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Energia Elétrica: enfoque principal· da Vários cursos profissionalizantes no SENAI

reunião da A�C.I.J.S. 'grau (8a. série) com aulas na parte ma

tutina e vespertina.
O Centro de Treinamento ao Ser

viço Nacional de Aprendi;zagem Indus
trial - SENAI - de nossa cidade, iniciou
suas atividades atinentes ao ano de
1977 no início deste mês com a efetiva
ção dos cursos de Leitura e Interpreta
ção de Desenho, Tecnologia Mecânica,
Ajustador Mecânico, Torneiro, Eletricis
ta' Instalador, Eletricista Enrolador e

Costura Industrial no período vesperti
no e noturno.

São cursos operacionais e profis
sionalizantes com duração de aproxi
madamente 3 meses, que visam suprir
a carência de mão-de-obra especlallza
da no abundante mercado de trabalho
de nossa cidade. O curso de Costura
Industrial é dirigido as empresas de ma

lharias e confecções, sendo portanto 'em
período integral visto que o curso é
mantido pelo SENAI e empresas conve
nentes interessadas em treinar suas fun
cionárias. A duração porém é de ape-
nas 25 dias.

'

Neste ano de 1977, o Centro do
SENAI de Jaraguá do, Sul possui atual
mente 150 alunos divididos nos três pe
ríodos (manhã, tarde, nolte), sendo que
há alunos que estudam Mecânica Ge
rai, Eletricista de Manutenção e Dese
nho Técnico Mecânico que são cursos

de qualificação proftsslonal a nlvel de 1°.

TREINAMENTO NA
AREA DE SUPERVISÃO
Encontram-se a disposição das em-

presas Interessedas. segundo explana
-ção do proféssor Jerônimo Loz, do SE
NA de nossa cidade, curso para forma

ção de supervisores objetivando a me

lhoria das técnicas de trabalho, melho
ria na produção, na chefia, na lideran

ça, denominado TWI em suas três fa
ses. A empresa solicita junto ao SE
NAI.a inscrição de funcionários ou fun
cionárias e, uma vez preenchido o nú
mero mrnlrno de 12 participantes po
der-se-á ser ministrado esse treinamen
to.

Em sua reunião semanal, realizada
.

na noite do dia 14, a Associação Comer
cia] e Industrial de Jaraguá do Sul a
bordou assuntos de interesse da clas
se, valendo destacar os seguintes:

PROBLEMA DE
ABASTECIMENTO DE
ENERGIA eLÉTRICA
Considerando as freqüentes inter··

rupções no fornecimento de enerala às
indústrias locais e, também, a sobre

carga da atual subestação instalada em

nossa cidade que está tornando cada
vez mais difícil novas ligações indus
triais, a Associação enviou ofício à alta

administração da CELESC, expondo a

situação e pleiteando providências que,
a curto prazo, pudessem contornar o

problema, enquanto não for concluída
a nova subestação rebalxadora; já pro
jetada.

SISTEMA .DE
TRANSMISS'ÃO

A entidade 'vem de receber ofício
firmado pelo sr. Herclllo Luz Oollaço,
presidente da CELE$C, informando, em
resumo, o seguinte: o atual sistema de
transmissão para a região está bem di
mensionado, não devendo constituir
motivo de preocupação a médio prazo,
pois tanto a usina do Bracinho, através

.

-de dois circuitos de 35 KV, como a SE
Joinville I, interliga através de um cir
cuito de 69 kV, são, individualmente,

.

suficiéntes para atender a demanda de
Jaraguá do Sul e adjacências.

O PROBLEMA DA'
DISTRIBUiÇÃO
Já o problema da distribuição, se

gundo informa o expediente da Celesc,
é bem mais grave. A subestação ds Ja_'
raguá do Sul é muito antiga e conside
rada obsoleta, uma vez que já está es

gotada em termos de capacidade de,
transformação. Em conseqüência, a Ce
lese reconhece que o serviço presen
temente oferecido deixa a desejar em

termos de qualidade e continuidade, o
brigando a .empresa a um rígido con

trole do crescimento horizontal da car

ga, cargas novas ou ampliação das e

xistentes, sob pena de não poder mais
garantir o suprimento atualmente feito.

A NOVA
SUBESTAÇÃO

questão, o que culminou com a contra

tação da montagem da nova SE de Ja

raguá em regime de urgência... ".
Esclarece, contudo, que a necessi

dade de importar alguns equipamentos
leva algum tempo, prevendo-se a con

clusão da SE para novembro deste a

no. As obras da SE absorverão recur

sos da ordem de Cr$ 14.500.000,00.
PALIATIVO

Como providência passível de ser

tomada imediatamente, para contornar
parciamente a sltuação atual, o ofício
informa que será instalado, mais um

transformador abaixador de 3500 kVA
na atual subestação de nossa cidade.
Frlza, porém, o ofício que, se de um la
do essa providência solucionará o pro-'
blema do crescimento da demanda, tem
a CELESC· "o dever de alertar que em

nada alterará a qualidade do serviço,
pois estamos apenas fazendo uma am

pliação nas instalações existentes", a

qual deverá estar concluída no mês de
março vindouro.

REUNIÃO DA ACIJS,�
CARNAVAL

Considerando que o dia 21 do cor

rente, próxima segunda-feira, situa-se
em pleno perfodo carnavalesco, o ple
nário da reunião de' 14.02 .decldlu, a
provando proposta da presidência, sus
pender a reunião daquele dia.

Assim, a ACIJS' somente voltará a

reunir-se no dia 28 de fevereiro.

CURSO DE
VENDEDOR/BALCONISTA

Sob os auspícios do Clube de Di
retores Lojistas de Jaraguá do Sul, rea
[iza-se no auditório da Associação um

curso 'de vendedor/balconista que está
sendo ministrado por professores do
Centro de Treinamento do SENAC, de
Joinvi,lle.

, /
O curso conta com 75 participan

tes, desdobrados em três turmas, que
assistem às aulas nos períodos de 10 às
12, 13 às 15 e 19,30 às 21,30 horas, dia
riamente, devendo ,prolongar-se por
duas semanas.

CONGRATULAÇöES

A ACIJS enviou telegrama ao sr.

Karlos Rischbieter, . blumenauense de
nascimento, recentemente empossado
na presidência do Banco do Brasil S.A.
A par dos cumprimentos pela honrosa
investidura, o despacho da ACIJS for
mula votos de pleno sucesso ao nosso
ilustre coestaduano, no cumprimento da
espinhosa missão recebida do governo
revolucionário.

EM DOIS ANOS,
3.169 ALUNOS

Fato que nos alegra sobremaneira
,

é a grande procura de interessados jun
to ao SENAI, pois nestes dóis anos de
funcionamento (75/76), 3.169 alunos fo
ram treinados no Centro numa prova
inequívoca do bom desempenho desta
escola profissionalizante. Em 1975 fo
ram 1.080 alunos treinados em diversos
cursos e no ano que passou 2.089, e'm
boraexlstam alunos remanescentes.

FERJ: última etapa do·. vestibular .

77
No Posto Agropecuário, às 8 ho

ras do dia 26, próximo sábado, aconte
cerá o trote dos aprovados em primeira
e segunda chamada. Segundo a comis
são do tr()te do vestibular da FERJI77,
os calouros terão os seguintes deveres:
1. Pagame'nto de 50 cruzeiros para tel'
direito a uma camisa com símbolo da
FES, boné e Diploma de Burro; 2. O
brigação de vender 15 adesivos da FES
ao preço de 5 cruzeiros cada; 3. Em ca

so de falta'do calouro ao trote, o mes

mo incorrerá em multa de 150 cruzei
ros.

Com as provas de Português e lín

guas, teve início ontem
.

às 8 horas, a

segunda chamada do Vestibular único e

unificado da ACAFE/UFSC, na Funda
ção Educacional Regional Jaraguaense
visando o preenchimento das vagas e-

xistentes. Hoje haverá provas de Mate
mática,

.

Biologia, Química e Física' e a

úitima parte amanhã com Geografia,
História e OSPB, todas com início às 8
horas, devendo o candidato estar meia
hora de antecedência" no local. Até o

mbmento em que nos foi prestada as in

formações pela secretária da FERJ, se-
nhorlta Mariza Pradi Floriani (qúarta- REUNIÃO DO FAS'\
feira), havia 23 candidatos inscritos, cujo
número pode ser acrescido com a ins- Com o intuito de participar de reú

crição de novos candidatos.
.

nião do Fundo de Assistência Social-
Tão ,logo seja divulgada a lista dos FAS - esteve na capital do Estado, o di

aprovados (provavelmente segunda ou retor da FERJ, Padre Etemar Scheid

terça-feira), os mesmos já poderão pro- com a comparência, também, dos dire
videnciar suas matrículas junto a tesou- tores das 16 fundações educacionais
rarla da faculdade, pagando a devida de Santa Catarina.
taxa de matrícula e apresentando os do
cumentos necessários. A aula inaugu
rai

. está prevista p�ra o dia 4 de mar

ço, no salão nobre do SESI.

TROTE DOS
CALOUROS

Acrescenta o ofício que "Conscien
tes dos problemas que tal situação por
certo criaria ao pujante desenvolvimen
to da região, a CELESC, já há algum
tempo vem acelerando as providências
necessárias à solução definitiva da

A reunião realizada na FEASQUI
(Secretaria de Educação), na quinta e

sexta-feira desta semana versou como

,tema prlnefpal a prestação de contas
das atividades das fundações.

25Estado,No
.
,

.

munlclplOS ,

arrecadaram' 78,07°/� do
,

. JARAGUÁ DO SUL CONTRIBUIU COM 3,20%
Fpolis. - Os 25 maiores municípios cento; Florianópolis, com 5,86 por cen- 52.739.477,00;· São Bento do Sul, ..

do .,Estado arrecadadores do ICM, em tQ..; Criciuma, com 3,53 por cento e' Ja- 49.708.562,00; Chapecó; 48.610:2,12,00;
1976, foram responsáveis por um mon- raguá do Sul, com 3,20 por cénte, Rio -do Sul, 41.358.300,00; Conc.órdia,
tante da ordem de Cr$ 1.710.236.22r,00,'

.

31.193.970,00; Mafra, 31.178..25.6,OQ;
que equivale a 78,07 por cento do total A arrecadação de cada um dos 25 Joaçaba ;J1.075.673,00; Três Barras, ...
arrec�d.ado em Santa catarina naquele municípios é a seguinte: Joinville, Cr$ 28.059:966,00; Canoinhas, 25.552.848,00;
exererete, 403.406.588,00; Blumenau, Cr$ .. .. . . . .. : Urussangji, 24.828.730,00; CaçadQr .' ..

A informação da -seeretarla da Fa- 245.972.037,00;. Lages, 158.867.649,00; 24.256.045,09; Videira 23.419.695,00;
zenda revela, ainda, -que o maior per- Florianópolis, 128.282.586,00; Criciuma, Curitibanos, 2'3.392.856,00; São Miguel
centual coube a Joinville, com 18,41 77.330.803,00; Jaraguá do Sul,. . . . . . . d'Oeste, 18.371.490,00; Rio Negrinho,
por cento, seguindo-se Blumenau, com 70.038.003,00; Itajaí, 67.103.900,00; Brus 16.804.815,00; Araranguá, 16.517.830,00
,11,23 por cento; Lages, com 7,25 por que, 56.796.780,00; Tubarão, .. .. ... e Xanxerê, 15.369.156,00.

SEN H.O R E· S
CO N T'A·D-O'RE S

.ICMdo,total

O Posto .da Receita Federal de Ja
raguá do Sul, comunica aos interessa
dos que se acham abertas as inscrições
para o SEMINÁRIO DE IMPOSTO. DE
RENDA PESSOA -JURIDICA, a se rea

lizar nos dias 07 e 08 de março de

�977, com início para às.15,00 horas, no
Auditório da Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul.

As inscrições serão gratuitas.

í

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

Aniversariantes da semana

Fizeram anos ontem:

A jovem Rosemary Voigt
Jürgen George, filho de Gerhard Her

mann, em Corupá
O garoto Anderson Coutinho Müller

Fazem anos hQje:
Sr. Alvin Enke, em Estrada Nova

'

Sra. Edeltraud H. Enke; em

Guaramirim
Sra. Ugia Eichinger Siewerdt

Fazem anos amanhã:

. Sr.jAlfrédo Weiller··
Sra. Bernardina de Aguiar Cunha,
em Guaramirim
Sra. Odila Bertoli Moretti

Dia 21 fevereiro

Sr. Pedro M. Perfeito
Ervina Pedri
O jovem Guido Otávio Bortolini
A garota Cláudia Marcia, filha de Os
mar e Celina Bartei, em Ponta
Porã-MT

Dia 22 fevereiro

Dr. Alfredo Günther - dentista
Ruth Hoffrnann, em Rio da Luz
Ora. Aracy Witt Sprnola, em S. Paulo

Dia 23 ·fevereiro

Sra. Angelina Pedri Peters
O jovem Mário Haffermann
Sra. Ida Müller, em Corupá
Sr. Dagoberto Soares, telegrafista da
Rede Ferroviária, em Joinvllle

Dia 24 fevereiro

Ange.la Célia Stinghen
Dia 25 fevereiro

Sr. Octacflio Pedro Ramos: Depu
tado Estadual
Sr. Lauro César Radtke Braga
Sr. Nestor Pedri
Sra. Edit Gerent, em Astorga-PR
Sra. Vva. Hertha Piske Gosch

"Aos nataliciantes, os nossos cum

primentos" .

Registro
Aurea Müller Grubba, Oficial do

Registro Civil do 1°. Distrito da Comar
ca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, Brasil.

Edital nr. 9.704 de 20.2.1977

Alcido Kreis e Erenita Ropelato
\ Ele, brasileiro, solteiro, padeiro,

natural de Guaramirim, neste Estado,
domiciliado e residente em .schroeder,
neste estado, filho de Felippe Kreis e O
linda Lindner Doege Kreis. Ela, brasi
leira, solteira, industriária natural de Ja

raguá do Sul, domiciliada e residente
em Santa Luzia, neste distrito, filha de
Geraldino Ropelato e Regina Postai Ro

pelato.
Edital nr. 9.705 de 11.2.1977

Olavo .Kisner e Roseli Lang
" Ele, brasileiro, solteiro; radialista,
natural de Rodeio" neste estado, dom i-

. iciliado e residente em Estrada Nova,
neste distrito, filho de Anastéclo Kisner

,Tabela da fase Preliminar da [opa,
Eis a tabela das eliminatórias sul

americanas da Copa de 78:
GRUPO 1

20-2 - Colômbia x Brasil
24-2 - Colômbia x Paraguai
6-3 - Paraguai x Colômb'ia
9�3 - Brasil x Colômbia
13-3 .. Paraguai x Brasil
20-3 - Brasil x Paraguai

GRUPO 2
27-2 - BoHvia x Uruguai
6-3 - Venezuela x BoHvia
13-3 - BoHvia x Venezuela
17-3 - Uruguai x Venezuela
27-3 - Uruguai x BoHvia

GRUPO 3
20-2 - Equador x Peru
27-2 - Equador x Chile
6-3 - Chile x Peru
12-3 - Peru x Equador
20-3 - Chile x Equador
27-3 - Peru x Chile

Calçamento .na BRise 280
A Rodovia BR/SC 280, tada tem 5.000 m2 e uma Beira Mar Norte do Con

uma das principais arté- extensão de 1.400 me- tinente, em Florianópo
rias da Região Norte do tros. lis. A firma classificada
Estado Catarinense, terá' Nesta mesma Reunião, foi a Copavel S.A. - Con
em breve mais um trecho foram divulgados os re- sultoria e Engenharia..
calçado a paralelepípe- sultados de Tomadas de Este é mais um estágio
dos de granito. Preços para aquisição de preliminar da obra. que
Trata-se do trecho Equipamentos Comple-.· assumirá grande impor-

compreendido entre Rio mentares para sondagem tância no escoamento do

Negrinho e Mafra, nos a- Rotativa, Firma vencedo-' trânsito da Ilha para o

cessos à ponte sobre o ra - Comercial Importado- Continente em demanda
Rio Preto. ra Rocha Uda., e ainda ao Estreito e à BR 101.
A informação é do De- para fornecimento de pla

partamento de Estradas cas de sinalização tendo
de Rodagem de Santa apontado como vencedo
Catarina, que, através da ras as firmas José Borges
Reunião do Conselho Ad- & Cia e lndústrlas Petrac
rnlnlstratlvo presidida pe- co Nicolli S.A.
lo Diretor-Geral Engó• An- Avenida Beira Martônio Carlos Werner, e

realizada dia 8 deste, di- Norte do Continente

vulgou o resultado da fir
ma vencedora da Tomada
de Preços, que classificou
a Lajatobrás Uda., para

. execução da obra, cujo
valor está orçado em a

proximadamente em Cr$
681.000,00.
A área a ser pavimen-

SESC inaugura 70.a agência
Com a inauguração da agência de

Rio de;» Oeste, no Alto Vale do Itajaí, o

Banco do Estado de Santa Catarina te
ve aumentada para 70 o número de a

gências pertencentes ao Grupo Finan
ceiro BESC. Destas, 15 foram inaugura
das na atual gestão, sendo 13 em San
ta Catarina, uma em Curitiba e uma em

Porto Alegre. 'O novo edifício substitui
rá o'posto bancário instalado em agos';
to de 74 vinculado a agência de Rio do
Sul. Na ocasião da inauguração, na ma

nhã de terça-feira, o presidente do
Grupo, Jorge Konder Bornhausen disse
que as aplicações do Banco cresceram
em 210 por cento, no período d ,e 1°. de
abril de 1975 (dQta da posse da atual
diretoria),

.

até 31
.
de janeiro deste ano.

No mesmo periodo os depósitos cres
ceram 260 por cento; o capital do ban
co também foi elevado de 66 milhões
para 110 milhõ,s. de cruzeiros.

e Irma Sardagna. Ela, brasileira, soltei
ra, balconista, natural de Getulio Var
gas, Rio Grande do Sul, domiciliada e

residente- à Avenida Getulio Vargas,
nesta cidade, filha de Fredolino Rai
mundo Lang e Ilda Luiza Centofante
Lang.
Edital nr. 9.706 de 11.2.1977

Pedro Medeiros e Anita Behling
Ele, brasileiro, solteiro, operário,

natural de Rio do Oeste, neste estado,
domiciliado e residente em Três Rios
do Sul, neste distrito, filho de Jorge

. Medeiros e Maria Medeiros. Ela, brasi
leira, solteira, do lar, natural de Jara
guá do 'Sul, domfcnlada e residente em

Ilha da Figueira, neste distrito, filha de
Alfredo Carlos Guilherme Behling e

Luzzi Boeder Behling.
Edital nr. 9.707 de 14.2.1977 .

Marcos Henrique Eger e
Cinelda Volkmann

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

. do, domiciliado e residente em Guara
mirim, neste estado, filho de Erich E
ger eHerta Wuff Eger. Ela, brasileira,
solteira, comerciária, natural de Jara
guá do Sul, domiciliada e residente em

Rio Cerro II, neste distrito, filha cie Wal
demar Volkmann e Erna Laube Volk
mann.

Edital nr. 9.708 de 15.2.1977

Tarcisio Küster e Marilúcia Schmitz

Ele, brasileiro, solteiro, escriturá-
. rio, natural de Ituporanga, neste estado,
domiciliado e residente à Rua Francis

. co Medeiros, nesta cidade, filho de
Henrique João Küster e Nilza de Aguiar
Küster. Ela, brasileira, solteira, do Iar,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliada
e residente à Rua Reinoldo Rau, nesta
cidade, filha de Waldemar Schmitz e

Olinda Ropelato Schmitz.

," E p�ra q.,.e chegue ao conhecimen
to de todos mandei passar o presente
edital que será publicado pela Imprensa
e

.
em cartório onde será afixado duran

te 1'5 dias. Se alguém souber de algum
Impedimento acuse-o para os fins le
gais.

AUREA MOLLER GRUBBA
Oficial

o Departamento de Es
tradas de Rodagem' SC,
divulgou através de Reu
nião de seu Conselho Ad
ministrativo, o resultado
da Concorrência Pública

lançada, visando a elabo-

ração do projeto final de
engenh_aria da Avenida

. As atuais ruas Max
Schramm e Pedro Demo

ro, que fazem a ligação
das pontes Colombo Sal
les e Herclllo Luz até a

BR 101, têm recebido úl
timamente um intenso mo

vimento de veícules, não
dando vazão satisfatória,'
ocasionando um retarda
mento acentuado do trân
sito.
A Beira Mar Norte do

Continente será, sem dú
vida uma das grandes
parciais soluções para o

trânsito florianopolitano.

Otair 8ecker
de distilaria em'

aplaude
Santa

instalação
Catarina

Brasília (SDIRP) - A decisão do Go
verno de implantar uma dlstllarla para
a produção de álcool de mandioca pa
ra utilização como combustível em S.
Catarina foi aplaudida pelo Senador 0-
fair Bécker (Arena-SC).

Ao congratular-se com o Presiden-
. te Ernesto Geisel pela decisão, o parla
mentar arenista destacou o esforço do
Governo catarinense em conseguir o

objetivo ora alcançado; ao mesmo tem-

po em que formulou votos para que a

implantação se faça rapidamente.
A propósito, Otalr Becker lamentou

os atrasos ocorridos na execução dos

projetos de fabricação de álcool de ca

na e de mandioca, decorrentes - a seu

ver - do desentrosamento entre os ór

gãos do segundo e terceiro escalões do
Governo, em prejuízo dos propósitos do
Presidente da República.

'

ATENÇÃO
SENHORES

ASSINANTES
Atendendo solicitação dos Correios e Telégrafos, rogamos

aos assinantes do CORREIO DO POVO, o envio dentro do menor espaço
de tempo possivel de seus endereços atuais, preenchendo e remetendo os

dados abaixo. Isto torna-se necessário face aos novos carteiros que aqui
exercem sua profissão não saberem onde entregar o jornal devido a en-

dereços incompletos e mesmo em falta. .

Os jornais, para todos os assinantes, inclusive os em dét/ito
com suas assinaturas estão sendo remetidos semanalmente - endereços
errados ou pessoas falecidas não havendo retorno e reclamação são con

siderados recebedores e brevemente serão cobradas. Esta também tem a

finalidade de recadastrar todo nosso quadro de asslnantes, pelo que espe
ramos a compreensão de todos.

I
Nome .

Endereço ',' . .. . . .

Caixa Postal .. . ... Cidade .. .. .. . . Estado .. I
N.B.: Dentro do perímetro urbano do munlcípto, os Correios

possuem completo serviço de entrega de correspondência a domlclllo,
,

bastando entretanto a clara identificação de nome e endereço.

[omunidade Evangélita Luterana de Jaraguá do lul·
EDITAL DE CONVOCAÇAO

ASSEMBL�IA GERAL ORDINÁRIA

São convocados os membros
votantes da Paróquia Apóstolo Pau
lo da Comunidade Evangélica Lute
rana de Jaraguá do Sul, para reuni
rem-se em Assembléia Geral Ordi

nária, que terá lugar 1)0 Salão Co
munal à Rua Prof. Estéria Lenzi Frie

drich, 78, no dia 26 de fevereiro de

1977, com lníclo às 14 horas em pri
meira convocação e às 14h3Q_ min
em segunda convocação, para deli
berarem sobre a seg.uinte

ORDEM DO DIA

1. Leitura e apreciação dos re

latórios dos Senhores Pasto
res;

2. Leitura, discussão e aprova
ção das contas paroquiais
relativas ao período de ....
01.07.75 a 31.12.76;

3. Eleição dos Presbitérios;
4. Assuntos diversos.

Jaraguá do Sul, 20 de dezembro
de 1976.

Rudi Hornburg
Presidente Par. Ap. Paulo

I
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'Edital· de Citação
o Doutor João Paulo Pasquali, Juiz Substituto em exercício 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 conheci
mento tiverem e interessar possa, com o prazo de 30 dias, que por parte de CREDIBRAS,
através seu bastante Procurador, Advogado dr. Nelson Reimer, lhe foi dirigida a petição
inicial do seguinte teor: Exmo. Sr. Dr. Juiz. de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul(SC);
Diz a Credibrás Financeira do Brasil S.A., Crédito, Financiamento e' Investimento, socieda
de financeira com sede na' cidade do Rio de-Janeiro, inscrita, no CGC do MF sob nr.....

33058660, portadora da Carta Patente de autorização para funcionamento n. 86, expedida
em 06.10.58, pelo Banco Central do Brasil, por seu bastante procurador, o Advogado que
esta subscreve, nos termos do incluso lnstrumento procuratório que: 1) Através do con

trato 100P2510217, firmado nesta cidade em data c1Je 09 de novembro de 1973, concedeu
ao Sr. NATALIO BARG KÖEHLER, com endereço à Rua Exp. Antonio Carlos Ferretra s/n.,
nessa cidade financiamento de Cr$ 7.200,00 (sete mil e duzentos cruzeiros), para aquisi
ção de um veículo marca Volkswagen, modelo Kombi, ano 1967, cor pérola, motor de 4
cilindros e 36 HP, n. 13-418364, chassis n. B 6107639, conforme certificado de proprieda
de n. 498979 e recibo de Cr$ 9.000,00" exibidos na ocasião, que o financiado efetiva
mente adqulrlu; 2) - '0 mencionado veículo foi dado pelo referido devedor, sr. Natalino
Barg Koehler, em alienação fiduciária à sociedade financeira ora requerente, conforme
cláusula 6a, do mencionado contrato, que foi registrado no 30• Cartório de Registro de Tí
tulos e Documentos da cidade de São Paulo (SP), onde a requerente mantém filial e se

encontra anexo; 3) O financiamento conceddio foi contratado para ser resgatado em 24
prestações mensais de Cr$ 418,82 (quatrocentos e dezoito cruzeiros e-oltenta e dois cen

tavos) cada uma, das quais a primeira em 5 de dezembro de 1973, tendo o devedor, entre
tanto, pago apenas as 8 primeiras, interrompendo seus pagamentos desde a parcela de
número 9, vencida em 5 de agosto de 1974; 4) A rnora arguida encontra-se provada. pelo
protesto da referida parcela de número 9, vencida em 5 de agosto de 1974, na forma do
incluso instrumento respectlvo, extraído pelo Cartório do 30. ofício desta Comarca; 5)., Sa
tisfeitos que estão, assim, os requisitos constantes do Decreto Lei n. 911, de 10. de outu
bro de 1969, que estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária e como não
tenha sido possível à sociedade financeira ora requerente resolver o seu crédito pelas
vias amigáveis, nada mais lhe resta do que valer-se dos rscursos judiciais disponíveis, pa
ra tentá-lo. ANTE o exposto, é a presente para requerer a V. Excia. um processo de BUS
CA E APR.EENSÄO do veículo financiado e ao início descritos, contra o devedor também
ali mencionado, .... .. .... .... .."..... ,. .. " .. .. .. .. .. .. .. .. Sr. NA-
TALINO BARG KOEHLER, conforme o prevê o já invocado Decreto-Lei n: 911, pedindo a

V.Exa. se. digne conceder liminarmente a medida pleiteada, determinando-a, com obser
vância das prescrições legais, EI fim de que sejam efetivamente apreendido o veículo de
que se trata, inclusive com a utilização de força, se necessário e entregando-se o mes

mo, após, ao sr. Horts Stein, representante da requerente nessa praça, o qual deverá ser

previamente compromissado. E pede, mais, seja, após executada a medida liminar, citado
o réu para, no prazo de lei de 3 (tres) dias, aprésentar a 'contestação que tiver, vedada a

purgação da mora, visto que não resgatou 40% do valor de sua dívida, Protesta a reque
rente pela produção de toda espécie de provas em direito admitidas, na eventualidade de
se fazerem necessárias para esclarecer pontos porventura controvertidos no presente pe
dido, principalmente pelo depoimento pessoal do devedor fiduciante e de testemunhas, a
presentação de outros documentos, realização de perícias etc. Nestes termos, com os

documentos juntos e dando ao pedido o valor do contrato, de Cr$ 7.200,OQ, p, e d. defe
rimento. De Joinville (SC), para Jaraguá do Sul (SC), em 02 de junho de 1975, (a) - Nel-

•
son Reimer - Advogado, Despacho E�arado na Petição Inicial. R.h.R. e a-se. Face à do
posse dos bens. Executada a medida, cite-se o réu para, no tríduo legal, contestar o pe
cumentação apresentada, defiro a busca e apreensão liminar. Nomeio depositário "ado
hoc" o sr. Horst Stein que, intimado, prestará o compromisso legal antes de entrar nói
dido, querendo, sob as cominações da Lei. Jaraguâ do Sul, 04.06.75. (a) - Alvaro Wande
iii Filho - Juiz' de Direito. DESPACHO EXARADO à FLS. 17. R.h.J-se. Cite-se por edital,
cl prazo de 30,..dias, a ser publicada do uma vez no D.8:E. e duas vezes no jornal loçal.
Em, 03.09,75. (a) - Alvaro Wandelli Filho - duiz de Direito, ENCERRAMENTO. Em virtude
do que foi expedido o presente edital, chama e cita o requerido NATALINO BARG KOEH
LER, atualmente em lugar incerto e não sabido, para contestar a ação no prazo tres dias,
vedada a purqação da mora, tendo em vista que hão resgatou 40% do valor de sua dívi
da, sob pena de não o fazendo se presumirem como aceitos pelo requerido, como verda
deiros, os fatos articulados pela Autora, tudo na conformidade com petição inicial e des
pachos retro transcritos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e do Requerido
em especial, foi passado o presente edital de citação, que será afixado no local de cos-

'

, turne, às portas do Forum e publicado pela Imprensa Local e Oficial na forma da Lei. Da
da epassado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos vinte dias do mes de janeiro do ano
de mil novecentos e setenta e, sete. Eu, Adolfo Mahfwd, Escrivão, o subscrevi.

João Paulo Pasquali - Juiz Substi,. em exerc.

EDITAL DE, CltACÃO
o Doutor João Paulo Pasquali, Juiz Substituto em exercício nesta Comarca 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 conhecimen
to tiverem e Interesser possa, com o prato de 30 dias, que por parte de ELETROMOTORE8
JARAGUA S.A" através seu bastante Procurador, Advogado -dr, Alidor Lueders, lhe foi

,

dirigida a petição inicial do seguinte teor: Exmo. Sr. Dr.. Juiz de Direito da Comarca de
Jaraguá do Sul. Ação de Anulação e Substituição de Título ao Portador - Eletromotores
Jaraguá S.A., estabelecida à Rua Venâncio da Silva Porto, 399, na cidade de Jaraquá do
Sul, neste Estado, inscrita no CGC sob o n. 84429695/0001-11, por seu procurador, infra
assinado (ut instrumento procuratório junto), vem mui respeitosamente expor a V. Excia.
par.a no fim requerer, o que seque: 1 - que emitiu o Título de Ações ao Portador com as

seguíntes características: Título n. 762/6; Quantidade de ações: 2.000 (duas mil) valor no-
,

minai da ação: Cr$ 1,00. Valor do Título: Cr$ 2.000,00. Tipo de ações: Ordinárias ao Por
tador. Numeração das ações: de 11.055.806 a 11.057.805, Data de emissão: 31.08.75, Con
tém o título 20 cupons, numerados de 12 a 31. 2 -, Que, no dia 16.03.76 a requerente re

meteu o título, através d9 serviço de malote, à sua filial em São Paulo-SP, Alameda dos
Tupiniquins, 1094, para que tosse entregue ao acionista subscritor, sendo que a filial não,

I
recebeu o títulb até esta data, embora o malote tivesse sido recepcionado, presumindo-se
que tenha ocorrido extravio, desconhecendo a requerente em poder de quem se encon

tra. 3 - Que a requerente quer a emissão de nova cautela que substitua a extraviada, e

impedir que seja paga a outrem a importância dos dividendos e demais vantagens conferi
das às ações e seja ela objeto de negociação na Bolsa de Valores. 4 - O DIREITO. a)
Concede o Código Civil (art. 1509) à pessoa" injustamente. desapossada de títulos ao por
tador, mediante intervenção judicial, a faculdade de impedir que ao legítimo detentor se

'

pague a importância do capital e outros direitos, e ao Juiz a atribuição de declará-los
caducos e mandar expedir outros, em substituição dos extraviados. b) O Código de Proces
so Civil regula essa matéria nos art. 907 e segts. R�QUERIMEN"fO. f'ace ao exposto, nos

termos do art. 907 e segts. do CPC, requer- a V. Excla. a) a citação por edital de terceiros
interessados, na forma do art. 231, item I .do CPC., para contestarem o pedido; b) a, inti
mação da Bolsa de Valores de Santa Catarina, sede em Fclorianópolís-SC., nos termos do
art. 234 e segts. do CPC, para conhecimento de seus membros, a fim de que estes não
negociem os títulos; c) julgada procedente a ação, seja declarada caduco o título ri. . ...

762/6, em questão; e ordenando a emissão de novo título em substitulção. Valor da
Causa .. Cr$ 2.000,00. Nestes Termos P. Deferimento. Jaraguá do Sul (SC), 08 de Junho
de 1.976. (a) - Alidor Lued'ers - Procurador - Advogado Inscr. na OAB - SC sob n. 1.447
CPF 114466179. Despacho Exarado na Petlção Inicial. A. Conçlusos. Em 10.06.76. (a) João
Paulo Pasqual! - Juiz Substituto em exercício. DÉSPACHO E.XARADO à fls. 08. Com pra
zo de 30 dias, expeça-se o edital requerido no item "a" da petição de fls. 3, c/publica
ção na Imprensa Oficial uma vez e duas na Imprensa Local .. Expeça-se' à intimação da
Bolsa de Valores, por precatória. 0.5. (a) - Alvaro Wandelli Filho - Juiz de Direito. EN
CERRAMENTO. Em virtude do que foi expedido o presente edital, pelo qual chama e cita
ós terceiros lnteressados, na fotma do art. 231, Item I do CPC. para contestarem o pedl
'do querendo, rio prazo de Lei. E para que chegue ao conhecimento de todos e em es
pecial aos lnteressados, foi passado o presente edital, de citação, que será afixado no ,lo
cai de costume às Portas do Forum e Publicado pela Imprensa Ofi'éial e Local na forma
da Lei. Dad,O e passado nesta cidade de Jaraguâ do Sul, aos vinte dias "do mes de janeiro
do ano de mil novecentos e setenta e sete. Eú, Adolfo Mahfud, Escrivão,· o subscrevi.,

João Paulo Pasquali - Juiz Substitu.o em exerc.
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, Saúde. enfati'za 'obrigatori�dade de, vacinações'
FpoliS. - 6 secretário da Saúde,

Hélio Ortiz, voltou a enfatizar hoje ....
(11.02) a obrigato.riedade da vacinação
e as normas e condlçõs a serem obser
vadas em todo o país, para o desenvol
vimento. do Programa Naclonal de Imu

nizações, de acorde cem o Calendário.
de Vacinações para 1977. Hélio Ortiz
observou que a Secretaria de Saúde es

tá dando cumprimento a todas as deter

minações do Ministério da Saúde, con
tidas na Portaria nr. 452/RN, de 5 de
dezembro. de 1976.

A Portaria estabelece também que
"os atestados de _vacinações obrigató
rias somente serão exigidos a partir de
1°. de julho. de 1978, em relação. às cri-

\
anças nascidas a partir de 1°. de julho.
de 1977". Observado. o prazo previste
nesse ítem, será exigido. anualmente,
des segurado.s dos diferentes sistemas
de previdência social, para efeito de pa
gamento. de salãrlo-famflla, a apresenta
ção. dos atestados que comprovem e re

ceblmento das vacinações obrigatórias
des seus respectivos dependentes.

SAIBA QUANDO VACINAR
Durante o ano de 1977, será ado

tado. o seguinte calendário 'de vacina
ções: Varíola, a vacinação. poderá ser

feita a partir do segundo mes de vida;
sarampo, entre sete meses e tres anos
-de idade; tuberculose, de O a 14, anes

.

de Idade; poliomielite, de deis meses a

quatro anos de idade; difteria, tétano e

coqueluche (tríplice), de deis meses a

quatro anos de idade; tétano, vacinar
a população a partir de tres anos de i-,
dade, quando não tenham recebido a

vacina tríplice; febre amarela, a partir
de seis meses de idade, nas regiões en

dêmicas; meningoc6cicas, serão reali
zadas à vista de €lades epldemlolóqlcos,
segunde recomendações específicas do

,

. Ministério da Saúde; febre tif6ide e có
lera, somente em, situações excepcio-
nais, lndlcadas pelo Ministério da Saú-'

de; rubéola, caxumba e outras vaclnas
contendo vírus vive não serão. recomen
dadas para vacinação em massa.

São de caráter obrigatório as 'se

guintes vacinações: antivariólica, no

primeiro ano. de vida; antipoliomielite,
três doses, no primeiro ano. de vida; an
tl-sararnpo, no primeiro. ano. de vida; an
tidiftérica, tétano. e coqueluche, no pri
meiro. ano. de vida; antituberculose, com
BCG lntradérmlco, no primeiro ano de
vida.

anos

Franciscanas
Barra.

Catequistas
servem a comunidade

Riocerrense
mada em Escolas Reuni
das Prof. José Duarte Má

galhães.
Em 1968, com o número

crescente de alunas, a

pedido das famílias im

possibilitadas de arcar

com as despesas dos es

tudes em colégio.s parti
culares, pensou-se em
)criar' um Colégio Normal.
Graças aos esforços do
sr. Honório Hipólito da
Silva, então inspetro esco

lar, do Revmo Pe. Aloísio
Beeing scj, Ir. Geraldi
na Rover, diretora das es-
"cotas reunidas ,e de ou-

As irmãs catequistas Iras autoridades do muni
Franciscanas chegaram a cípoi e pessoas da pró
esta localidade (Barra do pria localidade, conse

Rio Cerro) a 11 de feve- guiu-se em menos de 2
reiro de 1952, sendo as meses, a aprovação e o

primeiras irmãs, Sofia 0- funcionamento do Giná
lesky, lda Vicenzi e Fede sio Normal "Padre Aloi
Tonoli que aqul se insta- sio Boeing", anexo às Es
laram a convite do povo. colas Reunidas José Du
Contribuiram para sua arte Magalhães.
vinda, na época, autori- Em 1970, as então Es
dades eclesiásticas e el- colas Reunidas foram
vís do municipio e da B. transformadas na atual
do Rio Cerro, além de Escola Básica José Du
famílias influentes' da 10- arte Magalhães, que con

calidade. Quando da ehe- ta com a matricula de

gada, as irmãs foram so- 480 alunos para o ano

lenemente recepcionadas letivo de 1977.

pelo povo reunido, sendo As irmãs colaboraram
o organizador da recep- na criação do Jardim de
ção o Padre Silvio Satler. Infância "Marieta Satler
A primeira residência, a- Rubini", ligado a comuni
té .a conclusão da atual dade católica, juntamente
casa das irmãs, foi a pro- com o Pe. Àleísio e di
priedade do sr. Henrique versas familia$ da Barra.
Piazera; 'a finalidade de Na parte da organização
sua vinda: atendimento à ' e funcionamento da Ação
catequese através do ma- Social da Comunidade, as
gistério. Irmãs sempre deram sua

Com a chegada das presença marcante. Em
catequistas em 1952, a todos esses 25 anos, elas
Escola Estadual da Barra se dedicaram incansável
do Rio _Cerro foi, transfor- e zelosamente .a cateque-

Há 25

A data de 20.02.77, a
manhã, domingo, será da
ta jubilar marcada pela
passagem do 250• ano de

chegada na Barra do Rio

Cerro, ,das Irmãs Cate

quistas' 'Franciscanas,
com comemor,ação e ação
de graças na capela Nos
sa Senhora das Graças
lembrada com a cleebra

ção de missa festiva às
Oh30min. Haverá ainda
festa popular com jogos,
churrascos, beb,idas, etc.

HISTõRIC.O
DOS 25 ANOS

SERViÇO
M,ILITAR

Irmãs

se, ornamentação e lim

peza da Igreja, à liturgia,
a promoção de diversos
cursos como: catecume
nato batismal, crisma,
'noivos, etc. Enfim, é no

magistério e na Pastoral

que as irmãs vem pres
tando seus mals valiosos
serviços.
IRMÃS QUE JA
PRESTARAM SEUS
SERViÇOS NA BARRA:

Sofia Olesky, lda Vi
eenzl, Fede 'Tonali; Verô
nica Scotini, Paula Oe
ning, Belarmina Girardi,
Angelina Squisatto, Ada
Avosani, Alma Speran�io,
Rita Campregher, Edite
Tomelin, Hilda Moratelli,
Rosa Schore, Geraldina
Rover, Olga Ferreira, Au
gusta Gilli (falecida), 'A
mélia Zanella, Tereza
'Boaretto, Petronila de O
liveira, Inês Lazarini, Ma
riS Lunelli, Santina Kes

tring, Maria'Çecília Rov�r,
Terezinha Pacheco; Armi
ne Panini e Ana Buzzi.
A todo este elenco de

irmãs e a cengregaçao
das irmãs catequlstas, o
nosso cordial agradeCi
mento. Que todas, que a-

'

qui deixaram o marco de
seu trabalho, sejam aben
çoadas e estejam na paz
do Senhor onde quer que
se encontrem.

Fazemos votos de que
as irmãs possam sempre
sentir-se bem entre n6s,
se realizarem é que pos- '

samos contar agora e pa
ra as gerações futuras
com a bênção de seu tra
bálho e testemunho cris
tão.

JOVEM DA CLASSE DE 1959.
ALISTE-SE PARA, O SERViÇO

,MILITAR, DE JANEIRO
À ,JUNH.O. DE. 197'1.
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..

SABADO 19_-02-77,. PAGINA 4,
------------------�----�--�

�. _�a�,� Ju�ti2� Assim Despachava '0 Prefeito

Comendador ·K O H L B A C.H. Receberá Bôlôni'stas
..

. -" -- - - -- - -- _-' ... ,- ..

- - - _.- _,_ -... .... ..... .-

\,·0 industrial Heinz Rodolfö' Kohl-' tima é o cärlnho �O$' bolonistas peläi
bach, portador' d� insígnia da O'rdem do "suas çompánheiräs e, a de" "promover
Albatroz, nG'grau de Comendadbr, está j"luma confrater.ni�a-ção no bdm estilo lia:.

.

de preparativos para receber ',&': aguer- " lonístico, c�Uo obj�tivo é o de colher
rida ", equipe de boião Az"de Ouro em resultados esportivos compensadores à

��m����m�A_��-- .... ���_q���1����i------��------��--��-----��-��-�
" ·0 Comendador que é o presid�nte < esporte jaraguaense reis de bolão é ca'::

'. \', " , .I, '�'. ,. -,".'

do Grupo, deseja entrar no anot191"'de ' valheiros de grande garbo. �' MO l'OR I STA,!-,.
Jaraguá do Sul com o pé direito e" en- O dia da recepção está previsto: ''': ;' �t. , " ,,''; '- . I

contra duas �ort4!s razQe! para:.,� P�Q\ para'Q próximo dia,� de março'de 1977,
gramada r�ç�pçao: a primeira. é a de devendo transformar-se num aconteci
dar uma satisfação'às esposas e umà ; mentÓ social-esilortivo dos mais mar

noi�a disposta a !I§rrub�r ,o. ".;í�tlmo dos cantes no· calendário, comemorativo do .

mOlcanos", demonstrando- a' elas 'a 'es-
.

grupo filiado' ao' C.A. Baependi.

CORREIO 1)0 POVQ

R U I: A
}. ... """. r

Liberdade
Mila Cauduro

- ":.' !

A Ordem dos Advogados, Sec- coragem e cultura jurfdica assombra-
ção do Rio Grande do Sul, reuniu em ll- ram as potências que se julgavam do
vro as conferências de seu pres.idente nas do.Dlrelto, coma .de qualquer .colsa
pronunciadas durante o "Ano de Rui que se. possa dar ou negar à.vontade,
B b " .

d
'

ar osa ' - .cna o. parÇl"c,Q'1lemo.rar os .

I' � esse Rui que Justino. Vasconce-
50.anos da morte do grande .balano, , los nos mostra em.todas as suas atitu-

� Justlno Vasconcelos. tornou a se-: des, a lutar pelo direito dos 'oprimidos,
mear as sementes que, o ir.pQrtál. pala-,' a:pugßar r;>eJa )gualda,de perante.a lei,
dino de tantos ideais patrióticos havia a relvladtcar; sempre.a jusfjça.., perdida;
semeado: "Porque, meus Senhores, ;'; e poder dizer, brava e desprendldamen
quem diz RUI, diz LIBERDADE! Foi para te, num desamor às vantagens mate

el� qu�"ele,..na..SCell;: por, �1�r.batalhQI,J, .a 1 ria:is qe ,�ua ban�a. de, aj�o��fo:{
viq� lntelra,..,çlia.aj;HÇl, 'I':l(i)j,te aJloit�, q,om'q -;rI ,P ljI;Jeu .•cl"slilte".Jql: a Llberda
a y6,z, a",pelra, e ó��aXE�JJJP-U>,l, IjI,q, FQ.�.();·I'\$i de.!;f;(p', 2�( I�N-"" J� 1"''';' ;, :;. � .:" ,

C�mara, nö Senado e na Imprense, .on.., .. Foi .esse homem apostolar, único

deiquer que estivesse•.-,qa,J'�'à�,e , pD. n��;l,A.[I1�Ftc�,:� {lO;, mundo moderno,
estrangeiro, como exllado' -e 'ehlbaixã- .:

que Justmo Vasconcelos enalteceu de

dor:' (p: 36). ;,:,n :;;J� t· ,!,�<I):'J.',C;'�:. ,í;l' cid;a,d:aiem. Qid,l;l.de.,�.rtlo:strando a presen-

rinha��iq�0�,,����t!m����6:i1�s��i3' I �&�\�'ld���jJ�W-��'�bis!dat�v�t�:v���
da§ tormentas. sínado a falar, lhe houvesse transrnltldo

;�;;.A�.IlQiição...dete._.,A..o.b1.a,",da Bß,pß;:� a eto.qüêncÁa... Q. (mpc�o."..Q.gªlm:. ,Q.rªr,re.:: ,

bllca: a partir do momento em que a batãmento que só possuem os grandes
CO,ristitbição; á,' 'que els'-del'äco-c"dnfri" � oradores destemidos."
bu�o de seu gênLo; foi pela ,prir:nêh,:a vez Reunindo. sUJas cçmferência.s neste

desrespeitaCjfá" q,juristà �e� ioflam�i e o �yq,v�no grande,: I��r�i l� 9n·�e. riotamos
seà verbo reverbera;.,' '. ,_ apena"s, a falta, de '!'RCli' ê' a Anistia" -

; Valeram, quem sabe,' a pena tan- Justino Vasconcelos emprestou a gran
to� desmandos na RepúblicaNelha: aSf". de�a d���$,Y�. p"en�ß_o�'p'_ijf[qnq,,�Q.s_; Ad
sim, o Brasil r-ecebeu"de"RUf,-imperoeCfr - vogado� Bra.sjJeir9-ê, á_PU_9J111Pdo . pelo
,veis I.ições.de direito_e de amor à Repú� s4bstanci�l, p�lo. imortal" no coração
bliba e à 'Co'nstituição. .

.

. .' .' , .húmario.: a t1beréÍadê, e"com a Liberda-

_ 'Em,! Hal�, 'ele �!eY�l!' nosso. par� ._ dêL�"ôireito e com o Oilleno a Justiça.
à �àte��rià '��)��ç:�p: � ldea�i�ta, '. 'g�ll!'i';�: ",:,0 <.: <:' ,�: ,", 7J\�, �. ,��,. � ...

.. I

.... -}J
J ,,), " ',-"" .1i.·-

�.

Arnoldo' Alexandre
r ,.

- � l"- '_ I. lo

,Em.pr;incípio_.é pacífico' Orar tód'a essa celeu- cial". E essa "sefltenç'a Ju..
e até parece admissível a , ma, todo esse engodo, no' dicial'� não é outra coisa

igualdade, pera.nte a Pré- sentido de se dizer am- senão o "desquite".
vi�ência Sôc'ial,' da espo--: piamente que' a mulher

.

Existe ainda" "outra
sá e' dà -

companheira.. não casada com O segu':; hipótese em que o segu
Mas Flão,é.,. rado'�e com tal tida ê ha-, rado não 'pôde inscrever

:Os filhos, .de fato, para 'vida. como' sua compa- sua companheira', ou se

�:INPS não im�o�a a o..; �heira,·'esfejá lé'galmente ja, quando ele;' mesmo

fI�em. Mas,'-() dlre,to da amp'aràda pela Previdêti- desquitado, viva há mais

c�mpáhheira, �a exten- cià Social, 'é pura balela, de cinco anos com uma ..

sao do termo, nao é am- um verdadeiro embuste<' mulher' (companheira) ca-
pio; da"Lei. sada, não 'desquitada.
Diz o. artigo' 13 do .:.

"

Para darmos um'a ideia Assim, no tocánte ao

RGPS (Decr. L.:ei .. : ... ;. clara e insofismável da- d'ireito da mulher-compa-
72.Tl1/73)' que' são de- quíro que afirmamos bas- IJheira a Nova Lei da Pre

pendentes do
<

segurado,' ta citar que o INPS' não vidência S.ocial nada trou
entre outros',' "a espos'a: e 'pace �} inscrever ·conco-· xe de novo, a não ser dar
a compánheira .' mantida' mitantemente a esposa e a ela o direito de ser I,Jma
há mais de cinêo' anos. a companheira,' mesmo "dependente designada"
Isio no itêrii I. Mas. Ö' pa:" que ccim essa venha ele, -e, como inovação'; con

rágrafo segundo do'mes-' o' segurada, tendo vida correr com os fi'lhos' do
.

mo Regulämento êf\iz que em eOliTlum há mais de segurado, isto quando o

"será considerada com- cinco anos;· 2} não pode segurado seja solteiro,

p�nhe}la,_, nos t.é�mp$! do inscrever _a -,comp�nheira viuvo ou d.esquitado e e

,tem I deste artigo, aque- d.e um,. segurado .casado,
' Ia, companherra,- também

Ia que, designad� pelo não desquitado, pois que, sem impedimentos legais,
segurado, �stejÇl, '!la �pp- ..

i s�.gundp...
o artigo 23, iteni o.U me.lhor ·seja soltefra,

ca do evento, sob,sua de- "�"á perçla de qualidade vluva ou desquitada e vi

pendência' econôr:J1ica, . .dE) �e.p'en�ente ocorrerá,' va, comprovàdamente, há
mesmo não. exclusiva" pa'ra 9s' eônjuges, p�lo mais de cinco anos com

por prazg sUR�ri9.r:,.a_ cLn- ,desquite e (item III) para
.

o dito cujo.
CQ anos"., tfevidaIJ]ElJ:l-�e. esposª q!:le voluntariam�n: Companheiras� do' Bra

comprevados'�., .
" Je. tive,,"abandol'lado p lar si! não se iludam, a. Lei

. O parágrafo ,segyndo,_ ,há mais de ·cinco' anos, não é ampla,'l11as ,estabe
do artigo . 1.5. deo '!lesmo Q:l;J _Q41=t, ,mesmo por tem- !ece. a�surdas 'Iimitações
R!ilgul�Jll�nt.o, que. "e"quh, ,po illfª-riQr, tiver. abÇlndo- que não ' cabe ao' INPS
para-se à companheira, nado sem justo' motivo a sanar, pois esse,' como é

para efeitos do disg,osto habitação � cOfljugal e a sabido, não passa de um

n�ste artigo· e ,no artigo esta se tenha recusado a executor da .Lei. Cabe ao

2Q, a pessoa com, quem voltar (artigo 234. do ,Gó- Senador Nelson Carneiro,
o, segurado se tenha ca- digo Civil), desde que re- como apóstolo das com

sado segundo rito ';reli- . Ci}.onhecidas, essa situa- panheiras, oferecer me-

gioso .. .o'. . - ção por sentença judi- Ihor soiução.

O Dr. Carlos Moacyr de Faria Sou- dro. Nunca vi ninguém merecer tanto.
to, Prefeito Municipal de Itaocara-RJ, Gente assim nasce boa, perfeita; sofre
deixou o. seu cargo no dia 31 de janeiro apenas para dar exemplo à humanida
de 1977, para dar lugar ao prefeito que de. E' como minha adinirável, boa e

se elegera em rs-de novembro de 1976. santa.amlqa D; Sidalva,'que está há 90
Recebemos o exemplar do' BIOPI dlas' soJrençlo em consequêncla de um

de 31 de janeiro. de,1977, devidamente .acldente de qual partlclpararn seu neto
autografado, contendo os ag.radec.i,men- e, 'seu "marido. Tranquila, no leito, afir
tos pela ·divulgação de Itaocara. " , ma; Deus sabe Q que faz. Muito rnelhor

Uma enquete realizada entre al.guns eu, do" que .meu;marido que-trabalha ou

de nossos leitores nos conveneeram de "meu neto, uma crlança. Mull1ler assim

que deverlamos continuar a-pubtlcar, tos �I�!existe?,·Não,' não existe.' E', Santa .. ;

despachos; que tanto agrado .tem en- h:, :.J.,'Pq.ntes·:--Comjssário· .de Po].fcia,
centrado entre OS·flOSSOS leltores, ,I; .)1 e , ped� auxllle. pata construção. .de .cozl-

Assim sendo, Os despachos do Dr. nha para os presos. Defiro; AuxUie-se no

Prefeito, passarão a ter comotltàlei'As .. ;,···.que for'possrvel.'J.cPentes é um comis-
. sim despaehevae _Prêfeltö;

.

,::. __
sárlo sério, honesto e duro no dever.

.

Vamos, pois, a .dole ,de seus exce- No fundo, talvez, seu coração seja tão
lentes despachos: .

mele como o nosso. Ou mals. Quer ver

.

. "1(rIíão,;-LPeq,rp, 7" �e�e.; ajuda :;pªra"", os pr7�os�be!!1. a!if!lent�do�: �Ta,v�z, .até
SU? festa, A..Jesta .da Casa Nazaretha ;')0 aprepl:el'!;l e. �eJ�m S,.eus i.af1'ligqs.�"C'lsto
Não pude dar. Não sei se ficou mais não perturba J. Pontes no cumprimento
tri�te dó 'que'j'á ér�deitOt}�:a re�ú�ä 'c'bm (, "'.� ;sua� �9�rigaçQ��. "ralvez pense como

,

humildade. de ;�sánfo. ·:Et1safl1· efm frentê,!-t" t.\{i��9r!�Pf.ß ,r,!Js,$J�;"hle��YªJ ,".�Io\(.��skaia
nachuva. �a'I'" se"lm""�-!'lianéu' ií'l... ·�om';';.. ,["I?'rnbentt�h: ,".,�l·'�'I,.,ih""""''''', i,,·,. """,' i'u • O' 'U.

.

� t' ,�J't1"\;ii\ . -''''Cf<' ,t.I.'.��':'}'" �'�, ... , ; ;\. ... I IPI,-;,_ ,'.i!t:..-.. ",.�.vl ", ; "�o .�" J

roupa "!o1Ilaãä,' pehsanâ.ó hÕsr.setf�rvih.l; ;
"ti.'�· '4De 'miais. a":màis, é'"se,iVlprê bom' a

te men'inos. \Qu'em 'te,m', cinco "filbos e:'::'
.

,:geiite ter"arriigos:i!o i-iöfefno. J .,,11.
não comprá pasta;de,deFlt-e,S-' p()rque:'�:" "",' :,'Não ·é'�(jue se:prefênCJa lr'r::uíra" lá,
caba ertl t��s' (fias;: pode' imagirfat"o qúé' fu'as," fäHim pist&lãö é s�rTlpre' bo:ri( Po
é· 20 filhos � fe!jã(),� 9�'�_5,�0 <?'.9(J�I,öl.. '.,;' "qe-se 'pedir'pói"�um :pafe�féroii: p'8r�·'um
Ne,:" senle a raupamolhada.: ". �-A�ém -do < e;,ami�o\:,'; ."'GlÍ:lem sab,étCOm um boni pis:
maIS, a easa':,N��r�t:hL'd�o 'I:�"!a()\'�e�r�/': �olão�l:��!lc�:m)l�� �'fé :éfl1�'a'portá..)i'seja
es!á sendo exectJtada !'peIO INPS� e

.

s; '"e��,ue"êida �berta, parä' '�ma füg'a'?"Àfi
CELF lhe cobra_ Cr$ 200,00

, de, luz por ,·nal, tanta, g�nte-tem ;eonsegufdo' passar
meso Pobre Irmao P�dro. � . 'IrrTl�o;'não':;"''''pôr''''ba'xo dQ'·Muro·<�i!r Berlim sair do
Santo Pedro. Pen�êr.a��. �:T.�., pedir ao Inferno e vir para a liberdade: .. "
Judas da novela, aJudá'para: ö'Santo Pe-

�"\
. )L�<O •• _L ......_f." ..... 1... f-. •..,_.,...-_ ............ _ ...... ,,..,,) ... , - .r.'�·.'"

..
;� �- , I,... I .. .'�' t

\ � /. i

" ,

.·E�·vencIeado.CO.
. vel'satll.dacle.eCOnOmia"
e,jseg��anea.:·Tuclo nulft,earÍ'O 5õ�'

OpalaCarnaa. �;,�:f:�:�:::'"i��':!';"")
Você nem lITlaglna quantas' de semana no SitIO, Mas sua

'

e malS Importante, você.-val \'coisas o Caravan é capaz especialidade é mesmo as descobrir que comprai·carro
de fazer. peq;Jenas e grandes. grandes viag.ens. Com muita dEi amigos é oú!ra coisa. Você \
Afinal, ele é um carro que não gente, muita 'bagagem e'muito ,c@nsegue financiamento na 1

,
lern preconceitos. conforto,

.
, hq1;a e um serviço técnico como

'

Viii ao, supermercado. leva _Dê,.um pulinl;lO à,)l.ossa manda o figurino, De brÇlços
crianças à escola, passa fins'. Conêe.ssão e vQcê vai abert'?s, esper�,mos por voc,é.,

tlrmãos . Emmendö"rter · S.Â.
r .

. -' I
;

i
\ "

lYones: 72-qOßq'� 72..076�/-, 72�OB69

./ .\. ,�7111".� .ma!..;,' <j)eçdot:(J� 55.7. _. "" ,.,:

Stil .-

�J'
:

Catarina,do

Nao' durrna no volante
, J

teu :'son-6 '''''poderá eterno.ser
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RELATóRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas, .
'

Apresentamos-lhes o Balanço Geral e a demonstraçãó da conta de Lucros e Perdas, encerrados em 31 de outubro tíe 1976 bem ce
rno o Parecer do Conselho Fiscal, sendo que o resultado apontado 'assenta rigorosar:n�mte em lançamentes de nossa escrita. êstamos ao i�teiro dis-
por de V.Ss. na sede da soeiedatJ'ê� para quaisqlJ'e'r escrareclmêhtoe que julgarem necessários.' �

Jaraguá do Sul (SC), 30 de novembro de 1976. doão Germano Rudolf e João Batista Rudolf - Diretores.

BALANÇO GERAL ENCERRA60 EM 31 DE OUTUBRO DE 1976

�TIV0 PASSIVG

DEMONSTRATIVO ÖÁ CÖNTA LUCRÓS Ê PERDAS EM 31 DE OUTUBRO DE 1916
á�BiTà CR�DITO

Estoques, Matéria Prima, Despesas Gerais, Manutenção do Estoques, Matéria Prima, Vendas, Juros e Deséõ�\ö$ Au-
Capital de Giro Próprio, Depreciações, Provisão para cré- feridos, Rendas Eventuai1§j Pi'6vi�o ßára créaHds t;\lVicM!.
ditos duvidosos, Reserva Legal e Saldo à disposição da As- sos .. �. .. .. .. .. .. ..;'.

sembléia .• . • •• ••.• • •••..• /... .•..•• •. �. •• •• 1.612.591,74. . . . .. .. .. .. .. .. .. . ...

TOTAL DO DEBITO •..•.•• � .•.••..••...•..• Cr$ 1.612.591,74 TOTAL óô ÔREÔíTO , cri 1.$12.591,74
Jguâ..do Sul{SC), 31 de outubro de 1976'- Ass. Joio Germano Rudolf, Diretor-Gerente e Joio Bati§t�, J''d�QI_f, ßfretor-Comercial.

Rolando Jahnke - Técnico em Contabilidade - CRC-SC. 1';656 e DEC. 146.010.
. "

.

-

PARECER DO CONSELHO FlS'CAl

es abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal das, bem como o Bal'anço Geral, encerrado em 31 de outubro de 1976 são

da firma INDÚSTRIA DE MADEIRAS RUDOL:F S'.A., tendo examinado detl- de parecer que bS referidos atos devem ser aprovados nos preclsos termo
damente as contas de resultado; demonstração da conta de Lucros e Per s, pela assembléia geral ordinária a reallear-se oportunamente.

Jaraguá do Sul (SC), 18 de dezembro de 1976 ... Ass. Amadeu Mahfud, Heinrich Geifert Junior e Guilhérmé Néitzel.
' .

IMOBILIZADO

Terrenos, Edifrciö$ e Constrtlç'Ôe-s\ Véfculósl. Tratöres, Mã
quinas e Equipamentds; M�\Íéis 'é UtensrnOSI Pariiclpáções�
lESêp'ós}tos Vhlculados, Sudene, Sudepe, Embratur, Emb'ràê'í\
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal 'e Ftfn'désc 821.319;'82

ß1SPQNIVEL
Caixa e Bancos conta Movimento ........•... '.. .. 58.561',23

RIEAh!Ib\VEL - A Curto e Longo Prazo

Matéria Prima, Almo*ârifâdo, t9upl1�afãS a R�c�bêrl pt'ôiíu
tos Acabados e �m Elaboi'liçãö, 'Centas correntêS � R�
florestamento ...• .. •. .. .. 345.'964,13

COMPENSACl'ö
.

'

... ,�. ,.;; '" ;" '" - ...

Açoes em Cauçao. .. •......•.•... •... .. .. 20,00
..._tj�t_...;..,_ �: _ 1

fOTÂL OiÖ ÂTIVO . . . . .. .... .... .. .. .. .. .. .. c'ri 1.220:865,18

Capital, Reserva L�gal, Reserva pl Aumento de Oapltal,
Lucros Suspensos, Saldo à disposição da Assembléia, Fun
do de Correção Monetária, Manuten�ão de Capltài dê G'iro
Próprio, Fundo de Ações B()nifl1é'ádàs, t=ühdô ae RelÍ'dlm'él\"

I tos de Participações, Prbv!á�:t> 'p��\ ÇJ'��ltp'� ö�'tItil�sd�,
Fundes d� Prpr�çiações e F1lhtJo's de D'ê'Pr%e}ibõ�1§ s,
Correçãó M'öHeiârlá 'e Correção Monetária das Deprecia-
ções '..... •• •.•. •• •• •••. 848.152,11

EXIGIVEL:' A Curto à U)hg<S PtUô
Fornecedores, Duplicatas N'egöBläaas, conta's aorfén�ä
empréstiiT1ôs tsáncãrios e obrigações a pagar •. '312.69à�'02

COMPENSAçAO

NAO EXIGIVEL

Caução da Diretoria ..•.••

TOTAL DO PASSIVO ..•• :.

...... f lo _ _ __�

Uni�DJ �a 8111í1ia enlaiou'
Como parte integrante dos ensaios

J.. t- .,..., .. '.. .

que culminarão no majestoso desfile

pe!â A�énida; os componentes da Es
eola (;f� Samba Unidos da Brasllla, rea
llzaram no dia 11 do correnté um en

saio geral na cancha cimentada da As
socià_çâd Recreativa Weg - Arweg, a-.

trai:ndo pa��. a sede sodal Urll grähde
nl1m�ró 8e fãs e admlr�H:f�fes, presentê,
tambem .. a equlpe da Rá�io Ja�agtJá.

. Mêstre Peri reúHlu a Es80i'a é de'u
uma demonstração do que deverá ser
o carnaval de rua de 19n, deixando a

g,rande assistência muito bem impres
sioríadá.

Alguns com a papeleta e a maio
'ria já tendo decoradas as estrofes, a es-

cola iniciou assim: _

Boa noite, Povo de Jaraguá
Viemos com nössa Escola <:fesfiiar
Somos os UriidbS da Brastlia,
minha gente
Da ,licença, abram alas,
queremos passar
Boa, noite ...

. Muita gente boa sambou por
mais de hora e meia. Não é: D�. Eu
gênio?

O Jairo que o diga.

..
' �(),õtj

�i·�=?� "::=i..:i:�ii-.!.. .,j

Domeu Arquivo paraVQcê
Dal lérial ��, Htpo[onUríatO '� Uma tOffioanbeira. iD�eleiável

Prof. Paulo Moretti
'EhfiOt ;�� f�rias estavaín. às portas'. Chegaria o tempo em que

os aíázerês ê .'pteoG�paçÕ�s, �eix�rí�m, de povoá] �" m�nté ,�I.ud�.�da �'a
quele poBre diabo. Desta vez Se d'esJigatia por completo de tudo, lncluslve

da mania de doença, para refazer-se tlsfcarnente.
Malas feitas, passagem comprada, destino escolhldb, tudo

fora previamente eqüacionado, Faltava um detalhe ao nosso incorri€lível
hipocondríaco: "VoU passar vinte dias longe da família e dos .amlqoe e se

me der alguma doença nesse tempo a quem recorrerei?"
Oprimido por tal interrogação, resolve fazer um exame clí

nico. Comparecendo a tal examê, todas as doces ílusões de um programa
convertem-se numa condenação a que o tribunal do vírus o submete. .E

désta 'vê? h&o. dra mlsaritropia, era do.�Í1çá no duro que o havia abraçado
com todo o afeto de seus tranemíescres,

E o nosso herói tornou-se hóspede inseparável do quarto de

dormir, p elo espaço de dez, dias. Remédios, compressas., caldo de laranja
com fumo e outras conheciäas mezinhas caseiras de nada lhe valeram. O

ciclo do mal tinha que se completar. A doença continuava firme, escorada

pela boa vontade e constância dos endiabrados esquisomicetos.
Não tendo o que fazer, resolveu nósso hipocondríaco dialo

gar com os re_rt1édios. Ini�ialm��te prometeu-Ih�s boa hospe'dagem em seu

estômago e cordial acolhida em seu sangue, se o libertassem do mal e do

terrrvel vrrus que o prehdia àquelaS quatro paredes.
Na ausência de outra melhor ínoti'vaçã(j; chegava a sonhar

com à (loença. Cabia aos vrrus o papel principali mostrando-lhe linguinhas
afiadas e fazendo dele pouco caso, torhando-o indefeso contra os intocâ-

veis micro-organismos. ,

.

.

No entanto, o ciclo da doença. estava por sé completar e os

remédios atenderam ao apelo do nosso herói. ApóS dez diäs; já cl:lnva-

lecht
-

'. Mas a verdade é que dez dias das férias já se haviam consu-

mido. Restavam apenas dez. Não havia mais condições de viaja!'
Desfeitas as malas, descumprido o programa, desinteressou

se das férias. ,E mais dez dias se complétaram. Voltou ao trabalHo e qúan-.
do interrogado como houvera sido a viagem de férias, limitava-se â dizer:

'

Substitur ó hOtel pór meu quarto de dormir onde, por dez dias, foi minha .

indesejável companheira de viagem uma incômOda donzela chamada
Caxumba.

( :) '. " ." .

1.612.5§1,7'4
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SONNENST1UJ8GHEN
..

Ich schaue hinauf ins Weltenall
In tausender Sterne Gefunkel,
Ein jeder St�h; ist ein Sonnenball;
Der leuchtet dem ItdiscHetl bunkel.
Und jede Sonne ein Staubchen nur

hn fSrnen St�riíehgewimmel,
Ein kletriés Nichts ín der grossen Natur,
EIn Püriktclién arn nachtiicheh Himmel

Sie ziehen stumm ihre ewige Bahn
In unerreichbater Ferne. -

Anbétung dem, der die StaUbeHen 'e'r
sann, .

Die Sonnen, Monde und Sterne.

Auch wir sind .nur Staub, ein klei'
nes Stück;

Das in irdischer Hülle schwebet,
Untf strahlen Liêbe llhd Glau-

.

ben ünd GJuck,
Von gottlichem Odem belebet.

Aus Staub geboren, zu Staube muss
Das Stertmehe wieder werden, .

Nach gottlichem ewigen Bes'chluss
Zuneuen ,Sonnen und Erder1.

'

Rudolf Hirsehfeld, S. Paulo

_0 E' R - Obras Rodoviárias no Oeste
Integrando o elenco de obras rodo

viárias program�das e em execução na

Região Oeste de .Santa Catarina, dentro
em breve serão iniciados os serviços, de
Terraplenagem, obras de arte corren
tes e drenagem, pavimentação asfáltica
� serviços 'complementares, na rodovià
SC-BR 480, trecho Chapecó-Goio En.

A informação é dó Departamento
de Estradas de Rodagem de Santa Ca-

• tarina,' que divulgou, através de reu

riião do Conselho Administrativo presi
dida pelo Eng. Antônio Carlos Werner) o
resultado da Concorrência pública pa-'

ra a execução da referida obra e que
classificou como vencedora a firma
Sinoda Construções S.A.

.

Calçamento a

paralelepípedos na SC 432
Foi divulgado ainda, nesta reunião,

o resultado da Tomada de Preços re
lativa às obras de calçamento a parale
leprpedos de granito, que serão exe
clJtadas na rodovia SC 432, trecho SC

.

,282 - Caldas da Imperatriz.
A firma vericedora e que assumirá.

o encargo de construção é a "Alcrdio
José Broering".
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Indústrias Reunidas Jaraguá SIA - [.6111 nQ 84.410.14�/OOOl-0�
\

Rua Rodolfo Hufenuessler, 755 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

RELATORIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas:
Em obediência aos dispositivos legais e estatutários, vimos apresentar a V. Sas., para o devido exame e consequente 'deliberação, o

Balanço e demais documentos relatlvos ao exercíclo flndo em 31 de dezembro de 1976.
Permanecemos à disposição de V. Sas. para qualquer esclarecimentos.

Jaraguá do, Sul (SC), 31 de dezembro de 1976 Dietrich H.W. Hufenuessler - Diretor Presidente

BALANCO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO OE 1976

:rranscrito às fls. nO. 63, 64 e 65 no Livro Diário nO. 31, registrado na JUCESC sob nO. 218/77 em 25.01.77

A T I V O P'A S S I V O
EXIGIVEL A CURTO PRAZODISPONIVEL

Caixa e Bancos 1.498.401,23
REALIZAVEL A CURTO PRAZO

o
Almoxarifado, mercadorias, matérias primas, con
tas a receber de clientes, fornecedores, repre
sentantes e· depósitos compulsórios de importa-
ção' 29.222.159,39

REALIZAVEL -A' LONGO PRAZO

Empréstimos compulsórios, florestarnentos, depó
sitos compulsórios de importação e contas cor-

rentes CG)npal SIA. 5.603.101,92'
IMOBILlZACõES T�CNICAS

Terrenos, prédios e benfeitorias, casas para em

preqados, equlpámentos hidüsfriais;'móveis e' u-
, ,

tenslllos, veículos e máquinas agrrcolas, constru-
.

ção de prédios, équlpamentos, móveis e utenelllos ' ,

em andamento, biblioteca e reavaliação do Ativo
Imobilizado 13.184.132,33

IMOBILIZAçõES FINANCEIRAS
Análises e marcas, participações e aplicações por
incentivos fiscais

' .

,2.1,35.7�9,52
PENDE;NTE.

185.506,82Despesas diferidas
CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Contratos de segu'rós, caução da Direforia, Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço

'

,

,'"

'13.809�665;90

TOTAL DO ATIVO ..•. 65.638.707,11

Fornecedores, aclonlstas, Provisões, Re'presen
tantes, cnentes, Instituições. Financeiras, letras
descontadas �8.615.204,48'

EXIGI,VEL A LONGO PRAZO

Diretores, Instituições Financeiras, Emprésticos
'

6.524.954,12
NÃO EXIGIVEL '

Capital Social'
, .. -6.060.0ö0,00

Fundos: Reserva l.,_egal, AlJmento, de Capital, A- ,

ções Bonificadas, Correção Monetária, Especial _

'

DL 1260, ,Man�te,nção de Oapltal �e ßirQ Pr6pri,o", ,

Provisão de ICM dos Estoques, Devedores Duvi"\'".�
dosos, Depreciações, indenizações .. .. .. ..'.'. '1 f.31�.380,27

PENDENTE'
Lucro à Disposição da Assembléia

C6NTAS DE'COMPENSAÇÃO'
Seguros Contratados, Ações Caucionadas, Fun

,

do de Garantia por Tempo de Serviço

�.312.5Q2,34,'

13.809.665,90

r

TOTAL DO PASSiVO .... 65.638.707,11
-. OlL.} �

DEMONSTRATIVO DA CONTA "LUCROS É PERDAS" EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

CR�DITO

Jaraguá do Sul, 31 de dezembro de 1976.

Ass.: Rudol' F. Hufenuessler
Diretor Gerente
CPF 122919789

PARECER DO CON�ELHO FISCAL,

Os infra-assinados, membros do Conselho Fiscal da Firma Indústrias Reunidas Jaraguá S.A., depois de terem examinado minuciosa
mente o Balanço Geral encerrado em 31 de dezembro de 1976, a Demonstração da Conta "Lucros e Perdas", o Relatório da Diretoria, os Livros de
Contabilidade, registros e demais documentos comprovantes, . referente ao mencionado exercrcio financeiro, certificaram-se da exatidão e perfeita
ordem, motivo porque os recomenda a aprovação da Assembléia Geral Ordinária.

Jaraguá do Sul, 03 de janeiro de 1977.

D�BITO
Consumo de Matéria Prima, Despesas de Faq,ri
cação, com vendas, Gerais e não operacionais,
Fundos de Previsão e Lucro à Disposição da As-
sembléiá 86.068.975,92

Ass.: Dietrich H.W. Hufenuessler
Diretor Presidente

CPF 122919949

Ass. Nelson Driessen
CPF 004 355 209

Ass. Dr. Waldemi,ro Mazurechen
CPF 004 357 249

Ass.: Eugênio Jurgens
CPF 019154 609

CONCURSO

,

GRATIS

1 OPALA "SS"

5 CHEVETTES GP-II

. IRMÃOS' EMME'NDÕRFER ,s. A.
Av. Mal Deodoro da Fonseca; 557

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Fones:
.

72..0060 - 72-0769 - 72-0969

.. ,

Vendas e'Receitas Operacionais e não operaclo-
nais • 86.068.975,92

Ass.: Hlldegard Hufenuessler

Diretor Comercial
CPF 103997229 - CRC 0533

, .

,CELEse atender
-'

consumidoresval

de baixa 'renda

Fpolis. - Mais de 22 mil famflias de
baixa r.enda, localizadas na periferia

,

das, cidades e nas zonas rurais, deve
rão ser incorporadas ao quadro de cQO
sumidores da Celesc, até 1980. O pro
jeto; já aprovado pela empresá, prevê o

atendimento de residências pröxlrnas
às redes secundárias da Celesc e que
não estão ligadas às mesmas, pela -fal�
ta de recursos financeiros das famrtias
para custear suas instalações. Até en

tão elas usavam' a querosene como
substituto da energia elétrIca.

Elaborado pelo Departamento de :

Produção e Utilização de Energia da
Celesc (PUE), o projeto consiste no fi
nanciamento; por' parte da' Celesc, das
instalações elétricas dessas residên
cias, la ser pago em até,36 prestações
mensais, adicionadas à fatura de ener

gia elétrica, com Juros de 0,5 por cen-

to ao mês. O número de prestações se

rá calculado de forma que nenhum con

eumldor dispenda mais de 5 por cento
de sua renda mensal, com as despe
sas.

",Segundo o chefe do DPUE, enge
nheiro Djalma Martins, '''a caJ!lpanha
tem largo alcance social e para se clas
sificar' uma famtlla como . 'consumidor
de baixa renda' serão adotados os se

guintes critérios: a energia elétrica de
verá ser usada para fins exclusivamente
domésticos; a instalação não poderá
necessitar mals de dois postes parti
culares, entre o poste da Celesc e o

.ponto de fixação 'na resldêRcia; a ren
da familiar mensal não poderá ser su

perior a meio salário mfnimo por o

cupante e a residência deverá ser de
madeira ou adobe (tijolo cru).

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

Atlético ,Baependi,
r

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 patrlrnonlals para uma Assembléia Geral Extraordinária a realizar-
.

se no dia 22 de fevereiro de 1977, para às 20,00 horas, em prlrneka convo

cação e segunda para às 20,30 horas do mesmo dia, na antiga sede, para
deuberar sobre a venda do terreno, situado à rua Seme Mattar, nesta ci
dade. Trata-se da venda de um terreno com a ãrea de 10.420 m2 (dez mil
e quatrocentos e vlnte rnetros quadrados), sembenfeltorlas, cujas'con
frontações são conhecidas, localizado no centro desta cidade, e que deve
rá ser colocado à venda para contlnuldade da construção da nova sede do
C.Á. Baependi. .

.

Jaraguá do Sul, 24.de janeiro de 1977
.

Sigol' SchOnke
Presidente

.....

VendaPloposia
o Clube Atlético Baependi comuntca a quem interessar pos

sa que, acelta proposta de compra para aquisição de uma áliea de . " •..

1 0.420 m2, localizada no centro desta cidade, à rua Seme Mattar, onde se

acha localizado a sede Velha do Clube Atlético Baependi, por preço não
i�ferior a Cr$ 800.000,00 (oitocentos mlt cruzelrcs). As propostas deverão
ser erncaminhadas à Secretaria do Clube Atlético Baependi, devidamente.
lacradas, até o dia 22 de fevereiro de 1977, no expediente das 14,00 às
18,00 horas e que serão abertas no dia vinte e quatro (24) de fevereíro de
1977, às 20,00 horas na sede antiga do C.A.B. Qualquer informação a res

peito poderá-ser solicitada no horário acima, lila Sede do . .o.lube, bem co

mo junto a Diretorta. O C.A. Baependl reserva-se o direito de rejeitar to-
das as propostas, caso não o satisfaçam.

.

Jaraguá do Sul, 24 de janeiro de 1977. , ":,

Sigol' S.chOnke'
Presidente

� , .� l '._...
-

DE. 'CITAÇÃÓ
o Doutor J�ão P,aulo Pasquali, Juiz SJ,lbstituto, e� exercicio nesta comar:
ca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, n.é forma da I�i� etc. � �.'

'

FAZ SABER aos que o presente edital de citação ·\tirem ou

dele conhecimento tiverem e interessar possa, com o prazo de 30 días, que
por Pilrte· de-Ct:>mércio e Indústria Breithaupt S.A., através' �eu bastante

procurador, Advogado dr. Reinoldo Murara, lhe Joi dirigida à petição iAi- '.

cial do seguinte teor: Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Jaraguá
do $ul. Comércio e Indústria Breithaupt S.A., entldade de direito privado
sediado nesta cidade, à Avenida Getúlio Vargas, 2�8, neste ato represen
tada por seu bastante Procurador infra asslnaão, ,a.dvogado,' inscrito na

OAB, seção de Santa Catarina, sob nr. 0326, com, e�,�ritóri6 proflsslonal
'

,instalado à Praça Angelo Piatera, 33, 1°. andar, nesta ,cJqad.e, yer:n propor "f

'â presente Ação de Execução com fundaménto no artigo 585 do Código'
de Processo Civil, contra o ESPóLIO DE INGO SEIDEL, que se 'processa
no cartório competente do Jufzo de Direito desta Comarca. Que a firma
'autora. é credora do Espólio de INGO SEIDEL, da importância de Cr$ ....
!?797,40 (cinco mll, setecentos e noventa e sete cruzelres e quarenta cen

'tavos), representada por 32 (trinta 'e duas) duplicatas Juntas, todas venci
das e não paqas, sendo Cr$ 5.468,40 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e'

oito cruzelros e quarenta centavos) do valor dos títulos, Cr$ 315,00 (tre- .

zentos � .qulnze cruzetros) 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 rnelos cobrar arnlqavelmente a dita importância, mas não lhe foi possí
lIel receber até a presente data. Que assim sendo, requer a Vossa Exce-._
lência se digne mandar citar o ESPóLIO DE. INGO SEIDEL, através do ln-,
ventariante, a pagar dentro de 24 horas da citação, o principal, juros ven
cidos e vincendos, custas do processo e honorários advocátlclos de 20%
sobre o valor do pedido; ou se proceda a separäção d'e bens) suücrenres
pata o pagamento lnteqral da dfvida e comlnações legais, com base no

art."1017 é pá��graf()s dto 09dlgo de �r:oc'e-sso Civi;.; OU�ên:tã<?"�ntêste:a a
ção sob pena de confesso e revelia, prosseguindo-se no feito na 'forma da
lei. Prova o alegado com as 32 duplicatas jnclusas, todas aceitas pelo ex

tinto Ingo Seidel. Dá-se à ação,o-vaJoli'de ,Cr$�51,19a,.(i)OAt"estes Terfl!l� �'"
deferimento. Jaraguá do Sul, 05 de novembro de 1974. pp. Reinoldo Mu
rara - Advogado. DE�PACHO EXARApO NA PETiÇÃO INICIAL: Rh. R. e
a-se. Expeça-se' mandado executivo. Em, 08.11,.74. (a) - Alvaro W8ndelli
Filho - Juiz de Direito. Despacho Exarado à fls. 44. Rh. J-se. Cite-se por e

ditai c/,prazo d_e 3'0 <;liaS. Intime-se pl o preparo. Em, 09.04.75� (a) -' Alva":
ro Wandelli Filho - Juiz de Direlto. ENCERRAMENTO: Em virtude do que
foi expedido o presente editäl,' pelo qual cita o Espólio de Ingo Seide.l, na,
pessoa da Inventariante, atualmen:te 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 Cr$ 5.798,00 do prin-,
, cipal, mais juros de mora, custas, honorários de advogado Ra base de 20% .

sobre o valor da causa e demais cominaçõc;!s legais, se assim não o fizer

digo, ficando citadé;l ainda, para, querendo, oferecer embargos 'à execução,
no prazo de 101 dias, sob pena de não o fazendo se presumirem como a

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

qüente, tudo na, confo�midade da petição ini'cial e deSPachos supra trans
critos: E, para que chegue ao conhecimento de todos e da inventatiante
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 Jaragu'á dö Stil/
aos vinte e quatro dias do mes de janeiro do ano de mH novecentos e se

no de mil novecentos e setenta e sete. Eu, Adolfo Mahfud,
I '"':li'/'''''' ;;;' ,C�'�".��

.

�. � ...:t·::'f·\.:',�",1·' ':'; '�,:í .
" ,"t�1W!'

João Paulo Pasquali
I,

Juiz SUQstituto em exerc,

HORA DE
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 paraíso. Vá e volte feliz. Pelo CRE
DIVARIG ou o CRUZEIRO A PRAZO, agora- é maís-fäc]! viajar para 57 cl- .

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

-
" " -VA D):

- ,

VA-RIG/CRUZEIRO
� ••• �.

-- -

-'.-" _ - --- _. - - - - - - - - _- - _'_ -- -- p .. _ - -cr-r ,
.. �

__ ;. _�_:' "':__ .. __

.

.. ":•••.• ••••••••• �••••••;". i
'. �:,

A MAI,OR EXPERI�NdIA EM VOAR. BRASIL
,� "

I

I

I
Em Jaraguá do Sul, peça informações à VARIG

Av. Mal. Deodoro dä'Fonslca;'122/130 - Fone 72;;009-1;;' DDD (0473).

o

�. , .. • 'O'. '.

.. '"r'

;
.

Edital-· .. ,,:: de C·
'

itacäo
,,; ,

O Doutor João Paulo Pasquali, Juii Substituto, em exercicio, nesta Comar
ca de Jaraguá do-Sul� Estado de Santa Catarina, na form� da lei,'etc.....

FAZ SABER aos que o presente edital de citação virem ou

dele conheclmento tívererne interessar possa, com o prazo de 30 dlas, que
por parte de AUTOREGENERADORA LEN-DAN LTDA., através seu. bastan
te procurador, Advogado Dr. Reinaldo Murara, lhe foi, dirigida' a petição íní-

.

cíàl do seguinfe teor: Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Jaraguá
'

do SuL Autoreçenadora Leu-Dan Ltda., entidade jurfdica .de direito p,riva
do, estabelecida à Rua Presidente Epitácio Pessoa, 933, nesta cidade, por
seu procurador (instrumento de mandato incluso), Advogado infra assina
do, 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 AçãQ de Exe
cução, com fundaménto no árt. 585 e seguintes do Código de Processo Ci
vil, contra o ESPóLIO DE INGO SEIDEL, que se processa no Cartório com

petente do Juízo de Direito desta. Comarca. Que a firma autora, é credora'
de Ingo Seidel, por endosso de Elfi Seidel, da importância de Cr$ 2.000,00
(doiS mil -oruzelros), representada pela ínctusa �ota Promlssörla, vencida

, e não paga, Que-- a Autora t�ntot! cobrar amigavelmente a dita quantia mas

1iI�0 lhe foi posslvel receber, Que asslm sendo, requer a Vossa !Zxcelêincia"
S� digl)e mandar citar o �St::»óLlO .DE INGO SEIDEL, através .do inventa
rlante, a pagar dentro de 2;4 horas da citação, o prlnclpal, juros vencidos
e vincendos, custas do processo e honorários .advocatlelos de 20% sobre
o valor do pedido, ou oferecer bens a penhora, tantos quanto bastem para
a, cobertura total dó débito e custas legais, ou contestar a ação, sob pena rÓ,

de revelia e confesso, ficando desde já citado para todos os demais atos e,
termos da-presente ação de execução. Que a flnäl, requer seja a presente
ação júl,gadá procedente e condenado o executado (espöllo), .ao paqamen-

-

to do principal, juros, honorários, custas processuals e demals comina
ções legais. Prova o a.lega90 com a lnctusa Nota Promissória. Dá-se a cau

sa, para efeitos fiscais ,o valer" de crs 2.000,00. Nestes Termos P. Deferi
mento. Jaraquá do Sui, 10 de abril de 1974. pp. Reinoldo Murara. - Advo- 'Igado. DESPACHq EXARADO NA PETiÇÃO INICIAL: Rh.RA. Como Re:'
quer. Jaraquá do Sul, 15.04:74, (a) - Nelson de Souza Infeld - Juiz de Direi-
to. DESPACHO EXARADO à fIs; 11: .. Rh. 'J-se. Cite-se por edital cl prazo
de 30, dias. .laraquá do Sul:10.04.75. (a) - AlvaroWarídell1 Filho -,JUiz de" 'r:

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

ditai, pelo qual citá o Espólio de Ingo Seidel, na pessoa da Inventariante,
atualmerite em lugar incerto é não sabido, por todo o conteúdo da petição
in'iéial supra transcrita e para que pague em cartório, dentro do prazo de
24 horas, a Importäncla de Cr$ 2.000,00 do principal, mals juros de mora,
custas, honorárlôs de Advogado na bàse de 20% sobre o valor da causa

e demais cominações legais, ficando citaêJa ainda, para; que'rendo ofete-
�cer embarg-oG à execução, no prazo de 10 dias, sob-pena de não o,fazendo

-. se presumirem como aceitos pela inventariante, como verdadeiros; os fa- , ,

-tos articulaaos p-ela exeqüente, tudo 'na conformidâde -da petição inicial e
.

despachos'suprá transcritos. E, para que chegue ao conhecimento de to..

.

dos e da inventariante em especial, fdi' passado o' presente edital de cita- __

ção, quê serä' afixadó no local' de costumá, às pottas do 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' supscrevi. '

I ... ...;... c ·doão Paulo Pasquali'
Juiz Substituto em exerc,

,
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Coluna daPrevidência Social
Com uma rede de 2.979 hospitais

próprios e contratados e colocando à

disposição de segurados e beneficiários
um total de 173.815 leitos, o Instituto
Nacional de Previdência Social consti
tui hoje o maior sistema de assistência
médica da América Latina e um dos
maiores do mundo. Paralelamente à ex

pansão dos serviços, o INPS vem atuan- .

.

do também como centro difusor de no

vas técnicas na átea médica através da

utilização de equipamento moderno e

da realização de um trabalho constante
de aperfeiçoamento e atualização de
suas equipes. O Instituto .devolve

.

em

assistência e beneffcios a 55 milhões
de bsasltelros o que 16,5 milhões de

pessoas pagam em contribuições.
INPS e�tingue revenda de
medicamentos e dinamiza a

distribuição gratuita
O Secretário de Assistência Médica

do Instituto, José Granado Neiva, assi
nou ato deterrnlnando a extinção do
sistema de vendas de medicamentos
nas farmácias próprias nos Estados do
Rio, Pernambuco, Santa Catarina, Mi
nas Gerais e Amazonas. Por outro lado
as existentes nas demals unidades da

Federação terão sustadas as compras
.

para renovação de estoque. Esta medi
da visa, entre outros objetivos dinami
zar a dispensação (entrega sem ônus)
de medicamentos básicos e desta for
ma atingir uma grande faixa da popu
lação carente de recursos. Visa, tam
bém, a assistência farmacêutica presta
da pelo INPS- e evitar a concorrência
que é desenvolvida junto às farmácias
particulares.
CEME divulga municípios
beneficiados em 1976

A Coordenadoria de Distribuição'
da Cerne - Central de Medicamentos -

utilizando dados fornecidos pelo INPS,
Funrural e Secretarias Estaduais de Saú
de, divulgou o número de municípios a

tendidos pela Cerne, ano passado. Um
total de 3.223 municípios brasileiros-re
presentando 82% dos existentes - for
mou a lista da distribuição de medica
mentos, além de grande ·quantidade de
vacinas. _.

Na Região Sul, Paraná, Santa Ca
tarina e Rio Grande do Sul, num total de
717 municípios, 98% receberam os me

dicamentos. Nosso Estado com 181 mu

nicfpios dos 197 existentes, foram oon

templados entre eles Jaraguá do Sul,

Corupá, Guaramirim, Massaranduba e
.

Schroeder.

Ministro anuncia distribuição
dos novos médicos por Estados

"O Rio de Janeiro será o Estado
mais beneficiado com a contratação dos
novos Médicos e Dentistas pelo Institu
to Nacional de Previdência Social, se
guido de São Paulo, uma vez que irá
receber 3.244 Médicos e 180 Dentistas .

Essa informação foi dada pelo Ministro
Nascimento e Silva que anunciou a dis
tribulção dos 9.102 Médicos em 46 es

pecialidades e 530 Dentistas que serão
imediatamente contratados pelo INPS
em todo o País, discriminando os quan
titativos por Estados. Santa Catarina foi
beneficiada com 30 profissionais odon
tólogos e 219 médicos.

Segundo estimativas oficiais
se elevará o número de
beneficiários do Funrural

O Ministro Nascimento Silva reve

lou que as despesas do Funrural, refe-
.

rentes a cerca de dois milhões de bene- ,

flclos sociais: pensões, aposentado
rlas, auxílios, deverão alcançar este a

no o montante de 11 bilhões e 375 mi
lhões de cruzeiros. Em 1976, este valor
atingiu o total de sete bilhões de cru

zeiros .

A atuação do F,linrural no presente
exercício deverá superar totalmente a

do ano passado, conforme revelam suas

estimátivas iniciais. Além do maior nú
mero de beneflclos concedidos, tam
bém será ampliado o atendimento am
bulatorial,

. hospitalar e odontológico,
em suas unidades próprias e contrata
das.

Procurando cumprir as metas do
Ministério da Previdência e Assistência

�

Social, de levar a assistência previden
ciária a todos os trabalhadores rurais,
Nascimento Silva revelou que o Funru-
ral concederá este ano 606 mil 460-be
nefícios. Em dezembro deste ano, deve
rão estar em manutenção 2.085.278 be
nefícios cujas despesas alcançarão 11
bilhões 488 milhões, quase dobrando
as de 1976.

Na área do atendimento ambulato
rial, deverão ser concedidos 16.624.953
consultas. Quanto ao atendimento hos
pitalar serão feitas 1.900.269 interna
ções e no setor odontológico .12.852.117
atendimentos. A previsão para 1977 pa
ra a execução-de exames radiográfiCOS
e de laboratórios é de 2.819.736, nas u

nidades do Funrural.

TREM MISTO só 3 vezes por semana
o Sistema Regional Sul, da Rêde

Ferroviária Federal S.A., divulgou que,
à partir do dia 1°. de fevereiro de 1977,
o trem misto que faz o trajeto Mafra
São Francisco do Sul e vice-versa, com
passagens nas cidades de Araquarí,
Joinville, Jaraguá do Sul, Corupá, Rio
Natal, Oswaldo Amaral e Serra Alta -

São Bento do Sul, transitará apenas 3
dias por semana. Assim é que, de São
Francisco do Sul para Mafra, com.saí- .

das às 7,40 horas, o trem misto circula
rá somente as terças, quintas e sába
dos, enquanto que no trajeto Mafra-São
Francisco do Sul, com saídas às 6,10

. horas, circulará às segundas, quartas e

sextas-feiras. O trem misto não circula
rá aos domingos, ficando os usuário�
privados deste meio de transporte para
viagens de negócios e, principalmente,
para passeios e turismo na região nor
te catarinense.

.

Escritório

.ADVOCACIA - CONTABILIDADE - SEGUROS
ANTONIO JOS� GONÇALVES'

Bel. em Administração de Empresas
YVONNE ALICE SCHMOECKEL GONCALVES

Téncica em Contabilidade CRC/SC 7638

CPF 093090.989-53
Rua 2 (Mal. Deodoro) 122/130 .

Fone 72-0091 - ex. Postal, 19

Jaraguá do Sul Santa Catarina

Recursos fiscais e administrativos - Contabilidade
Serviço 'de marcas e patentes - fotocópias de
Legislação .trabalhista e INPS - Seguros em geral
Serviços aéreos VARIG.

DESDE 1944 À SERVICO DO PROGRESSO DE JARAGUA DO SUL

c O M
II

II
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Jaraguá fahril s.a.

Jaraguá do Sul-SC

Em fase de expansão, necessita para admissão

Imediata:

TECELÓES
A Empresa oferece ótimo ambiente de trabalhe

remuneração compatfvel, assistência médica e 0-

dontológica, seguro de vida em Grupo, excelentes

perspectivas de progresso profissional.

Os candidatos deverão apresentar-se no Setor

Pessoal à rua Jorge Czerniewicz, 590, no horário co-

merclal munidos de documentos.

,"

. Venha logo .

.

.

[bascal' O seuChévette77:, .Ao.. b.voce val esco rm
oq"!ru!'l�e�e.�

de dirigir. Mas isso é o que o Chevette ser atendido com a.I!l0r e carinho dignos
sempre foi. Este ano, ele está melhor de um Chevette. Val conse!:fUlI •

.

ainda. Com seu novo painel de
.

financiamento na horae�ênCUl
instrumentos, bancos anatómicos.e sempre que precisar.
porta-luvas com cha�e. Mas não va:no� Seja um dos primeirosa sairpor aí,
contar o final da estona. Vamos deixar num Chevette 77.
o gostinho da descoberta para você.

IrmãosEmm 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

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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frota
OORREIO DO 'POVO

Automóveis chegam ,a 70% da
nacional de veículos

A frota nacional dIe veículos cresceu
31,2% de 1974 para 1975, chegando a

5 milhões 983 mil 854 unidades motori

zadas, segundo a pesquisa mais recen

te do IBGE. Desse total, os automóveis
representam 69,6%, os' caminhões e

furgões 17,9%, os ônibus e microôni
bus 1,2%, e os utilitários 11,1%. De 74

para 75 a maior expansão foi dos veí
culos para carga, 40,6%, seguida dos
automóveis, 29,8%, os utilitários, .....
28,60% e dos ônibus, 23,2%.

'

São Paulo tem quase metade da
,

,frota nacional de veículos, ou seja, 2
,

milhões 419 mil625 unidades, seguindo
se o Estado do Rio, 762 mil 785; Rio G.
do Sul, 565 mil 073; Paraná, 508 mil

,

381; Minas Gerais, 507 mil 620; Santa
Catarina, 224 mil199; Pernambuco, 167
587; e Bahia, 159 mil 233. Consideran
do-se apenas as Capitais, S. Paulo dis
põe de 10 mil 30 ônibus e microônibus,
e o Rio 6 mil 987.

Ainda segundo levantamento da
Fundação Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatfsticà - IBGE, as empresas
de transporte rodoviário do país acusa

ram, em 1974, e-s 18 bilhões 337 mi-

Ihões 897 mil de receita, para uma des

pesa de Cr$ 14 bilhões 135 mílhões 812

mil, sendo que, desse total, os combus
trveis e lubrifican'tes consumiram Cr$
2 bilhões 506 milhões 176 mil, os salá
rios Cr$ 3 bilhões 61 milhões 538 mil,
os proprietários e-s 153 milhões �06
mil, as peças e acessórios Cr$ 2 bllhões
86 milhões 695 mil, e os serviços pres
tados por terceiros, inclusive carretei

ros, Cr$ 3 bilhões 553 milhões 43 mil.

Na oportunidade, vale lembrar que
a posição do Estado de Santa Catari
na é de destaque, situando-se em sex

to lugar, antes mesmo dos Estados de

Pernambuco e Bahia.

Também o municfpio de Jaraguá
do Sul revela elevado padrão de vida

de seus habitantes, posto que, se a po

pulação é de 40.000 habitantes e só o

recenseamento poderá comprovar a

posição' populacional exata e louvado

'nas placas de licenciamento que cir

culam pela cidade, das quais o ex-pre
feito prof. Eugênio Strebe ostenta a de

nr 5000 temos que cada oitavo habi

tahte 'po'ssue um veículo motorizado.

PAGINA 8

Bonifácio julga empresário
injusto

'

.

- o Sr. José Papa Júnior é um

homem injusto e desmemoriado, esque
ce-se que antes do advento do regime
que hoje condena os lndustrtais . pau
listas estavam a zero, pois quem man

davam eram os mestres e contramestre
controlados pelos sindicatos. Agora que
há paz e eles estão a ganhar dinheiro
- e para isso basta olhar os balance
tes - vem este homem, numa injustiça
flagrante, a criticar a poutíca do Pre
sidente Geisel, afirmou 'no Rio, o líder
da Arena, deputado José Bonifácio.

Segundo o parlamentar, "infeliz
mente, de um modo geral, os empresá
rios de todo o país, quando são' cha
mados a discutir polítlca nos foros a

propriados, os 'Partidos e o Parlamen
to, fogem. Depois da obra feita é que
eles vêm criticar. Isso é injusto, sobre
tudo porque os empresários são os

grandes beneficiários da polftica de paz
que o PreSidente está dando ao pafs".

- Esse Sr. Papa que tão duramen
te critica o regiiTIe deveria entender
que ele é resultado da tranquilidade po
lítica que o Governo gera e, sobretudo,
está sendo conhecido graças à liberda
de de opinião que existe hoje no pals.

Alterado regime
de incentivos'

fiscais
Fpolis. - Os contribuintes do Im

posto 'sobre Circulação de Mercado
rias (ICM) não poderão mais optar pe
los incentivos fiscais. A resolução, bai-

, xada pelo Conselho de Administração
'do Procape (Programa Especial de A
poio à, Capitalização de Empresas) pre
sidido pelo secretário da Fazenda, Ivan'
Bonato, diSCiplina o regime de incenti
vos fiscais a partir do dia 16, quando
será publicada no Diário Oficial do Es
tado. Consequentemente, não será mais

preenchido, o Documento de Arrecada

ção Estadual, onde os optantes c�loca
vam o c6digo 116.

A medida foi tomada tendo em

vista o 'levantamento apresentado pelo
superintendente do Procape, Jayme
Scherer. Segundo o levantamento, o

produto da arrecadação dos incentivos
fiscais (institufdo pelo artigo 30:, da Lei
nr. 4.225, de 14 de outubro. de 1968),
prevista até a 'última quinzena deste
mês, corresponderá ao montante das
autorizações aprovadas antes de 27 de
fevereiro de 1975.

Cooperativa. Agrícola Mista '.Itajara" ttda.·
,EDITAL DE CONVOCAÇAO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

De acordo com o art. 26 e 27 item I, ficam' convocados os

srs. associados, em pleno gozo de seus direitos, para Assembléia Geral

Extraordinária, a ser realizada no dia 26.02.77 no Salão da Capela São

João; próximo à Cooperativa, sito à Estrada Itapocuzinho, entrada para à
serrinha, no município de Jaraguá do Sul-S_q, em primeira convocação com

o mínimo de 2/3 (dois terços) de seus associados às 10h. em segunda
convocação corrro mínimo da metade mais um de seue aasoclades às 11 h,
em terceira e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) de
seus associados às 12n na qual havendo número legal será discutida ã se-

, guinte
..

ORDEM DO DIA
.

.

1 . Reforma Estatutária
2. Assuntos Gerais.
Para efeito de cálculo de "quorum" esta cooperativa é com

posta por 155 associados .:
,

. "'., Ja'ragua do Sul, 12 de fevereiro de 1977.

r •

(r Marcelino José Demarchi
Presldente

{ C.P.} ESP'O'RTIVAS

BEse da Jaraguá realiza Torneio
Como parte recreativa equipes das Agências de

da futura Assoclação Re- Joinville e São Bento do
creativa BESC da Agên- Sul, compareceram os

cia de Jaraguá do Sul, os funcionários e, seus fami
funcionários do BESC liares das Agências de
realizaram no dia 12 do Itajaí e Brusque, seguin
mês em curso um interes- do-se bem disputadas
sante Torneio de Futebol partidas, não obstante o

de Salão, nas aprazfveis forte calor reinante, que
instalações do Estádio 'era seguidamente ameni
João Lúcio, em Itapo- zado com refrescos e

cuzinho, gentilmente ce-. chopp.
dido pela sua dinâmica Na hora do almoço, a-:-
diretoria. preciado por todos, pelo
Embora convidadas as seu fino preparo, um bem

preparado galeto e um

temperado carneiro, - fo
ram declarados os vence

dores, que foram os se

guintes: 1. lugar - equipe
de Jaraguá; 2. lugar - Ita
jaf, e, 'em 3. lugar' - Brus
que.
-

Além das palavras do
Diretor Administrativo da
BESCOR, usaram da pa
lavra os representantes
das equipes visitantes e

o . gerente em exercfcio -

sr. Enéias Garcia.

Secretaria de Educação regulamenta inscrições
paral9l'1Jogos Regionais

,

.

Fpolis. - Em São Bento
do Sul iniciarão, de 11 a

15 de maio, os Jogos Re

gionais de Santa Catari
na. Hoje, o Departamen
to de Educação Ffsica e

Desportos. da Secretaria
da Educação (DEO/SEE)
distribuiu uma nota ofi
ciai deterrnlnando. as da
tas para o encerramento
das inscrições dos munl
cfpios e reallzação dos

jogos.

Após as disputas na re

gião norte, o campeonato
se estenderá à região les

te, Blumenau, de 18 a 22
de maio; região centro,
Rio do Sul, de 10 a 14 de

agosto; região oeste, Con
córdia, de 2 a 6 de agos
to e, finalmente, à região
centro-oeste, com sede
em Caçador, de 27 a 31
de [ulho.. A regionaliza
ção esportiva do Estado
iniciou no ano passado,
quando a 'SEE elaborou
um plano' para disputa

dos Jogos Regionais, a

fim de selecionar os me

lhores atletas para as

competições dos Jogos
Abertos, em Tubarão.
A secreterte da Educa

ção afirma que "o suces

so àlcançado . pela com

petição mostrou, o acerto

da. dsclsão do secretário
Ribas Júnior". Acrescen
ta: "No entanto, foi pre
ciso criar mais uma re

gião esportiva, aumentan
do de cinco para seis o

número de divisões que
sediarão as disputas em

'1977. A VI região esporti
va (centro-oeste) tem se

de em Caçador".
REQUISITOS O boletim, ainda infor-
O DED alerta que de a- ma sobre o registro, ini

corda com o' regulamen- cial de atletas e· suas

to geral dos Jogos Aber- transferências: "Estes da
tas de Santa Catarina, pa- dos: 'estão à disposição
ra se inscrever nesta pro- dos interessados, no De-.
moção, o munlcfplo•.deve- partamento de Educação'
rá preencher um formu- Físi.ca e.,Desportos e' nas
Iárlo .próprlo e dar a en- Comissões municipais de
trada ao pedido no pro- Esportes".

fl.GSRESG

•

tocolo do DEO/SEE, im
preterivelmente até 30
dias antes da data mar
cada para o infcio dos jo
gos em cada região a

que estiver subordinado.
Quanto à inscrição de a
tletas,. só' poderão parti
cipar aqueles que cum

pram as determinações
do artlqo 70 do regula
mento geral dos JASC. O
atleta deve estar registra
do no DEO/SEE, não es

'tar cumprlndo estagio ou

punição e cumprir todas
as exigências das porta
rias e regulamentos do
DEO.

Cooperativa Agrícola Mista Itajara Ltda.
EDITAL DE CONVOCAÇAO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

De acordo com o art. 25 dos Estatutos, ficam convocados os

Srs. Associados, em pleno gozo de seus direitos, para Assembléia Geral

Ordinária, a ser realizada no dia 26.02.77 no Salão da Capela São João,
próximo à Cooperativa, 'sito à Estr. Itapocuzinho, entrada para a serrinha,
no Município de Jaraguá do Sul-SC, em primeira convocação, com o míni
mo de 2/3 (dois terços) de seus associados às 7h, em segunda convoca

. ção com o rnínlmo da metade mais um de seus associados às 8h, em ter

ceira e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) de seus

associados às 9h, na qual havendo número legà(�erá discuflda -â.seguinte
'oRDEM DO DIA

1. Deliberação sobre as contas, Relatório da Diretoria,
Balanço Geral, Demonstrativo da Conta Sobras e Perdas
e Parecer do Conselho Fiscal, relatlvos ao exercício de
1976.

�. Destlnaçäo das Sobras verificadas no exercício de 1976
3. Ei'eiçâo' do Conselho Fiscal.
4. Fixação da gratificação do Presidente, bem como a Cé

dula de presença dos Conselheiros de Administração,
e· Fiscalização pelo comparecimento às reuniões.

5. Autorização à Diretoria a contrair empréstimos junto
à agências de crédito para adiantamento da Produção ,

(EGF e outros) Custeio de Industrialização e de Insumos'
Modernos.

'

6. Assuntos Gerais.
AVISO: Outrossim avisamos aos associados que os do

curnentos relativos ao exercício de 1976, referidos no art. 5, Item I, letra
"f" do Estatuto Social, encontram-se à sua disposição na sede social da
Cooperativa sito à Estrada Itapocuzinho, neste Município. Para' efeito de
cálculo de 'quorum" esta Cooperativa tem 155 associados.

Jaraquá do Sul, 12 de fevereiro de 1977
Marcelino José Demarchi,

Presidente
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:�ORREIO' DO POVO
ANO LVIII - JARAGUA DO sUL - SANTA CATARiNA

Sábado 19 de Fevereiro àe 1977 '- NP 2.923

Preparativos para a XIV Convenção Distrital
do Lions 'caminham a' passos largos

Os Lions Clubes de Jaraguá do
Sul - Centro e Indústrial - pertencentes,
ao 'Distrito L-10, reunem semanalmente
os membros da Comissão Central e os

das demais Comissões objetivando com
isso a definição quanto aos preparati
vos da XIV Convenção Distrital do Lions
que será reaüzada em Jaraguá do Sul,
dias 11, 12 e 13 de março próximo.

Com o fito de que a convenção al
cance o maior brilhantismo possível,
foi' instituído recentemente a Comissão
Centf'al, Comissões 'Especializadas e

Coordenadores que tem como diretor
o Leão João Lúcio da Costa, ex-vice
Prefeito de nossa cidade. A Comissão
Central da Convenção conta, além do
Diretor, os senhores Moussa Nacli, José
Venâncio Pereira, Adernar Furtado, Jo
sé Bahia, Sílvio Ewald e Rolando Jahn
ke, que por l5i são também os Coorde
nadores. Já as Comissões Especializa
das que contam inclusive com integran
tes do Lions de Corupá ficou assim
formada: Hospedagem e Transporte;
Propaganda Boletim e Divulgação; Prê
rnlos-Brlndes e Sorteio; Jantar Festivo;
Coquetel; Churrascada para Fanfarras;
Churrascada Leões; Desfile; Instalação
Solene; Chá das Domadoras; Eletricida
de; Sinalização; Decorações; Plenários
e Forum l.eonlstico: Recepção (convi
tes e relações públicas); Café Sócio
Chave; Serviço de Saúde: Baile; Trans
porte lnterno: Visita às Indústrias; Flâ
mulas (medalhas e crachás); Tesoura
ria e Secretaria;

À esta Convenção estão previstas
presenças importantíssimas tais como o

Presidente do Lions Internacional, o

brasileiro João Fernando Sobral; o

Coordenador da Convenção Nacional; o
Presidente do Conselho de Governado
res; Governadores de vários Estados;
Presidentes e Membros de Lions de
diversas parte do país além de várias
altas autoridades. Para tanto, a progra
mação oficial está elaborada dentro do
critério da melhor organização possível
para que nestes três dias solenes os

convencionais possam receber tudo o

que esperam dos Leões e Domadoras
anfitriães da ,Jaraguá centenária. As a

tividades constantes na programação
serão alvo de maior destaque em pró
ximas edições, já que temos exigüidade
de espaço. Na reunião da última quarta
feira nas dependências do Restaurante

Itajara, cogitou-se que poderá ser in
cluído na programação o Forum das
Domadoras. Também a prefeitura mu

nlclpal está colaborando para o suces-'

so deste evento uma vez que, garantiu
ajuda flnancelra em torno de 30 mil cru
zeiros e a contratação da Banda Lyra
da Aurora que animará o baile no se

gundo dia da Convenção, no Clube A
tlético Baependi, gentilmente cedido pe
la diretoria. Convém acrescentar que
esta ajuda da prefeitura já havia sido
confirmada na gestão Strebe/João Lú
cio e agora ratificada pelo atual prefei-.
to Victor Bauer.

A partir da próxima semana, as

reuniões dos organizadores será levada
a efeito numa das salae do Depto. de
Informações Turísticas.

Comércio local fechado
quarta feira/período

matutino
Em circular dirigida à imprensa, o

Clube dos Diretores Lojistas de Jara
guá do Sul comunica que em reunião
realizada na quarta-feira, dla 16 de fe
vereiro em sua sede, ficou' decidido por
unanimidade de seus associados pre
sentes, solicitar ao comércio local a

cessação de suas atividades no próxi
mo dia 23, quarta feira, no período da
manhã em comemoração a passagem
do carnaval. Esta medida foi tomada pa
ra que os funcíonárlos lotados no co

mércio local possam se divertir nos fes
tejos momescos, devido a grande inten
sidade de promoções carnavalescas
nos salões e mesma na rua.

Alerta as donas-de-casa
Conforme já noticiamos em edição

anterior, o CDL de comum acordo com

representantes das Organizações de
Supermerc;:adôs decidiram que não
mais haverá expediente nessas organi
zações aos domingos, a partir do dià
1°. de março. Na mesma reunião reali
zada no início deste' mês ficou decidi
do ainda que o horário para atendlrnen
to ao público aos sábados se estende
rá até às 20 horas e que nada impede
que os mesmos cerrem as portas antes
do horário previsto, mas, nunca prolon
gado. Nosso objetivo é informar, por
tanto nunca é demais repetir fatos de
interesse público como este alerta às
donas-de-casa, no sentido de que pre
'cavenham-se centra esta nova tomada
de posição.'

'

AGUA POLuíDAMINE RAL
Fpolis. - Uma garrafa de Água

Santa Catarina, adquirida no comér
cio local', que além de estar poluída;
continha em seu interior um' inseto
em decomposição, foi enviada pelo
secretário Zany Gonzaga, do Interior
e Justiça, à Secretaria da Saúde.

Por determinação do secretário
Hélio Ortiz, o Laboratório Central do

I COMUNIDADE

Departamento Autônomo de Saúde PÚ
blica fará um exame bacteriológico da

, fonte e equipamentos de industrializa-
,

ção da Água .Santa Catarina. Por de
creto federal, cabe às secretarias de
Saúde o controle da fiscalização sani
tária das águas minerais destinadas ao

consumo.

EVANGÉLICA LUTERANA I
EDITAL DE CONVOCAÇAO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

São convocados os membros vo
tantes da Paróquia Apóstolo Pedro

, da Comunidade Evangélica Luterana
, de Jaraguá do Sul, para reunirem-se
em Assembléia Geral Ordinária, que
terá lugar no Salão Comunal à Rua
Prof", Estéria Lenzi Friedrich, 78, no

dia 26 de fevereiro de 1977, com iní
cio às 14 horas em primeira convoca

ção e às 14h 30min em segunda con

vocação, para deliberarem sobre a

seguinte ORDEM DO DIA
1. Leitura e apreciação dos re

latórios dos Senhores Pas
tores;

2. Leitura, discussão e aprova
ção das contas paroquiais
relativas ao período de ....
01.07.75 a 31.12.76;

3. Eleição dos Presbitérios;
4. Assuntos diversos.
Jaraguá do Sul, 20 de dezembro

de 1976.
Ewald ZeUmer

Presidente Par. Ap. Pedro

Câmara realizou duas sessões
, Em cumprimento a dispositivos do

Novo Regimento Interno que prevê no

mínimo seis reuniões ordinárias men

sais, a Câmara de Vereadores de Jara
guá do Sul realizou nesta semana duas
sessões, segunda e quinta-feira.,

Quando da primeira sessão da se

mana, o presidente do legislativo esta
beleceu reuniões nas segundas feiras,
nas primeiras semanas do mês .e

s e g u .n das e quintas feiras
nas duas semanas restantes. Nesta mes

ma sessão deram entrada no plenário,
duas indicações de autoria do vereador
Alvaro Rosá, indicações estas retiradas

pelo próprio vereador ante a explanação
de motivos do Líder do Governo na Câ

mara, José Alberto Klitzke de que o E

xecutivo no início de gestão ter que re

organizar os diversos setores adminis- ,

trativamente e que não seria,momento
oportuno face ao grande acúmulo de

serviços. Na ordem do dia nada cons

tava e na oportunidade o Presidente da
Casa de Leis solicitou aos edís o núme
ro da conta bancária do BESC, para
que alísejam depositados os honorários
a que tem direito.

,

Indicação de Reginaldo Schlochet
como líder da oposição na Câmara 'pe
lo Diretório Municipal e a presença do
ex-prefeito Eugênio Strebe também fo
ram destacadas. Foi apresentada tam
bém a Carteira de Vereador e solicita
da aprovação do modelo ou mesmo re

tificação, cujo assunto ficou para a ses-
são vindoura. "

.sa FEIRA
Ao contrário de segunda feira em

que estiveram presentes a totalidade,
quinta-feira notou-se a falta do verea

dor José Gilberto Menel nesta terceira
reunião ordinária pertencente a 9a. Le-

gislatura.
Após a Leitura da Ata:, na Leitura do

Expediente notou-se a grande quanti
dade de correspondência recebida de
várias cidades de nosso Estado comu

nicando a Tomada de Posse de Pre

feitos e Vereadoers. Requerimento de

Schiochet pedindo- seja enviado votos

de pesar a família de Angelina I
Rubini

Emendorfer, pelo seu passamente, de-, .

ferido pelo Presidente' Mário Krutzch,

também deu entrada na oportunidade.
Vários projetos de lei de autoria de exe

cutivo municipal pedindo sejam discuti
dos e aprovados foi assunto de maior

movimentação na sessão de quinta-fei
ra com o Projeto de lei nr. 01/77 que
revoga a Lei nr. 60M76 que autorizava
a municipalidade a receber por doação
área de terra da União Catarinense de

Educação para abertura de acesso pa
ra o futuro prédio da FERJ; o Projeto
02/77 dispunha sobre vários contratos,
sendo que o mesmo foi retirado pelo e

xecutivo.
O 03/77 que cria cargo de provi

mento em comíssão e o 04/77 que au
toriza o chefe do Executivo Municipal a
subscrever ações da CELESC e ou E
RUSC foram colocados em primeira vo

tação sendo que o de nr. 03,desaprova':
do pela bancada oposicionista; sobre a

ções de eletrificação mereceu unanimi

dade dos presentes pois virá beneficiar

grandemente o município como é o ca

so de Garibaldi e adjacências e Estra

da Nova. O quinto e último Projeto de

Lei apresentado autoriza o executivo a

receber por doação área de terra de
Alfredo D. Janssen e' esposa para aber

tura de rua. Nova reunião está assenta

da para segunda-feira às 18 horas. )

Moretti. Jordan.,& Cia.Ltda.
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A mecânica "MORETTI", você já conhece - 30 anos de bons SERViÇOS.

E tem mais: Dispomos de financiamento próprio.
Consulte-nos e escolha aquele que melhor se adapta.

Da sua Leitura para o meu Arquivo I-Da bomba que não passa de um traque
PRO,F. PAULO MORETTI' autodomínio recOmenda para tais

Quantas vezes a cena' se repete.
As ameaças, as promessas, as im

precações atingem um pente de e

bulição à hora em que são formula-
. das, não passando, entretanto, de
.

uma pálida imagem do que era para
ser e não foi, .. do que. . era .. para
se fazer e não se fez, do que era pa-,
ra acontecer e não aconteceu.

A instabilidade emocional que
preside a muitos atos impensados é
capaz de demonstrar atitudes pouco
comuns àqueles que, muitas vezes,
agem pressionados por circunstân
cias que forçam uma situação que,
em hipótese alguma; pode ser consi
derada como normal.

Nesses casos, a demonstração
exterior de episódios pouco reco

mendados, se não chega a compro
meter' seus protagonistas, pelo me

nos é capaz de revelar facetas talvez
desconhecidas daqueles que, convi
vendo com certas pessoas, não pres
supunham fossem elas tão instáveis
emocionalmente.

Em contrapartida, o justo equl
líbrio, mantido em circunstâncias em

que explosões temperamentais talvez
se justificassem, indica que todo ser

humano é capaz de controlar seus a
tos, sem exorbitar da esfera que o

casos.

E, para tais casos, o autodomí
nio é uma questão de auto-educação,
da mesma forma que a hipocondria
·0!ISa6ns-olne ap e!�u@JJo�ap· ,
Tudo leva ae-rer, pois, que as amea

ças de fazer desabar céus e terra

não passam, com freqüência, de re

pentes incontrolados em que se en

volvem aqueles que, por tempera
mento ou por excentricidade, pare
cem estar narcotizados pelas razões,
que originam tais repentes.

E quantas vezes atitudes desse

gênero comprometem a boa reputa
ção de um sem número de indiví
duos que, envolvidos em circunstân
cias que tai�, passam a ser vistos
com certa dose de indiferença, de

antipatia ou até de recriminação, pas
sando por igual a pagar pelas con-

,

sequências advindas, quiçá, de uma

situação normal, mas transformada
em anormal pelo circunstante que
dela participa.

Basta, para isso, um leve des
controle e tudo se arruína. E' o pior,
nisso tudo, é que à hora em que o
corre tal descontrole parece que uma

bomba de alta potência vai ser deto
nada, mas tão logo se harmonizem
os ânimos, o que era bomba não pas
sa de um simples traque.
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