duas toneladas de prata que
foram doadas em 1939 pelos poloneses
católicos para financiar a luta antina

zista. A Inglaterra fornecerá a Moscou

tecnologia a fim de aperfeiçoar o mais

poderoso bombardeiro estratégico rus

so.

O Gal. Kaegan, ex-chefe do Servi

ço de informações da Força Aérea dos
EUA, afirma que enquanto a estratégia
dos EUA baseia-se em evitar a guerra,
a russa se fundamenta em ganhá-Ia.'

Carter afirma que tropas norte-a

mericanas serão retiradas da Coréia do

Sul e declara que' fornecerá ajuda para
a reconstrução do Vietnã vermelho "u

nificado" .

"Ceder para não perder", parece
ser assim o lema suicida de numerosas

personalidades do mundo livre em face

do polvo comunista. Espírito muito se

melhante reinava na Europa nos anos

1937-39, diante do inconfessado expan
sionismo hltlerlsta. Os europeus de en

tão imaginaram adquirir a paz ao pre
ço da própria honra em Munique. Com
a deflagração da guerra, perderam a

paz e não readquiriram a honra...

Quarenta anos depois, a história

parece repetir-se. (ABIM - Agência Boa

Imprensa).

'\

Dr. Reinoldo Murara

ESCRIT6RIO AO LADO DA PREFEITURA

JARAGUA 0,0 SUL

Cem an\imais serão
leiloados no I Remate

de Terneiras
Cerca de 100 terneiras serão lei

loadas no I Remate de Terneiras Leitei
!las do Vale do Itajal Norte, que aconte
cerá no dia 16, às 10 horas, no Posto

Agropecuário de ,Ibirama. As terneiras
são produto de vacas importadas ho
lando..uruguaias e d� inseminação arti
ficial.

O lellAo é patrocinado pela Secre..

taria �a Agricultura e Abastecimento e

'pela Associação Catarinense de Cria
dores Bovinos. Parte do total desses a

nimais será financiado pelo Banco do \

Estadq de Santa Catarina S.A.

'.

S' H.A R P
TAMBÉM É COM A

GRAFICA ·AVENIDA LrOA.
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OORREIO, D'O POVO r �S•••DO 12-02-77

(l João Paulo PasquaU
Juiz Substituto em exere.

E'DITAL- DE CITAÇÃO
o Doutor João Paulo pasquali, Juiz Substituto, em exercício nesta Comat
ca de Jaraguã do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da lei, etc•...

-
! .,

FAZ SABER aos que o presente edital de citação virem ou ,

dele conhecimento tiverem e lnteressar possa, com o prazo de 30 dias, que
por earte de Comércio e Imdústria Breithaupt S.A.,' através seu bastante

procurador, Advogado dr. Reinoldo Murara, lhe foi dirigida a petição lnl
cial do seguinte teor: Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Jaraguá
do Sul. Comércio e Indústria Breithaupt S.A., entidade de direito privado

I sediado nesta cidade, à Avenida Getúlio Vàrgas, 268, rieste ato represen

II tada por seu bastante Procurador infra 'assinado, advogado inscrito na

II
OAB, seção de Santa Catarina, sob nr. 0326, com escritório' profissional
instalado à Praça Angelo Piazera, 33, 10. andar, nesta-cldade, vem propor

li a presente Ação de Execução com fundamento no artigo 585 do Código
li de Processo Civil, contra o ESPóLIO DE INGO SEIÔEL, que se processa
II

•

no cartório competente do 'Juízo de Direito desta Comarca. Que a firma
autora é credora do Espólio de INGO SEIDEL, da importância' de Cr$ ....
5.797,40 (cinco mil, setecentos e noventa e sete cruzelros e quarenta cén
tavos), representada por 32 (trinta e duas) duplicatas, juntas, todas venci
das e não pagas, sendo Cr$ 5.468,40 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e

II oito cruzelros e quarenta centavos) do valer dos títulos, Cr$ 315,00 (tre
II zentos e quinze cruzeiros) de juros de mora e Cr$ 14,00 do protesto da

duplicata n. 130.756 do valor de Cr$ 130,60. Que a autora tentou por todos
os meios cobrar amigavelmente a dita importância,'mas não lhe foi possí
vel receber até a presente data. Que assim sendo, requer a Vossa Exce-

I' lência se.dlqne mandar citar o ESPóLIO DE INGO SEIDEL, através do in-
i ventariante, a pagar dentro de 24 horas da citação, o principal, juros ven

cidos e vincendos, custas do processo e honorários advocatrcios de 20%
sobre o valor do pedido, ou se proceda a separação de bens suficientes

para o pagamento integral da dívida e cominações legais, com base no

art. 1017 e parágrafos do Código de Processo Civil, ou então conteste a a

ção sob pena de confesso e revelia, prosseguindo-se no feito na forma da
,

lei, Prova o alegado com as 32 duplicatas inclusas, todas aceitas pelo ex

tinto Ingo Seidel. Dá-se à ação o valoj..de Cr$ 5.798,00. Nestes Termos P.
deferimento. Jaraguá do Sul, 05 de novembro de 1974. pp. Reinoldo Mu
rara - Advogado. DESPACHO EXARADO NA PETiÇÃO INICIAL: Rh. R. e
a-se. Expeça-se mandado executivo. Em, 08.11.74. (ar- Alvaro WandeJli
Filho - Juiz de Direito. Despacho Exarado à fls. 44. Rh,. J-se. Cite-se por e

ditai cl prazo de 30 dias. lntlme-se pl o preparo. Em, 09·04.75. (a>, - Alva
ro Wandelli Filho - Juiz de Direito. ENCERRAMENTO:' Em virtude do que
foi expedido o presente edital, pelo qual cita o Espólio de Ingo Seidel, na
pessoa da Inventariante, atualmente em lugar incerto e não sabido, 'por to-
'do conteúdo da petição inicial supra transcrita e para que pague em car

tório, dentro do prazo de·24 horas, a importância de e-s 5.798,00 do prin
êipal, mais [uros de mora, custas, honorários de advogado na base de 20%
sobre o valor da causa e demais 'cominações legais, se assim não o fizer

digo, ficando citada ainda, para, querendo, oferecer embargos à execução,
no prazo dê"10 dlás, sob pena de não o fazendo se presumirem como a-

, ceitos pela inventariante, como verdadeiros, os fatos articulados pela exe

: qüente, tudo na conformidade da 'petição inicial e despachos supra trans

I
critos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e da .lnventarlante
em especial, foi passado o presente edital de citação, que será afixado no

local de costume, às portas do Forum e publicado pela Imprensa Oficial e
local na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul,
aes vinte e quatro dias do mes de janeiro do ano de mil novecentos e se

no de mil novecentos e setenta e sete. Eu, Adolfo Mahfud,

'Nosso Diretor tem Homônimo
Por vezes o destino tem o capricho de cru- tão neste mundo de Deus que se chamasse

zar 'o caminho de duas pessoas que tem o mes- SCHMOECKEl.
mo nome e, em assim acontecendo, ' diz-se'ao Naquela semana era o dia dos dois Eugê-
acontecimento que ele tem um homônimo. nlos e dos dois Schmoeckel. Feita a conta do

O destino fez acontecer isso em dias da reparo, a moça da Caixa aproxima-se de nosso

seman� , passa�a .eom o nosso diretor,. quando diretor e lhe informa que a conta já fora apre
conduzia o .seu flamante Opala (no dizer do sentada a um seu funcionário categorizado e

jornalista Geraldo Jósé) a um revendedor da que este, apesar da semelhança do nome se re-

II General Motors. "

,

" ousara pagar, porque nada devia.
, Dizer, por exemplo, que alguém se chama Feitas as apresentações constatou-se terem
Pires, Pereira, Oliveira, Silva e a:ssim por dian- eles o mesmo nome.

'
,

I te, em nosso meio luso-brasileiro é lugar comum, Nascido como o nosso diretor na cidade
e poucos se s'Jrpre�ndem quan�o 4!le ainda tem' catarinense de Joinville, o sr. Eugênio sehmce- ...

I por nome um 'Jose, um Fr�nclsco ou um Ma- ckel, veio ao mundo no dia 7 de setembro de
nuel, Apenas estrila quando o seu homônimo 1938, filho de OUo Schmoeckel e Durvalina dos
prepara uma peça e esta lhe traz contrarleda- Santos,

-

portador da Cédula de Identidade nr.

des. Aí sim, a crônic� costuma r!gistrar ,par� 1/R - 263.534, emitida pelo Instituto de Idefltifi
ficar definido QUEM E QUEM.

,

Nao ,confundir cação, da Diretoria de Polícia Científica da Se
com, " .' é a derradeira publicação, para res- cretaria de Segurança e Informações d� Estado
salvar direitos, conceltos du condutas. de Santa Catarina residente no bairro de Bela

Mas nome difícil como Schmoeckel (que o Vista, Quadra 32 'lote 11 em Barreiros Muni�
alemão escreve SchmockeI) e o luso·brasileiro cípio de São Jo;é-SC.

' ,

quebra a língua 'para pronunciar é uma rarlda- O sr. Eugênio Schmoeckel é o competente
de e,' m\Jito mais raro quando esse Schmoeckel e categorizado Chefe de Mecânica da firma
se chama Eugênio. Hoepcke S.A. Veículos, Concessioná-ria da�Che-

�Certa vez Márcia' KUbit,SChek endereçou vrolet, estabelecida à Av. Ivo Silveira, nr. 999,
.cartäo natalino para o 'nosso diretor, escrevendo em Florianópolis. '

'

no. envelope o nome EU�ÊNIO �EMEQU�l" a,o. Ambos nasceram em dias hoje eenstdera-

I tempo em que s�u pai era PreSidente da Repu- dos feriados: o sr. Eugênio Schmoeckel, nosso

blica. Assim mesmo o correio encontrou o des�, diretor, viu a luz do dia num dia 2 de, novembro
tlnatärle,

'

,
" _

- DIA DE FINADaS -, há 55 anos, enquanto que
Pols, o impossível aconteceu... o sr.. Eugênio Schmoeckel, <Ia Hoepcke, a cego-

Eugênio Schmoeckel, aquele que é o he- nha o trouxe no dia 7 de setembro - DIA DA

mônimo de nosso diretor, confidenciava a aI- INDEPENDÉNCIA - e tem 38 anos.
,

: 'gunJ"de seus colegas de trabalho qlle: o seu 'Assim se conta a história dos dois Schmoe-

nome estava fadado a (lesaparece"r dá fsce' ds" ckel que,�felizes como hQmônimostem em suas

terra, pois, não éncontra�a até então'outrb cris. vidas um livro aberto.

� MO'r_ORISTA! n
,

"�O"� 1" .,

Não durma no v'olantê;'
�..

.

�,
'

1:.1 � • • j' ....J. �

'��l .�:';;'�_��1i. sQíno p9derq, ser, eterno.
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I de . CitaçãoEdital
o Doutor João Paulo Pasquali, Juiz Substituto, em exercició nesta Comar
ca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da lei, etc....

,
FAZ SABER aos que o presente edital de citação virem ou

dele conhecimento tiverem e interessar possa, com o prazo de 30 dias, que
por parte de AUTOREGENERADORA LEN-DAN LTOA., através seu bastan-
te procurador, Advogado Dr. Reinoldo Murara, lhe foi dirigida a petição ini
ciai do seguinte teor: Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca ae Jarasuá
do Sul. Autoregenadora Len-Dan Ltda., entidade jurfdica de direito priva
do, estabelecida à Rua Presidente Epitácio Pessoa, 933, nesta cidade, por
seu procurador (instrumento de mandato incluso), Advogado infra assina

Ido, inscrito na OAB seção do Estado de Santa Catarina, sob nr. 0326, por
tador do CPF nr. 004355709, com Escritório profissional à Praça Angelo
Piazera, 33 - 1°. Andar, nesta cidade, vem propor a presente Ação de Exe

cução, com tundamento no art. 585 e seguintes do Código de Processo Ci
vil, contra o ESPóLIO DE INGO SEIDEL, que se processa no Cartório com

petente do Jufzo de Direito desta Comarca. Que a firma autora, é credora
de Ingo Seidel, por endosso de Elfi Seidel, da importância de Cr$ 2.000;(>0
(dois mil cruzeiros), representada pela inclusa Nota Promissória, vencida
e não paga. Que a Autora tentou cobrar amigavelmente a dita quantia, mas
não lhe foi possivel receber. Que assim sendo, requer a Vossa Excelência,
se digne mandar citar o ESPÓLIO .DE INGO SEIDEL, através do inventa
riante, a pagar dentro de 24 horas da citação, o principal, juros vencidos
e vincendos, custas do processo e honorários advocatlclos de 20% sobre
o valor do pedido, ou oferecer bens a penhora, tantos quanto bastem para
a cobertura total do débito e custas legais, ou contestat a ação, sob pena
de revelia e confesso, ficando desde já citado para todos os demais atos e

,termos da presente ação de execução, Que a final, requer seja a presente
ação julgada procedente e condenado o executado (espólio), ao pagamen-"
to do principal, juros, honorários, custas processuals e demais comina-'
ções legais.' Prova o alegado com a inclusa Nota Promissória. Dá-se a cau-"

•

sa, para efeitos fiscais o valor de Cr$ 2.000,00. Nestes Termos P. Deferi
mento. Jaraguá do Sul, 10 de abril de 1974. pp. Reinoldo Murara. - Advo
gado. DESPACHO EXARADO NA PETiÇÃO INICIAL: Rh.R.A. Como Re-'
quer. Jaraguá do Sul, 15.04.74. (a) - Nelson de Souza lnfeld - Juiz de Direi-
to. DESPACHO EXARADO à fis; 11: - Rh. J-se. Cite-se por edital' cl prazo

"

de 30 diás. Jaraquá do Sul, 10.04.75. (a) - Alvaro Wandelli Filho � Juiz de
'

Direito. ENCERRAMENTO: Em virtude do que foi expedido o presente e

ditai, pelo qual cita o Espólio de Ingo Seidel, na pessoa da Inventariante
atualmente em lugar incerto e não sabido, por todo o conteúdo da petiçãb
inicial supra transcrita e para que pague "em cartório, dentro do prazo de
24 horas, a importância de Cr$ 2.000,00 do principal, mais juros de mora,
custas, honorários de Advogado na base de 20% sobre o valor da causa

e demais cominações legais, ficando citada ainda, para, querendo ofere
cer embargos à execução, no prazo de 10 dias, sob pena de não o fazendo
se presumirem como aceitos pela inventariante, como verdadeiros os fa
tos articulados pela 'exeqUeillé: tudö nâ� éê:ií'ifõrmraãd'e da petição i�icial e
despachos supra transcritos. E, para que chegue ao

.

conhecimento de to
dos e da Inventartante em especial, fo,i passado o presente .edltal de citä
ção, que será afixado no local de costume, às portas dó Forum e Publica- ,

do pela Imprensa Oficial e local na forma da Lei. - Dado e passado nesta
cidade de Jaraguá do Sul, aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do, a
tenta e sete. Eu Adolfo Mahfud, Escrivão, o subscrevi.

I,

I,
I,

II
I,

João Paulo Pasquali
Juiz Substituto em exerc.

Da sua Leitura para o meu Arquivo ,

'

Amar o que fazemos - fazer o que amamos
Prof. Paulo Moretti.

1:, preciso amar profundamente aquilo que fazemos, da mes

ma forma que seria bom se fizéssemos apenas aquilo que, amamos, Duma
coisa, entretanto, podemos estar certos: A ninguém é dado duvidar do ca

ráter primordial do trabalho que cada um realiza, da mesma forma que a

ele não pode renunciar sem ao menos dedicar-lhe uma parte do seu ternoo
ou um pouco de suas enerqias,

Importante é que aquilo que fazemos o seja com amor e sem

rancor, com dedicação e sem aversão,' para que não nos tornemos detra
tores de urna obra da qual somos partícipes. Nossa ação, , portanto, deve
revestir-se de tarn valer objetivo, de um caráter construtivo. Uma ação que
se prodiqalíza e se sacrifica, que vive e opera. Uma ação vivida com empe
nho e entusiasmo, onde a consciência do dever crie o senso da disciplina
e da exatidão, gerando, ipso facto, o sentimento da responsabilidade.

Se a tanto chegarmos, ooderemos orquihosos afirmar que
também nós estamos dando nossa contribuição para a reconstrução de um'

- mundo melhor, em cujo seio todos lmploram.ialnda que inconscientemen-
-te, que se modifiquem estruturas arcaicas, pára adaptá-Ias ao 'nosso "mó�
dus vivendi", do cual tanto tentamos banir a transigência, a pactuação, a
indulgência, a fraqueza, a hipocrisia.'

,

,
,

Entendemos um, mundo melhor aquele em que o discerni
mento nãoslqnlflque prlvlléqlo, aquele em que a moderação não denote
lentidão; 'aquele emque a suavidade não exprima moleza. E ele Somente
existirá na medida em que o fermento da vida seja fruto de uma intrépida

.

ação, 'arrastandoaqueles que-sãotentados a parar ou retardar, o passo, a

quele que, por oclosldade ou revolta, negàm-se a seguir osvanquardelros,
recusam-se a acompanhar os intrépidos, teimam em sonhar sonhos dlvl

,

ríös 'acalentanos na quimera e na�sinecura.
"'Isto 116stO, convém lembrar qU� a unidade da Rossa a�ão de

ve estruturar-se-na un'iéidade da ãção dos demais, cu;a-,eficác,ia, devemos
'aprovar -e encorajar, para que sê desenvolvam, se estend�m e se multipli-.
quem as atividades de. todos nós.

-

Fonte inexaurfvel e Váriil' pára ,inspirar- e arrastar, seja ,a A
MOB €) fe'rméhto �ivador dOs' mais"suaves Ei irresistíveis frêmitos da vida

e da aç&o, para' nos �âcudif:'dl:i itid0Iênci-a: � desper:tar:!=lm' rós g, verdadei
ro sentido daquil'o que f�ze.mes, .dfJ)"·trabalhe,, q"ltJe,(rreálizamosJ 'das li�ões, que

:!

semoeamos 'e 'dos ex,emples qtre':-cblhemQs.
' ,

,

. j ú,
-. '. ·i ',,:�

-.'

\,
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�ORREIO DO POVO'

Mário V. Rassweiler reeleito Presidente da LJ.D.
. \

.

Com a presença de representantes creden
ciados do Botafogo F.C., S.O. Acaraí, G.E. Ja�i
ta, S.E. JOão Pessoa, Associação Atlética Banco
do Brasil, S.C. Estrêlla, Caxias de Rio Cêrro, A.A
Kolbach, Clube dos Beneficiários do Sesi e Grê
mio Esportivo Juventus, foi realizada na noite
de quarta feira nas dependências do Restau
rante Marabá, a Assembléia Geral Ordinária da
Liga Jaraguaense de Desportos conforme pres
crevia a circular 01/77, da presidência da Liga.
Em 2a. convocação, uma hora após o previsto
(20h30min) por falta de "quorum" em 1a. convo

cação€foi aberta pelo presidente a Assembléia,
sendo em seguida lida pelo secretário a ata da
reunião anterior bem como o balanço financeiro,
prestando contas do exercício findo, aprovadas

.

pelos conselheiros fiscais e presentes. O segun
do .ltem da Assembléia enfocava a eleição da
nova mesa diretiva, antes porém, o Presidente

cujo mandato expirava naquele momento fez
discurso de despedida agradecendo o apoio re

cebido dos clubes, na sua gestão que ora fin
dava, passando, após, a presidência dos traba
lhos para José FeHcio dos Reis que; sugeriu a

melhor maneira de eleição, já que nenhuma

chapa havia sido apresentada. Todos os dez clu
bes com representantes all, foram unãnimes na

reeleição do sr. Mário Vitória Rassweiler, eleito
por aclamação e maioria absoluta, prometendo
dar total apoio à Mário, já pela terceira vez

consecutiva na presldêncla da L.J.D., sempre
com dinamismo, dedicação e honestidade. Esta
nova diretoria terá mandato de 2 anos - 77/78 -,

com Mário V. Rassweiler na presidência e os

demais membros designados pelo presidente
que, segundo os estatutoä ficou assim compos- .

ta: 1°. Secretário: Joaquim Pedrotti; 2°. Secretá
rio: Edson Giese; 1°. Tesoureiro: Álvaro Schün-

cke; 2°. Tesoureiro: Alberto Taranto; Conselho
Fiscal: Guida Fernando Fischer, Afonso Maran
gani e Dorival Lange.

A FALA DO PRESIDENTE
Quando de sua reeleição e assumindo no

vamente a' presidência, Mário disse que nada
prometia mas que tudo tará para o engrandeci
mento do esporte em Jaraguá do Sul; enfatizou
ainda, que está previsto para breve (seni pro�
messas) um campeonato de juvenis e o cam

peonato amador, sem data definida pois será
assunto de próximas reuniões. Lembrou tam
bém aos representantes de clubes presentes que
no próximo dai 28 qe fevereiro termina o prazo
para renovação do Alvará de Funcionamento do
CRD, sem o que os clubes não poderão funcio-
nar.

.

Também foi cogitado a realização de um

torneio de futebol, no mês de junho em rego
gizo ao Jubileú de Prata (25 anos)' da L.J.D. en
tre clubes filiados em disputa a um beHssimo
troféu.

.

SEM REPRESENTAÇÃO
Nesta Assembléia não se fizeram presentes

representantes do Baependi, Weg, Cruz de Mal
ta, Caxias de Santa Luzia, Menegotti e Guàra
ni de Rio da Luz, por motivos ignorados.

TRIO DE ARBITRAGEM
Para o jogo amistoso de ontem à noite' no

Estádio João Marcatto entre Juventus e Marcí
lia Dias, a L.J.D. escalou Waldir dos Santos co

mo árbitro, Renato Ruizan e Nelson Doege co

mo auxiliares e Antonio B. Xavier como repre
sentante. Os juízes da Liga, a partir de domingo
estarão apitando a convite dos promotores, [o
gas, em um Torneio em Massaranduba. Taranto
e Waldir dos Santos (padeiro) atuarão amanhã.

MEU
- .

BILHETE

Assisti sua recente posse como

Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul.
Grande entusiasmo pela

. realização
do ato. E mais ainda do povo, seu a

migo, vendo-o de volta à admlnlstra
ção do município, quem foi tão ope
roso e ciente das prementes neces

sidades dessa terra,: quando de sua

primeira vez na função.
Naquela época, quero lembrar..

lhe, havia grata lembrança, como

ainda hoje, de um nome que se esta
fou, dia e noite, no trabalho de pros
peridade para o seu Jaraguá, dando
lhe nome, pela defesa de sua cultu
ra e atividade.

'

Refiro-me ao nosso saudoso a

migo Artur Müller. Vereador, prefeito
munlclpal, deputado estadual e ser

ventuário de Justiça, em todas as

funções exercidas pugnou, tenaz
mente, para que esse munlcfplo, pa
ra o qual veio na sua mocidade, se
alteasse, com provas de nobreza,
entre os demais do Estado. Parecia
um vaticinio para ser logo cumprido.

Dentro de pouco tempo, nos

nossos dias, esta parte catarinense
tem orgulho de existir pelo seu tra
balho, pela sua gente com muita 'for
ça de capacidade, pelo seu esforço
ordeiro, na poHtica e na energia eco

nômica, tornou-se um belo e invejável
parque industrial, maravilhando mui
ta gente.

E olhe, meu amigo, quem isto
diz, conheceu esta terra muito pe
quenina. Lá por 1931 teve necessida
de de privar com muitos amigos dar,
particulares ou Investidos de autori
dades, e sabe bem o seu graü de in
ferioridade, naquele tampo. Não o e

ra por falta de entusiasmo de nin
guém. Não. O pactüco agricultor, na
quela época, de origem alemã, italia
no, polonês e caboclo não são ou

tros, pela raiz, do que os seus filhos
e netos, ainda labutando, dia a dia,
no levantamento deste pedestal de

grandeza, hoje verificado.
Outras gentes também para cá

vieram como novós construtores da .

obra de gigantes. E aqui ficaram, e

construiram famílias, e planejaram
prosperldades, e deram alento às
maiores idéias e esperanças para
este presente de alegrias.

Artur Müller deveria estar vivo,
pela vontade divina, eara ver esta
terra no seu apogeu. Parece um mi

lagre, sem a força do braço do ho
mem. Mas tudo aqui tem o reflexo da
tenacidade do homem, o qual se a

possou da máquina, na oficina, na

lavoura e na administração pública
para satisfazer seu desejo, ansiado,
de realidade grandiosa.

Está, nesta Prefeitura, dirigindo
a um seu dlsclpulo, da sua escola

política, da sua pugnacidade eleito
ral, do seu gabarito administrativo
da sua ordem disciplinadora.

Este nosso saudoso e grande a

migo merece um justo prêmio para a

posteridade.
Escolha você, meu amigo Pre

feito, como um dos primeiros atos de
sua administração, um local numa

das suas belas praças, eara erguer o

busto de Artur Müller.•Não lhe falta
rão aplausos para isto. Os amigos

. daquele poHtico, que aí são muitos,
o auxiliarão na concretização da
idéia. E lhe baterão palmas, e lhe fi
carão agradecidos e compreenderão,
por cima de tudo, que está no gover
no municipal de Jaraçuä do Sul um
homem que, sem olvidar o passado,
faz o presente com o testemunho da
história, notabilizando-se, num dos
seus primeiros atos administrativos,
pelo pagamento da gratidão a um

nome que ainda vive no coração de
muitos jaraguaenses.

Esse gesto não deveria ser so

mente desta terra 'que 'a tinha como

sua de nascimento, mas também do
Estado, pelo bastante que lhe deu,
em qualquer ramo da sua atividade,
prestigiando-o, pela cultura e pelo
trabalho.

E lhe fica agradecido; desde já,
mais este admirador,

Waldemar Luz.

Câmara elege as Comissões Técnicas
Reunidos sob a presidência

do vereador Mário, Krutzsch e
com a totalidade dos vereado
res de ambos os partidos, rea-
,lizou-se segunda feira, dia 7,
a 1a. Sessão Ordinária da Câ
mara de Vereadores de Jara
gJlá do' Sul, cujos membros

.

foram empossados dia 1°. pp.
A sessão constou Inicialmente
de leitura da ata quando da

posse dos edís, aprovada u

nanimemente pelos presentes
e leitura das correspondên-
cias recebidas e expedidas
até a presente data. Eleição das
Comissões Técnicas internas,
composta por 3 membros em

, número de 6 comissões foi a or

dem do dia, realizada em vo

tação secreta 'uma após· ou
tra, ficando as mesmas sob a

responsabilidade da bancada
arenista detentora da maioria
na Câmara. Finda a eleição e

apurada a'votação escolheu-se
o presidente, secretário e mem

bro de cada uma das Comis-

.

legislativo deixou livre a pa
lavra, usando da mesma, o e

medebista, Reglnaldo Schlo
chet agradecendo aos mem
bros de seu partido e embora
nenhum edil do MDB fizesse

parte das comissões, agrade
ceu a bancada arenista pela
lembrança de seus nomes.

José Alberto Klitzke
também falou, agradecendo ao

Prefeito Bauer pela sua no

meação como Lider do Go

verno, aos compa!'heiros de

bancada, os Iídlmos represen
tantes do povo.- os vereado
res - .parabenizando-se com

eles, ressaltando dentre mals

que este será um governo da

ARENA, pela ARENA e com a

ARENA, honrando os mais ne

bres preceitos administrativos.
Como ninguém mais quiZ

fazer uso da palavra o presi
dente encerrou a sessão con

vocando outra para s�gunda
feira, às 18 horas.

sões que se seguem.
1. Comissão de Legislação

e Justiça: José Alberto Klitzke,
Helnz Bartel e Alido Pavanel
lo;
2. Comissão de Finanças,

Orçamento e Contas do Mu
nicípio: Manoel Milbratz, Ivo
Baehr e Heinz Bartei; .. ..

. .3. Comissão de Transportes,
Comunicações, Obras e Servi
ços Públicos: Ivo Baehr, Alido
Pavanello e Eugênio Gascho;
4. Comissão de Educação,

Cultura, Saúde e Promoção
Social: Alldo Pavanello, Eu
gênio Gascho e José Alberto'
Klitzke;

.

Prefeitura Municipal de SCHROEDER
Schroeder-SC), 10• de fevereiro de 1977.

Oficio Circular nr. 001
Exmo. Sr.

Tem_?s a honra de comunicar a V. Exa. que,
em sessao solene da Câmara Municipal de
Schr�eder, �omamos posse hoje nos cargos ae
Prefelto e vtce-Pretelto deste município, para os

quais fomos eleitos em 15 de novembro de 1976.
.

Aos assumi.rf'!los o Governo Municipal, ma
nifestamos os mais sinceros desejos de envidar
todos os esforços 'pelo bem democrático desta
Comuna e o propósito �e manter com os demais

5. Comissão de Economia,
Agr.icultura, Indústria e Co
mércio: Eugênio Gascho, Ma
noel Milbratz e Ivo Baehr;

6� Comissão de Redação de
Lei: Heinz Bartei, José Alber
to Klitzke e Manoel Milbratz.
Dado a conhecimento os

componentes e seus respecti
,vos cargos, o presidente do

Moretti. Jordan & Cia. Ltda.

� .

.
'

Revendedor FORD Autorizado

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 158

CARROS USADOS

Belina.... .. .. .. .. .. .. .. 73

Belina ..

75

Corcel Sedan luxo.. .. .. .. .. .. .. .. 74

Corcel Sedan luxo .. .. .. .. .. .. 69

Pick-Up F-754x4 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 76

Pick-Up F-75 4x4 .....• .. .. .. '.. 66

Corcel Sedan -. 69

Verculos totalmente revisados.

A mecânica "MORETTI", você já conhece - 30 anos de bons SERViÇOS.

E tem mals: Dispomos de financiamento próprio.

Consulte-nos e escolha aquele que melhor se adapta.

MARIO TAVARES DA

CUNHA MELLO
.

TABELIÃO DE NOTAS E

PROTESTOS DE TITULOS

Carnê Extraviado
o sr. ERWIN LlCKFELD, residente

a rua 28 de Agosto, 2500, em Guarami
rim, declara que extraviou seu Carnê de
Recebimento de beneficio do INPS. Ten
do requerido 2a. via, torna-se o original
sem efeito.EDITAL

Pelo 'presente edital de citação, pe
dimos aos senhores abaixo relaciona

dos, que compareçam em nosso cartó

rio para tratarem de assuntos de seus

interesses:

Domingos Salvador Alves - Corupá
Natalino Menel - Corupá
Renato Utpadel - Corupá

. Rochadel Krieger - nesta

Silvestre Kuczkowski - Massaranduba
Silvio Antonlo-dos Santos - nesta

Werner Bruns - nesta.
Oficial Maior

Valéria Tavares da Motta Rezende
'/

SERViÇO SOCIAL DA
INDOSTRIA

Jaraguá do Sul, 01 de fevereiro de 1977
Ofício Circular No. 001/77

Prezado Senhor;
Levamos ao conhecimento de V. Sa. que

nesta data reiniciamos nossas atividades rela
tivas ao ano de 1977.

Na oportunidade em que colocamos nos

sos serviços às vossas prezadas ordens, acre

ditamos continuar recebendo o. apoio e presti
giamento dessa Empresa para a consecução e

fetiva dos nossos propósitos voltades ao bem
estar da Famflia Operária desta Comunidade.

Atenciosamente.
Ademar Lotln FrasseHo

. Agente do SESI

Regimento Interno da Umara Programação Carnavalesca de

Jaraguá do ..

' SulQuando da reunião ordiná
ria de segunda feira do legis
lativo jaraguaense, seu presi
dente, vereador Mário Krutzch,
fez entrega aos edís presentes O carnaval" de salão' deste

o novo Regimento Interno da ano já tem programa definido,
Câmara de Vereadores de Ja- pois para tanto a Beta Promo- .

raguâ do Sul que através da ções elaborou a exemplo do

Resolução nr. 04/76 de ..... ano passado o calendário car-

22.11.76 foi aprovado pela Câ- navalesco nos principais sa

mara e promulgado pejo ve- Iões de nossa cidade contan

reador José Alberto Klitzke, do com a participação da �an
entlo

.

Presidente do legisla- da THE CLEVERS que anrrna

tivo jaraguaense. � um livreto
� rá os festejos. O Baije de A

de 76 páginas, divididos em bertura será sexta-feira, dia
10 títulos contendo todos os 18, no Clube Atlético Baepen
dispositivos para um perfeito di com inlclo às 22 horas; dia
trabalho da Câmara. A im- 19, no Botafogo F.C. balle: in[

prensa presente ao ato tarn- cio 22 horas.
bém foi agraciada com um e- A partir de 19 horas do dia
xemplar. 20, domingo, no Grêmio Es-

portlvo Juventus; aia 21, às
15 horas carnaval Infantil· e 22
horas baile, na Sociedade·
Dançante Doerihg e no último

.

dia de carnaval, 22, novamen-

te no Juventus carnaval infan
til às 15 horas e baile às 20
horas. A grande festa anual

dos brasileiros, o carnaval,
também aqui é multo badala
do pois temos inclusive carna

val de rua com desfiles de.
Escolas de Samba nas princi
pais ruas da cidade. � só par
ticipar e extravassar sua ale
gria (moderadamente) nos sa-

lões ou na rua.

municípios catarinenses e brasileiros os mais
cordiais laços de selldarledade,

Valemo-nos da oportunidade para apresen
tar a V. Exa. os protestos da mais elevada es
tima e distinta consideração.

Atenciosamente

Helmuth M.G. Hertel • Prefeito
Gerhard Zastrow - Vlce-PrefeHo

Ao
Exmo. Sr.
Diretor do .,Jornal Correio do Povo
Jaraguá do Sul-SC.
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