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Ano LVIII JARAGUÁ DO SUL (Santa Catarina')

Noticiário da AC I J 5
Dados a falta do líquido acentua- rando-se no dia 08.

Estatísticos: se com o passar do tem- Para o dia 21 de março, Na reunião de segunda-
Durante o mês de feve- po e já começa a causar prolongando-se até 25.3, a feira da edilidade jaragua

reiro, a Associação Co- apreensões à algumas in- mesma repartição realiza- ense, o presidente do Le
mercial e Industrial de Ja- dústrias, que dependem rá em nosso auditório, um gislativo, sr. Mário Kru
raquá do Sul expediu dez essencialmente da regu- curso de Monitores do Im- tzsch leu relatório de sua

certificados de origem pa- laridade do abastecimento posto de Renda - Pessoa participação ria reunião
ra produtos exportados de água potável. Físlca, tendo como minis- da AC.C.M. - Associação
para Venezuela, Uruguai, Contudo, a entidade, trantes os srs. Jorge Stein- Catarinense de 'Câmaras
Paraguai, Nicarágua e E- .mantém-se em confiante macher e Luzia Zari de Municipais, realizada às 14
quador, no valor de Cr$ expectativa, uma vez que, Souza. horas de sábado último,
726.043,19. segundo se noticia, as pro As inscrições estão a- no Auditório da CELESe,
Foram autenticados 188 vidências para a constru- bertas, podendo serem fei- em Florianópolis.' Prelimi

livros mercantfs durante ção do novo reservatório tas no Posto da Receita narmente explanou que só
fevereiro. estão em andamento. Federal, à Avenida Mal, tomou conhecimento da

O audltôrle da entidade Bolsas de Deodoro da Fonseca, on- reunião, às 16 horas de 6a.
Élsteve à disposição, du- Estudo:, de os interessados pode- feira, dia 25 e, por isso
rante dez dias, do Clube Q Sindicato das Indús- rão obter maiores escla- fez-se representar samen-
dos Diretores Lojistas, pa- trias da Alimentação rece- recimentos a respeito'. 'te como membro da Câ-
ra realização de um curso beu do vice-Prefeito Muni- Reunião' da mara de Vereadores de Ja

para vendedores/balco- cipal, sr. Sigolf Schünke, FACISC: raquá do Sul que não hou-
nlstas, que contou com a cópia da carta que o Go- Segundo comunicado - ve tempo para comunicar

participação de 78 pes- vernador do Estado, sr. recebido da Federação os demais vereadores.
soas, empregadas em 10- Antônio. Carlos Konder das Associações Comer- Os trabalhos, continuou,
jas locais. Reis lhe enviara, comuni- clalse Industriais de San- foram abertos pelo presl-
Outrossim, o auditório cando que no mês de mar- ta Catarina, a entidade dente da AC.C.M., sr. AI

foi cedido à Associação ço deverá ser paga a se- . realizará sua primeira
dos Administradores de gunda parcela das bolsas reunião deste ano, nos
Pessoal e Sociedade de de estudo concedldas pe- dias 18 e 19 de março, em
Cultura Artística de Jara- lo Ministério do Trabalho, Florianópolis. Verbas para Palácio de ' Acontece
guá' do Sul, para suas a filhos de trabalhadores O programa da reunião

'

Esportes e CIP
reuniões mensais nas indústrias da alimen- já está pronto, prevendo '

.

. '.
A ACIJS reuniv:-se ape- tação Jocals, Acrescenta !�m e,�contrt�.... com Sl im- >. ,Notícias Dr�nda� doa- capJtà! dó E'�tan • ��--� - P e "L - ·I�J.",A R ·A,nas duas vezes em feve- o expedlente do governa- prensa, na Cása do Jor-, do nes dão êorita 'que por determina- L.:.

reiro, tendo focalizado, dor, que as bolsas serão nalista, às 16 horas do. dta ção do Secretário Salomão Ribas Ju
com destaque. o problema da ordem de Cr$ 500,00 18, durante o qual serão nior, da Educação e Cultura foi autori
do abastecimento de ener- e, grâças a intervenção de abordados assuntos de in- ,zado o Fundo de Estímulo 9 Apoio à E
gia elétrica ao parque in- S. Exa. o total foi elevado teresse da classe empre- ducação - FEAESC a liberar 21 bilhões,
dustrial, cuja .solução esta de 45 para 55, para o mu- sarial. • 254 mil e 696 cruzeiros para aplicação
encaminhada, conforme nicípio de Jaraguá do Sul. em início, prosseguimento e conclusão
expedlente recebido da Seminári'o sobre Às 20 horas do mesmo de construções escolares e outras o-

presidência da CELESC, Imposto de Renda: dia, se dará a instalação bras do governo do Estado em 33 el-
amplamente divulgado. Sob os ausplclos do solene da reunião, no ÇlU- dades catarinenses. A Jaraguá do Sul
Esta-se mahtendo con- Posto da Receita Federal ditório da Federação do foram destinados recursos da ordem

tactos com firma especia- de Jaraguá do Sul, reaH- Comércio de Sànta Cata- de 164 mil e 500 cruzeiros para conelu
lizada, para a realização za-se a' partir do dia 07 rina, enquanto assessores são da construção do Ginásio de Espor�
de um ciclo de palestras do corrente, no auditório da Féderação e represen-

'

tes e 500 -mil para prosseguimento da
sobre a nova lei das so- da' Associação, um semi- tantes das Associações fi- construção do Centro lntereseotar de
ciedades anônimas, recen- nárlo

'

sobre Imposto de lladas selecionarão as pro 1°. Grau-CIP.
temente baixada pelo go- Renda - Pessoa Jurídica. posições a serem aprecia
verno federal. As palestras O seminário terá início das durante a reunião ple
poderão acontecer ainda no dia·7 de março, às 15 nária do dia 19.
neste mês de março. horas, e será coordenado No dia 19, as Associa-

I Por fim, a Associação pelos Drs. Carlos Irapuan ções estarão reunidas no

tem-se preocupado com o Meyer e Dlnorah Flaviano Lagoa late Clube, para a

problema do abastecimen- Vieira, Agentes Fiscais de preciação dos trabalhos
to de água à cidade, pois Tributos Federais, encer- propostos.

'Ontem, aula inaugural
da F E R'J
\

Foi ontem, às 19h30min, a aula

lnauqural da Faculdade de Estudos So

ciais, deste ano, na presença de alu

nos, Diretor e representantes do Con
selho Curador entre outros, rriinistrada
pelo 'proteéecr Dr. Demétrio Badaró,
Diretor da Faculdade de Direito de Tau

baté, São Paulo. Esta aula, segundo
porta-voz da FERJ, correspondeu a

quatro dlas - de 1°. a 04 de março - to

talizando 16 aulas e, os que não com

pareceram já têm 16 faltas, o que sem

dúvida é deveras lamentável.
OS APROVADOS EM,

.

2a. CHAMAD�
, Informações ainda procedentes da
FERJ nos dão a conhecimento a no

menclatura dos 23 .aprovados . em 2a..
chamada ,do vestibular realizado dias
1�; 1�. e"20 de fevereiro'; sendo os se

guintes: Valério Deretti, Marita
.

Ma
fhud, Iraci M. Dumke, WHson Roberto
Schaffer, Gilberto Pradi Florlanl, Aristi-

des Kasper, Pedro Derettl, Everilda, T.
Santos, Iara Rudolf, César Augusto'
Grubba, Bruno Muchalski, Carmem Ma
ria M. Schiewe, Mário Norberto Piaze
ra, Douglas S. da Oliveira, Ossllda Inês
Nardelli, Wi,lson José Watzko, Ingrid
Kreutzfeld Alves, Teonila Judite Roma
ni, Walmir Jacob Hertel, Adelino S.A
dos Santos, Magali Piazera, Alda Bel
tramini Raizer e Solange R. Machado.

Os três primeiros lugares do vesti
bular 77, em 1 a. e 2a. chamada como
fato pitoresco, teve somente um repre
sentante do sexo masculino.

Etelvina Dalrl Busnardo, Ursula
Cristini Briese e Manoel de Souza em
1 a. chamada e mais Solange R. Macha
do, Alda Beltramini Ratzer e ,Magali
Piazera em 2a. chamada foram os 1í?s.,
2°s. e. 30s. lugares, respectlvamsnte, do
vestlbular d& ,Façuld�de de ,Estudos'So
ciais, da Funaação Educacional Regio
nal Jaraguaense neste ano de .1977.

Krutzsch na

diretoria

Sábado 05 de março de 1977

Mário
da UVESC

do Betlarmlno da Silva, Congressos e a presta
que prestou contas do e- ção de contas e passe da
xercício encerrado, sendo nova Diretoria em feverei
em seguida escolhida a ro do ano seguinte.
cidade de Joaçaba como - Mandato do Conse
sede do V Congresso Ca- lho Fiscal reduzido de 2
tarinense de Câmaras Mu- para 1 ano e,
nicipais, em setembro des- - Será feita uma con

te ano e Joinville como nual dos vereadores, não
sede do VI Congresso em tribulção de 1 % sobre o

78. Após, passando à alte- total da remuneração a

ração dos Estatutos So- urtpassando o limite de
ciais, foram aprovadas as Cr$ 2.880,00.
seguintes emendas e alte- Na composição da no-'
rações: va diretoria da A.C.C.M.,
- A Assoclação Cata- agora U.V.E.S.C. foram e

rinense de Câmaras Mu- leitos, os senhores Mário
nicipais (AC.C.M.) deno- Krutzsch, Presidente da
minar-se-á doravante U- Câmara de Vereadores de
\lES'C - União dos Verea- Jaraguá do Sul e Gregó
dores do Estado de San- rio Alóis Tietz, Presidente
ta Catarina. da Câmara de Vereadores
- Será feita eleição da de Schroeder como su

nova diretoria sempre por ))Ientes do Conselho Fis
ocasião da realização dos cal, com 7 membros.

na

No término da sessão do legislati
vo de segunda-feira, I!Jm certo .vereador
do "mandabraza" chegou ao cúmulo de
ameaçar um colega de imprensa que
dava cobertura aos trabalhos da Câma
ra, porque o mesmo havia noticiado em
seu jornal que o vereador já havia fal
tado em duas sessões do legislativo, de
cinco realizadas - o único.

"PÔ, como é que fica minha situa
ção perante os eleitores ... é que eu sou

queimado", desabafou.
Sr. Vereador! O Sr. sabe para que

existe a imprensa??

Em funcionamento o

Posto da 'Fename
Já está em pleno funcionamento

desde o dia 1°., o Posto da Fename de
Jaraguá do Sul, velha aspiração de nos

sos estudantes que aqora podem ad

quirir o material dldáttco a preços mó
dicos, fixados pelo Ministério da Educa
ção e Cultura. Os órgãos oficiais. de
nosso município há tempos pleiteavam
o Posto e, graças a providencial inter
ferência do Senador Otair Becker jun
to ao MEC, foi possível a implantação
deste posto, um dos 255 espalhados
pelo país.

A Fename em nossa cidade fun
ciona em dois períodos, pela manhã,
das 8h .às 11 h30min e a tarde das 13h

'30min às 17h30min, instalada à rua Jo-
sé Fontana, nos fundos da préfeitura
municipal. Tendo como objetivo pres- j
tar assistência ao aluno carente, o ma

terial escolar distribuído pela Fename
são vendidos a préços de custo, como
por exemplo: cadernos com 56 folhas,
Cr$ 1,50; conjunto para desenho com

dois esquadros, um transferidor e uma .

régua, Cr$ 4,00; lápis de cor - tamanho
grande com 12 unidades, Cr$ 6,50; bor
racha, Cr$ 0,40; lápis preto, Cr$ 0,50;
dicionário escolar da llnqua portugue-
sa, Cr$ 35,00; atlas Cr$ 40,00, além de
diversos outros materiais a disposição
dos alunos.

Sindicatos. Classistas em Assembléia
Reunidos· extraordinár1amente na

noite de ontem, na sede social, à Av.
Mal. Deodoro da Fonseca, 348 - Auditó
rio da ACIJS - os associados dos Sin
dicatos das Indústrlas da Alimentação,
das lndústrfas do.vestuãrlo, das lndús
trias Metalúrgicas, Mecânicas e do Ma
terial Elétrico e das Indústrias da Cons
trução e .do ,Mpbil,iár;ie· de Jaraguá do.
Sul, que, na ordem do dia deliberaram
sobre a indicação de três associados,

ao Tribunal Regional do /Trabalho 'da

9a. Região, escolha-do vogal e- suplen
te e um representante dos emprega
dores, na Junta de Oonclllação e Julga
mento de -Jolnvllle. A convocação dos
associados em -Assembléia Extraordiná
ria foi através _de editais, assinados,

'respecti�ámer;lte, pelos presidentes,
Srs. RedolfO Hüfenuessler, Dorval Mar
catto, Vicente Donini e Waldir Octávio
Rubini.

"

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Rua 2, nO. 130 - Fone: 72-0091
Jaraguá do' $ul - Santa Catarina

- Cantinho Poético, escrito pelo pro
festor: Luiz Gonzaga A. Sobrinho.

CONSEOÜÊNCIA
/

Vai ter tanta gente a pé
E tanto carro parado
E tanta gente moderna
Voltando a pé ao passado

E pneu vai durar muito
E vai ficar mais barato
O que vai subir na bolsa
J: a sola do sapato

E a pinga tão comentada
Agua maldita ou divina
Não mais vai encher o copo
Mas tanque de gasolina.

E tanto carro afamado
Fora da linha já está ...
Quem vai desfilar na estrada
J: o FlOVO carro "gambá"

.

Vamos ter carro pinguço
Pegando frango na rua

Dando a partida da terra
Fazendo pouso. na lua

Mas, se der certo o que penso
Vá pro inferno a, gasolina
Meu carro só vai rodar
Na base da Vitamina.

Carnaval, Jaraguá do Sul,
22 de fevereir� de 1977;

ISOCIAIS
,

Aniversariantes da semana

Fazem anes hoje:
Sr. Gerônimo Tomaselli, em Schroeder

Sra. Elisabeth Vieira,. em Esr. Nova
Sra. Iris Lange Engelmann
Sra. lúcia t.uíza Albrecht

Fazem anos amanhã:

Sra. Vva. ,Eleonora luz, em Curitiba
Vva. Sra. Juliana K. V. Coutinho
O jovem Aldo Maimrich, lages-Se
A garota Ana Cláudia, filha de Liberato
e Hilda Ronchi, em JoinviUe.

Dia 07 ·Março
Sra. Yara, esposa do Dr. Fernando A.

Springmann, em Estreito-Fpolis.
�ra. Edeltraud Rolin Hermann, eorupá

,

Dia 08 Março

Sr. Leopoldo Mey" em�Joinville
. Sr. Wilson GermaFlo Albrecht, em
Schroeder ' ,

Dia 10 Março
, '

Sr. Roberto Furnke " '. '

Sra. Paulina Morbls.. em Rib. Molha
Sra. Romualda He"ke,�em Curitiba
Sr. Roberto Renato Fumke
Sra. Alzira, esposa d�' sr. Oscar Nagel

Dia 11 Março .," "l
-

;.

Sr. Fidélis Baratte, em Criciuma
Dáisy da Costa, em S.F. do Sul
Sra. Ivete Stulzer da, Silva
! "Aos, anlversartantee, este semaná-
rio deseja felicidades".

R egistro C i V i I
. Aurea MUller ,Grubba, Oficial do

Registro' Civil' do 10: Distrito da Comar
ca de Jaraguá do Suf" Estado (Ie Sänta'
eatarina, 8ra811.,

. .-

GASOLINA E
AGUA MINERAL

Arnoldo ALEXANDRE

Vamos começar interrogando: qual
é o produto mais CARO - à gasolina ou

a Agua Mineral? 'r,

Alguém já ber.rou contra o preço
sxtorslvo da Agua Mineral?

Ninguém.
A gasolina, senhores, vem lá da

OPEP. O Brasil para garantir a distri
buição da gasolina mantém uma frota
de navios que navegam de um extremo
ao outro do mundo para nos trazer o

petróleo.
Fontes de Agua Mineral estão a

poucos quilômetros do meio consumi
dor.

'

Uma garrafa de AM custa Cr$ 2,00.
em litro plástico custa Cr$ 5,90.

O mesmo sujeito que acha caro

um litro de gasolina por Cr$ 5,20, entra
na mercearia e paga sem cara feia o li
tro da AM a Cr$ 2,95, isto considerando
que o recepiente plástico acusa ter 2
litros de.,.água. ..

...

Representa uma insensatez o cida
dão chamar o governo de ladrão pelo
aumentá da gasolina e aceitar cândi
damente o preço da água mlneral,

Meditem, senhores, meditem!

Edital rir. 9.713 de 24.2.1977

Natalino de Souza e Adelina Hornburg
Ele, brasileiro, solteiro, operário,'

natural de Guaramirim, neste estado,
domiciliado e residente em

- Guarami
rlm.. neste estado, filho de Olibio

'

de
Souza e Alzira Keske de Souza. Ela,
brasileira, solteira, do -lar, natural. de
Jaraguá do Sul,/domiciliada e residen
te à Rua Jolnvllle, nesta cidade, filha de
Rudi Hornburg e Hilda Jordan Horn
burg.
'Edital nr. 9.714 de 25.2.1977
Gervásio Kosloski e Silvia Steindl

Ele, brasileiro, solteiro; operário,
natural de Doutor P�drinho, neste esta
do domiciliado e residente em Jaragua
sinho, neste distrito, filho de Severino
Kosloski e Barbara Kosloski. Ela, bra
sileira, solteira, servente, natural de Ja
raguá do Sul; domiciliada e residente
em Garibaldi, neste distrito, filha de An
dréas Steindl e Alice Gessner Steindl.

Edital nr. 9.715 de 25.02.1977

Waldemar Ziemann e Diani Mariza Hort

Ele, brasileiro, solteiro, engenheiro
mecânico" natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente à Rua Rober
to Ziemann, nesta cidade, filho de Wal-'
ter Ervino Ziemann e Eli Lopes Zie
mann. Ela, brasileira, solteira, assisten
te social, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente à Avenida Ma
rechal Deodoro, nesta cidade, filha de
Paulo Hort e Maria Borges' Hort.
,Edital nr. 9.716 de 25.2.1977
Francisco Antonio. Rosa e Lúcia. Rosa

Ele, brasileiro, solteiro, 'operário,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliado
e residente à Rua José Emmendorfer,
nesta cidade, filho de Antonio Rosa e

Ana Alves. Ela, brasileira, solteira, in
dustriária, natural de Jaraçuä do Sul,
domiciliada e residente em Vila Lenzi,
neste distrito, filha de Jordão Rosa e de
Alice Rosa.

Edital nr. 9.717 de 01.03.1977

Cópia recebida do cartório de Po-.
me rode, neste estado.

,

' '

Lourival Tiegs e Rosália Schwarz

Ele, brasileiro, solteiro, industriá
rio, natural de Jaraguá do Sul, dornlcl-:
liado e' residente em Barra do Rio Cer
ro, neste distrito, filho de Eváldo Tiegs
e Elfi Tiegs. Ela, brasileira, solteira, in
dustrlárta, natural de Pomerode, neste
estado, domiciliada e residente em Po
merode, neste -e'stado-;í filha -de Arthur
Schwarz e Irma, Schwarz.

E para que chegue ao conhecimen
to de todos mandei passar <) presente
edital que' será publicado pela 'imprensa
e em eartörte onde' será afixado duran
te 15 dias. Se algué'm souber de algum
impedimento acuse-o para os fins le
gais.

?
�
'" '

• AUREArMOLLEâ . GRUBBA
,

- Oficiar"' -.

VOGA, no-Colégio São Luis
,,_ \ " �. :_

t

Se vOcê quer ser feli:t? :Ter' boä sua 'vidà: eliminando a fadigá dos 'ner�,
saúde. até a velhice coloque Yoga' na vos, as dores em geral, o descontrole
sua Vida. ernoclonäl, frustrações, conflitos, ansle-

O Professor Ir. Severino Bernardi dade, angústia; depressão, etc.
dirige Cursos de Yoga para todos os "A primeira das riquezas, é a saü-
lnteressados de arnbos' os sexos, dos de". (Emerson).
7 aos 80 anos de idade. As inscrições No ano passado, mais de uma'

Já estão abertas: centena de pessoas de Jaraguá e cida-
O Curso iniciou dia 10. de março. des vizinhas, encontraram nesta prática

HORARIO
de Yoga, o que tamb�m proc,uravam
durantes anos, com muitos gastos, per
da de tempo, incômodo e talvez pou
cos resultados. Em poucas semanas

sentirá os benétlcos efeitos. Experi
mente .e verá! Não só você lucrará com

Em poucos dias. você irá transfor- isto, mas muita gemte que convive com
mar-se e enriquecer-se de saúde e paz você e precisa de você.

Grupos: Masculino , Femin. , Feminino
Dias 2�. e 4a. , 3a. e 5a. , 3a. e 6a.

""'Hörä':
.

20,30 h "
...... ,'

2011 r"1'S"fj""
.---------- .. _---------_._ ..... _----_. __ --------_.- -------_ .. --------_........._--

'. Em vigor� as': novas tarifas -, postais
Desde o dia 1°. de março, terçá

feira, as tarifas postais e telegráfieas
estão 37 por cento maís caras, confor
me tabela divulgada pela Empresa Bra
sileira de Correios e

. Telégrafos. As
cartas simples que antes custavam Cr$
0,80, custam Cr$ 1,10; cartões postals
até 10 g, Cr$ 0,90; o aerograma custa.
atualmente Cr$ 0,90. Além destes sofre
ram 'majoração os despachos de enco

mendas, com limite máximo de 10 kg,
os impressos (normais e urgentes), os

Serviços Especiais SEER, SEEO e SER
CA,· Vales. Postais, Valor Declarado e

Reembolso Postal, lrnpressos com Pre
ços Postais reduzldos (Porte Pago) �
outros serviços. Estes dados colhidos
junto ao agente dos Correios em Jara
guá do Sul, sr; Hélio Feiler, revelam,
ainda, que há condições prévias para
aplicação da tabela vigente que deverão
ser observadas, bastando Piara isso to
mar orientação precisa junto aos funcio
nários da Empresa.

ENVELO�ES ._

PADRONIZADOS .

Outro tato de .lmportâncla e que
merece a devida atenção é com respei
to a padronização dos envelopes que
em nada prejudicará os usuários e, pe
lo" contrário, trará enormes vantagens
para o processo de desenvolvimento
postat no Brasil. Ouanto aos tipos de

• envelopes que deverão ser utlllzados

para fins postais, são envelopes co

rnuns, com ou sem janela e os envelo

pes especiais, destinados à correspon
dência internacional. Os envelopes co

muns deverão ser confeccionados em

cor branca ou tonalidade clara; ver�
de-claro, amarelo-claro, azul-claro, ro

sa-claro, obedecendo as seguintes di-
. mensões recomendadas pelos correios
., 114 mm x 162 mm; 114 mm x 229 mm

com a espessura máxima de 5 mm.

Ressalte-se que dentro desses padrões
garante às cartas preferêncía no tra
tamento. Dentro ainda do limite das di
mensões, existem ainda outras tolera
das a saber: cartas e impressos-mrni
mas /90 x 140 mm; máximas 600 mm,
maior dimensão. Cartões Postais - má
ximas 105 x t48 mm e mínimas 90x140
mm .e, encomendas póstais as mesmas

dimensões de ,qart!is e impressos .

. Esta medida segundo ainda o a-e

gente local, entrará 'em vlqor a -partir
de 1°. de maio, mas já está previsto
prorrogação d� prazo por aproxima
damente dois ou ,três meses tendo em

vlsta. o estoque de envelopes existentes
nas empresas, urna vez que o setor em
presarial é responsável por 85 por cen
to do tráfego posta' no Brasil, enquan
to as: pessoas físiças tem �'5 por cento
do movimento: Estes envelopes 'esta
rão à venda também rias agências dos
Correios 'e Teléqrafos, concluiu.

Aberto
\

Bauer S.A. '_

I '

Indústria
I -�

"- ..-' ,I

e
- ,Comércio

CGCMF84 429 83'6/0001-04'
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

São convidados os Senhores Acionistas desta sociedade

p�ra s� reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no, pró�
xirno dla 28 de março de 1977, às 15 horas, na sede social, sita a Av. Mal.
Deodoro da Fonseca, 739; a fim 'de deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

1. Discussão e deHb'eração sobre õ Rélató'rió da Diretoria,
Balanço Geral, demenstração da conta "Lucros e Per
das" e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercí
cio encerrado em 31 de dezembro de 1976;

2. Ele�ç�o da Diretoria e fixação de sua remuneração;
3. Elelçao dos membros do Conselho Fiscal e fixação de

sua remuneração; ,':
'

,,,,;:,

4. Assuntos diversos de interesse social.

,

;�
AVISO AOS AGIONISTAS

�

Avisamos 'aos senhores acionistas que se encontram à sua

di�posição, na sede da empresa, os documentos de que trata o art. 99 da
Lei 2627 de 1940 e art. 133 da Lei 6.404,de 15-12-76 (Nova Lei das Socieda
des Anônimas), relativos ao exerclclo social encerrado em 31 de dezem
bro de 1976.

Jaraguá do Sul, 28 de fevereiro de 1977.
Alberto Bauer S.A. - Incfústrià e Comércio

VICTOR BAUER - Dir.-'Presidente
ePF/MF 004358139

UM BlJM'ERANG UE 'BRASI,LEIRO
j 'I ,1..- . jt ( 40.' t

' 1

.'� brästlelro, embora 'muita "gente
desconheça o fato, um _revolucionário
sistema de suspensão' traseira indepern
dente cara'ós vefoulos 6x6, como os

btlndados utilizados pelas forças arma-
I • � I'

�. �
-

"

das, 'ou os chamados-camlnhões "Q'f"
- qualquer terreno' ou fora":'de-estradá.
Denominado "bumer:angI,Je", . eJe é re

sultado de: tecrfçIQgi��especrfica e ex

'tremamente avançada no setor, adquiri-

da por' seu fabrLcante , (a !;ngßsa) em
mais de três lustros de experiência.
Basicamente consiste de eixo rrgido
(ligado ao veículo por feixes duplos de
1110las e mol�jQ. ete.. dupla ação) que'
transmite o, tnóvil11�qtQ. ,para " "dois fa':
cões de engrenag,ens laterais. Estes
girando livremente ao redor 'dô cub�
central, permitem grande deslocamen
to das rodas em sentido vertical.
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Estado de S.nta Catarina

Prefeitura
.
Munici�al· �e Jara�tlá �O �ul

LEI N°. 656/77

Autoriza o Chefe d9 Poder Executivo a
receber área de terra por doação de
ALFREDO D. JANSSEN e sua mulher.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Es
tado de Santa Catarina, no uso e exercfcio de suas atribuições.

Faço saber a todos os habttantes deste Município que a Oã-.
mara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

,
.

ART. 1°.) - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a

receber por doação uma área de terra de 324,80 m2, pertencente a ALFRE
DO D. JANSSEN e sua mulher IDA A. JANSSEN, para abertura de uma la-.
teral da Rua 200 - Frederico Bartei, nesta cidade;

ART. 20.) -'- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário.

,
Palácio da Prefeitura Municipal dê Jaraguá do Sul, aos 25

dias do mês de fevereiro de 1977.
VICTOR BAUER - Prefeito Municipal

A presente Lei foi registrada e publicada nesta Diretoria de

Expediente, Educação e Assistência Social, aos 25 dias do mês de feve
reiro de 1977.

. Astrit K. Schmauch - Diretora

LEI N°. 655/77

Revoga a Lei N°. 604/76.
_) VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Esta-

do de Santa Catarina, no uso e exercício de suas atribuições.
Faço saber a todos os habitantes deste Munlclplo que a Câ-

mara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:. '

ART. 1°.) - Fica revogada e de nenhum efeito a Lei Munici
pal nr. 604/76, que autorizá o Chefe do Executivo Municipal a receber por
doação, áréa de terra da União Catarinense de Educação.

ART. 2Q.) - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica- .

ção, revogadas as disposições em contrário.
, Palácio da Prefeltura Municipal de Jaraguá do Sul, aos 25

dias do mês de fevereiro de 1977.
Victor Bauer - Prefeito Municipal

A presente Lei foi registrada e publicada nesta Diretoria de

Expediente, Educação e Assistência Social, aos 25 dias do mês de feve
reiro de 1977.

Astrit K. Schmau - Diretora

MOTORIST.A!
Não durma no volante,

teu' sono poderá ser eterno.

MEU BILHETE
Arnoldo Schmitt

Jaraguá do Sul

Fiquei bastante satisfeito por sabê-lo ainda em boas condi

ções físicas. Trata-se, em você, uma construção orgânica visivelmente
forte, o que lhe dá possibilidade para ir vendo, com o correr da idade, o

desenvolvimento de sua família, a manifestação dàs alegrias da mesma, o

progresso das suas atividades. Isto j� � uma gra�a de Deus. E eu que, n�s
longos passos da Vida, o tenho encontrado, às vezes presentemente, as
vezes por vagas notícias, nessa frutuosa existência, sinto-me alegre por
isto.

'

Uma amizade antiga nos liga bem, principalmente a política,
naqueles tempos saudosos da velha União Democrática Nacional, tendo
você, nessa próspera Jaraguá, como um influente esteio da sua seguran-
ça. E os filhos? Quantos?

. .

Certa ocasião você me disse que os filhos eram tantos que,
muitas vezes, esquecia-se dos seus nomes. Velha fig!Jeira com muitas raí
zes de sustentação! No começo, jovens ainda, todos à sua roda e abraça
dos aos carinhos de sua esposa e, mais tarde, presentemente por exem

plo, casados, separados em novas residências, dando-lhe netos, bisnetos
e não sei si não trinetos. Quantas raizes profundas você e sua digníssima Icompanheira dlstrlbulram neste nosso fértil Estado de Santa Catarina! E

.

comas bençãos divinas, porque o sei católico praticante, procurando, sem-
pre, a luz da oração para os frutos da Fé:'

.

Há bem um recuado tempo que-não nos vimos, porque es

tas minhas referências veem dum convívio há mais de 30 anos, quando
mantinha eu, al em seu município, minha ligação como serventuário dI"

Justiça da Comarca. Fóra desse tempo, esporádicamente, duas ou três ve

zes mais. Assim, fiquei muito satisfeito quando, numa visita a essa cidade,
tive conhecimento de sua fortaleza flsíca, comunicando-se; perfeitamente, .

nos seus afazeres e nas suas distrações. � isto·mesmo, meu amigo. Só é
velho quem quer, quem se deixa abater em lamúrias, com saudades doen
tias, com encaràngamento das. pernas, principal veículo dos movimentos
do corpo.

Um médico americano, dr. Martim Gumpert, diz, em sua obra
"Você é mais moço do que pensa", que há um cipreste, em Chapultepec,
que dizem ter vivido mais de seis mil anos e faz um relato dos homens ve

lfios da Blblla, começando por Matusalem que viveu 969 anos, Abraão 275,
Sara 127 Job 217 e José 110. Acredita-se, diz ele, que Galeno tenha vivi
do 140 a�os, Sócrates 106 e Sófocles 130 anos. Diante de tudo isto, por-

. que fugir nossa esperança de irmos até lá? E aconselha o mesmo escritor
\.que "o estímulo e o repouso são as verdadeiras bases do processo da vi
da". Mas, o meu tntento, neste bilhete, não é chorar a velhice; mas man

dar-lhe o meu abraço de estima, com a esperança de revê-lo muito em

breve.
Waldemar Luz'

I.

Milton Maiochi - Secretário

CLUBE

ATLÉTICO
BAEPENDI

. EDITAL DE CONVOCAÇAO

Pelo presente, na forma do artigo 38 e parágrafos, dos Esta
tutos Sociais, vimos convocar o Conselho Deliberativo do Clube Atlético
Baependí, para uma Assembléia Geral Ordinária, a ter lugar no· dia 25 de
março de 1977" as 20,30 horas, na sede do Clube, para tratar da seguinte

"ORDEM DO DIA":
I

10. - Aprovação das contas;
20. - Eleição da Diretoria;
30. - Assuntos diversos dá interesse da Sociedade.

'Outrossim, esclarece-se que, na forma do artigo 40°. dos Es
tatutos Sociais, na falta do quérum regular realizar-se-á a Assembléia meia
hora após com o número de 8 (oito) no mlnlrno, de conselheiros .

MM/-Jaraguá do Sul-SC, 25 fevereiro 1977

MARISOL S.A;
Indústria do vestuário'

AVISO AOS ACIONISTAS

Marisol $.A. Inc;:lústria do Vestuário, estabelecida à Rua Ber
nardo Dornbusch, 740, na cidade de Jaraguá do Sul, neste Estado, inscrita
no CGCMF sob o nO. 84.429.752/0001-62,

COMUNICA

que se encontram à disposição dos senhores aclonistas os documentos de
- que trata o artigo 99,-da Lei 2.627/40 e artigo .133, da lel6.404/76 (Lei das
Sociedades Anônimas), na sede social da empresa, relativos ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 1976.

Jaraguá do Sul, 22 de fevereiro de 1977.

Werner Schuster - Diretor-Financeiro

Mais três projetos do Executivo aprovados
A Câmara de Vereadores em sua

última reunião do mês aprovou em 2a.

votação por unanimidade, mais três

Projetos de Lei de autoria do exe?�ti:..
vo municipal sendo: 06/77 que ratifica
contratos de locação; 07/77. que auto
riza o chefe do poder executivo a em

penhar despesas do Centenário e ou"

tras do exercício passado e, o 08/77,
que abre Crédito Suplementar e dá ou-

tras providências.
.

RESOLUÇÃO E INDICAÇÃO
Nesta sessão deram entrada' no

plenároi, além de correspondências de
prefeituras e câmaras do Estado, a Re

solução 02/77, de corpo redacional
prolongado, que teve como relator o lí
der do MOB, versando sobre a incons
titucionalidade das Comissões Técnicas

.

da Câmara recém-empossadas, alvo de
discussão entre Ifderes de partidos e a

Indicação 04/77 de autoria de Alvaro
Rosá que pediu seja enviado, telegrama
à Escola de Samba "Unidos da Brasí
lia" pela excelente apresentação no

carnaval findo. O vereador José A. Klitz
ke solicitou a remessa de offclo con

gratulatório ao invés de telegrama pois
sairá mals barato, estando dentro' do
J .

plano de contenção de despesas no

que foi congratulado pelo vereador
Schiochet e aceito pelo relator da indi
cação que também fez agradecimentos
à imprensa e ao povo em geral respon
sáveis pelo brilhantismo das festivida-

. des momescas.
.

Ainda nesta mesma sessão foi le
vado a tona resolução e requerimento
sobre mudança de horários das reu

niões que, segundo o Regimento. Inter
no, tratando-s.e de resolução tem prazo
de 20 dias para os vereadores emiti
rem seus pareceres sem votação e dis
cussão em dois turnos.

Na palavra. livre, o líder do Gover
no levantou fato de lrnportãncla e gra
vidade relacionada com o SAMAE, no

tocante a distribulção e falta d'água e
sobre a inconstitucionalidade das Co
missões da Câmara.

Já o presidente do Legislativo Má
rio Krutzsch, leu relatório de sua par
ticipação na reunião da Associação
Catarinense de Câmaras Municipais,
realizada às 14 horas do último sába
do, na capital do Estado. Em -

seguida
marcou nova reunião para segunda
feira, no horário regimental.

S H A R 'p ,

1 TAMB'ÉM É COM ,A
,

G RA F I C A A V EN IDA L TOA.
- ._.

Dê valôr ao q,ue é seu!
Leia" Assine, Divulgue e Anuncie.

CORREIO DO POVO, o jornal .Iegitimamente jaraguaense.
,

\
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RELATóRIO DA DIRETORIA
.

, ,
, '\; / ....

Prezados Senhores Acionistas.
-

Em atenção às disposições legais, vigentes, sub_metemos à apreciação dos senhores àcionistas; ° Balanço Geral e Demonstrativo dos resultados relativos ao exerci-
cio financeiro encerrado em-31' de�dezeml)r().Ji:le 1976, acompanhado dos pareceres do Conselho 'Fiscal e Auditores.' .1' -, ...

" "
. I.

. INVESTIMENTOS: Encontra-se em vias de conclusão o projeto.de ampliação do nosso parque fabril, que foi acrescido de. 1,.745 m2, ° que somado aos equipamentos
'.

e o acréscimo de capital de giro necessários, exigirá Investimentos da ordem de CrS .....8.987.779,00 (oito milhões, .novecentos e oitenta e sete mil, setecentos. .e setenta e nove
. cruzeiros)'; dos quais CrS 5.855.000,00 (cinco milhões, oitocentos e �cinquen1a e cinco mil cruzeiros), representam recursos angariados junto ao Banco Regional de Desenvolvimen-
-" .. -te do-E-xtremo-Sul·(-BRDE). As ·imobilizações técnicas realizadas ·no decur-so�do exercício, somaram CrS 4.944.540,06 (quatrô milhões, riovecentos e quarenta e' quatro mil, quinhen-

tos e quarenta cruzeiros e seis centavos). . "'.'" '. c"
.

_ _
• .'. _

". _�JI!.'-'a:1do dar iniçlo a'·um projeto de reflorestamento, foram adquiridas terras em Ribeirão Alma - Rio Cer.ro, neste município, com área total de 1.162.964 m2. .

.

PRODUÇÃO E VENDAS: Em relação ao exercício anterior, as vendas cresceram 138% a preços c.orrentes. Prevemos, tendo em vista a ampliação da nossa capacida-
de produtiva, um aumento da ordem de 60% sobre a produção física, para o exercício de 1977. _ - _ o. - - '�L._�""_ - .

'

__ • __ ,._;_,--_ �...:_ F "'. ".. - ......

RENTABILIDADE: A lucratividade alcançada no exercício, considerando-se o lucro líquido antes do Imposto de Rendil, foi de:'
. J ,

.

- s/ Patrimônil\) ... . .. .. ., •. -.. .. .. 57,9,%
- s/ Capital médio .. .. .. •. .. 153,0% . . } '" e :Ó:

DIVIDENDOS: É pensamento destá Diretoria, propor à Assembléia geral a distribuição de um dividendo da ordem de 12% (doze por çerito) sobre o capital registra-
do �e CrS 4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeir.os)� , • , __

'.. - CAPITAL E RESERVAS: O capital social no decorrer do exercício passou de CrS 2.000.000,00 (dois milhões de cruz,eiros) para Cr$ 4.000.000,00 (quatro milhões de

cruzeiros), médiante capitalização de reservas livres. Em 31 de dezembro de 1976, o capital e reservas, considerando-se os lucros suspensos; soinavam Cr$ 11.303.676, 21 (onze rni-

Ihões, trezentos e três mil, seiscentos e setenta e seis cruzeiros e vinte e um centavos). J '." é
,

, -

POLITICA DE RECURSOS HUMANOS: Procurando desenvolver aptidões e capacidades, visando dotar a empresa de mão de obra mais qualif·icada e melhor treinada,
r.;' encaminhamos ao Ministério do Trabalho 'um p.r,ograma de Formação Profissional a ser desenvolvido neste exercício, com a aplicação de r_ecursos'da ordem de Cr$ 681..561,20

(Seiscentos e oitenta e jum mil, quinhentos e sessenta e um cruzeiros e vinte centavos). . .

. Finalizando, congratulamo-nos com todos que, direta ou indiretamente, contribuiram para a consecução dos nossos objetivos.
Jaraguá do Sul, 18 de fevereiro de 1977.

o

-

A DIRETORIA
..... -.

Balanço. Geral Encerrado em 31 de Dezembro de 1976
ATIVO 3.2.2-lnc. Fisc. a Aplicar 351.476,41

3.2.3-0brigaçOes Eletrobrás,' '52.221.,61
' ",I: ! 'o ,

3.2,4-partic. em outras _empr. 62.7�4,00 i,'l -

3.2.5-0utras Aplicações"
.

'11.109,52
.

:882.399,79 11.079.891,14
, .ATIVO ,REAL ,.,. ... ','.. >co,' '�l t 34.8e3.474,96

1-BENS NUMERARIOS
1.1-Caixa
1.2-Dep. Bancários à Vista

176.553.07
4.463.659,15 4.640.212,62

..81,.370.380,33:

4-PENDENTE
2-REALIZAVEL A CUR
TO PRAZO

2.1-Estoques (Nota 1)
2.1.1-Produtos Prontos 2.119.495,94
2.1.2-Prod. em Elaboração 2.820.844,87
2.1.3-Matéria Prima 1.316.901,50
2.1.4-Produtos Auxiliares 863.972,46
2.1.5-Mat. de Embalagem 28:3.473,94
2.1.6-Ferr. Pçs. Mat. Mànut.. 269.530,27

.

2.1.7-Materiais Diversos' 138.222,64

. 243.299,44

476.684,11

4.1-Despesas Diferidas

4.2-Desp. Pré-Opera
cionais a Amort. 719.ge3,55

, .,

SUB-TOTAL 35.603.458,51
5-CONTAS DE COMPENSAÇÃO (·";"h;·' "" •• '.. ,,45.766.921,82

., !

TOTAL ....

PASSIVO

1-EXIGfVEL A CURTO PRAZO7.812.441.62
, .... �1 - "

1.1-Fornecedores
1.2-Diretores e Acionistas
1.3-lnstit. Financ. (Nota 3)

.

1.4-0brig. Trib. a Pagar
1.5-0brig. Sociais a Pagar
1.6-Comissões a Pagar
1.7-Valores a Pagar
1.8-Prov. p/Pgtos. I. de Rend.

5.163.173,45
21.271,82

6.110.683,02
885.187,97
532.010,83
284.343,10' -"') "

406.316,89
662.557,42 14-.065.604,50

(-) Provo ICM sI. ..

Estoques
2.2-Créditos

. -
- ._

2.2.1-:Dev. pl Duplicatas
(-) Dup. Descon

tadas
(-) Provo pl Dev.

Duvidosos
o

_Ir".:". � t , ... , �

14.133.836,01

2.552.718,27
>

424.015,00
2-EXIGfVEL 'A LONGO PRAZO

. 2.1-lnstit. Financ. (Nota 3)
2.2-Prov. p/Pgto. I. de Rend.

3-NÃO EXIGIVEL

3.1-Capital Subscrito (Nota 4)
3.2-Reservas Legais

3.2.1-Reserva Legal
3.3-Reservas Livres

3.3.1-Resp. plAum. Capital
3.3.2-Fundo Ações Bonlf.
3.3.3-Reserva-DL 1260

852.690,92
47.140,00

1.638.040,00 2.537.870,92

4.261.627,26 11.303.676,21

� � 11.157.102,74
2.2.2-Dep. Bancários Vinco 656.653,71
2.2.3-Valores a Receber 219;032,43

2.2.4-Dep. a Prazo Fixo 100.000,00
2.2.5-0utros Créditos' 4.129,05 12.136.917,93 19.163.371,60

ATIVO CIRCULANTE 23.803.583,82

9.571.620,39
662.557,41 10.234.177,80 24.299.782,30

o

4.000.000,00

504.178,03
3-IMOBILIZADO

3.1-lmobilizações Técnicas
(Nota 2)

.

Valor Histórico
Correção Monetária

10.192.137;04
1.220.460,09

3.4-Lucros Suspensos
(:) Valor Corrigido. 11.412.597,13
(---,) Deprec, Acumuladas 1.575.712,86
(-H Adiantam. a Forn, 360.607,08 10.197.491,35

3.2-lmobilizações Financeiras
3.2.1-Aplic. p/Inc, Fiscais 404.838,25

SUB-TOTAL ..

4-CONTAS DE COMPENSAÇÃO

TOTAL

35.603.458,51
45.766.921,82

81.370.380,33
1

.

DEMONSTRAÇAO DA CONTA DE "LUCROS E

PERDAS'� EM 31 DE DEZEMBRO De 1976

45:351.754,36

I
8-LUCRO OPERACIONAL (5-6-7)

45.351.754,36,
9-RENDAS NÃO OPERACIONAIS

1.732.250,37 9.1-Financeiras

43.619.503,99 9.2-De Participação
21.878.364,63 9.3-Eventuais

21.741.139,36 9.4-Capital de Giro Negativo (Nota 5)
7.359.374,18 10-DESPESAS NÃO OPERACIONAIS'

1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA 6.093.902,67
413.468,60

182.727,91
1.420,45.

105.862,23
123.458,01
382.842,18

. '. � 250.569,82
... 132.272,36'

6.124.529,Oe .

1.325.114,83
4.799.414,26
472.496,95

367.979,90
104.517,05
785.9�7,95

Venda de Produtos
2-IMPOSTO FATURADO
3-RECEITA OPERACIONAL UQJ,JIDA (1-2)
4-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
5-LUCRO BRUTO (3-4)

.

6-DE$PESAS COM VENDAS "

10.1-Prejurzo n/venda e Baixa em Bens Ativo Fixo
10.2-EVentuais "

11-LUCRO LIQUIDO ANTES I. RENDA (8-1-9 - 10)
12-PROVISÃO PARA PGTO. I. RENDA (Nota 6)
13-LUCRO l.JQUIDO DEPOIS I. RENDA (11-12)

-

14-REVERSÃO DE PROVISõES E PREVISõES'

6.1-Comissões sI Vendas
6.2-Propaganda e Publicidade
6.3-lmp. sI Circulação de Mercadorias
6.4-PIS ·sl Faturamento
6.5-Prev. pl Devedores Duvidosos '

6.6-Descontos e Abatimentos
6.7-0utros Gastos

7-GASTOS,GERAIS

, ,

2.894.993,63.
.

364.700,98
2.459.565,63
330.146,12
42.4.015,00
528.492,65
357.460,17 .

. 8.287.862,51

- .,

14-1-Prov. ICM s/.-Estoques
14-2-Prov. pl Devedores Duvidosos

15-PROVISõES" -

-

. I ' r '

7.1-Honorários da Diretoria
7.2-Despesas Administrativas
7.3-lmpostos e Taxas
7.4-Despesas Financeiras

835.000,00
2.699.078;96

38.552,00
• ! .; .» 4.".15.231,53

.

� 15.1-Prov; .ICM sI Estoques
. " .. � . �

•

I
," ,785.987,95.

,., (Continua na página seguinte)
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,4.485.923tg& JC�

I
".'J_ -
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,

• 16.2-Lucros.em Suspenso .. I. ..1

, Jaraguá do SI;II, 31 de tfeze'!lbro de 1976
'

,

Wigand Hass$-Difetor Técnico '
- Werner, Schuster-Dir. Financeiro

NOTAS EXPLicATIVAS
'

NOTA 1, - ESTQQUES : Os. !;stoqlJesdo��m Inventarlados pelo preço ,mé- " v . .!) ;'1) '. t,

-dlo de aquisição e pelo custo de fabrlcação, arn-
,

bos Eipaixp 'qp preço '(Je 'mercado: '

NOTA 2 - IMP�!J"I�AÇ9ES TÉC�ICAS: F'!l1, �1-:12-19rPi o lmcbtlizado técn]-
,

"

co es,tava .asslrn distnbuldo:
,

CONTINUAÇAC
\

' '� t1'

Martsol
224.296,00

4.261.627,26

Devanir Danna-Cont. CRC-6187

Q�TN s/ou cotação do �ólar em' 31':'12-1976. Sua
dístrlbulção �uaptg �sr s!Jª� fi'1�lidades está as

sim disttip�rdo:,
" "L I

I ..."
I· ;� � . 'o

'

! '" ,
ti

C/Prazo ' �frazo ...

,16-RESULTADO A DISTRIBUIR (13-1-:14-:1.5)
--_.

, 16.1-Reservas Legais

Pedro 'Donini - Diretor Gerente

4.847.79.7,23
'.

"1' ,2.733.812,42
1.262.97'5,79, J', 6.837.807,97
ß�J1 p.ß.83;02, 9,.Q!.:f ,.620,39

Discr'm!na�io ! Va!or, ,I v. Res!dua�

I Terrenos 591.257,98 152.332,021
. 743.59Q,00 IConstr. e B�nfeit. 3.599.741,70 111.823,71 161.727,17

,

3.549.838,24
Máq. e Pertence!l 3.977.643,78 ' 736.362,72 922,287.00 3.791.719,50

.

, Instalações 823.587,37 2�.488,87 162.440,19. 690.636.05
Ferramentas 21.468,55 9.690,74 9.941,24 21.21.8,05
Móv. e Utensílios 897.310,54 133.3Sb,67 19!ii,963,,10 ,1134.738,11
Veículós

, , "

237.6138,05 ' 47.371,36 123.354,16 161.705,25
Imobll. em curso

'

30.2fi4,57 30.254,57
Marcas e Patentes 5.890,00 ';' ,

.1
,5.890,00

Adiantam.' Rorn.
'

360.607,081 360.607,08
Biblioteca 7.294,50 7.294,50

TOTAIS I 10.552.744,12 �20.460,091 1.575.712,86' I 10.197.491,35 I

Capital de Giro
Investl l11en,�o�
TPT�l-

NOTA 4:- CAPITAL SUBSCRITO -;0 capital social é composto de 4.000rP00
,

. de ações ordinárias, todas com valor nominal de
,

Gr$ 1',00 cada uma.
'

,

I

NOTA 5 - CApiTAl- DE GIRO NEqATIVO. � Q papita!, d� giro foi calculado
pe acordo com oDeo; I,..ei 1l�.-1338 e demais le

.'

gislação em vigor.'
�OT.4: 6 - PROVISÃO PI pG,TO. 'tv1POSTÖ PE RENDA - NQ montante da

" ", provisão formada, não estão previstos a parcela
referente aos Ijlcentivos 1iscais.

,. ,

NOTA 7 - CURTO E LONGO PRAZO - O critério para determlnação do cur
to prazo tanto para o Ativo como para o Passivo

NOTA 3 - INSTITUiçõES FINANCeIRAS ,- Os Saldos dos Empréstimos. a.- , foi �� 180 dlas.aclma disso. conslderou-se como
, presentam-se corrigidos de conformidade com a sendo longo prazo.,

;

,

PARECER DO CONSELHO FISCAL '

No exercfcio das fl!nçq�s do: C�'�sß!ho Fiscal da Ma�ísol.S.' �bléia Geral Ordinária, a ser convocada para esse fim.,
'

A. Indústria do Vestuário, com sede �m Jaragua do Sul (ßC), exarnmarnos Jaraguá do Sul, 18 de fevereirö de 1977.
,0 Balanço Geral, Qel'!1�:mstrat,vo q0g '.Resulta<1p,s, Ilvros, documentos e de WiII�an K�hJer Lallau Rath Eugenio José da Silva
mals atos pertinentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de CPF 005504009

'

CPF 009954879 z . CPF 609952669
1.976, e 'somos de opinião que os mesmas merecem aprovação da Assem- CONSELHEIROS

'

::t';", .�-{-" t ..:cParecer dos Auditores

I

1 '

,

limo. :Sr.s.,�Diretores da
.
..

"

MMU$QL ª.�.. -:- I�P!JS.TBl� pg VESTUARIO
JARAGUA DP SUL - $Afo;ITA CATARINA

',' �'�. ,'("I'Examinamos o balanço patrimonial em afle�o,,'levar:)t�do ,�m!�1 de dezembro
de 1976, e as respectivas demonstrações do resultado econômico-financeiro do exercício

fir:l,dRtn�ÇI\!e!�, Q��a. Nosso exame foi e�etua�o de acordo COJllI�S. n�rmas ,de �tlditoria ge
ralmente aceitas e, consequentemente inclui as provas nos registres contábels, e outros

procedlmentos de auditoria que julgamos necessários nas circunstâncias.
, Em 'nossa opinião, o balanço patrlmqnia! e as demonstraçõss do resultado '

econômico-financeiro acima referidos, representam aqequadamente, a posiçªo patrimo-,
nial e financeiro da MARISOL S.A. - INDUSTRIA DO VESliUA'RIO, em 31 de qezembto de
1976 e o resultado de suas operações correspondente �o exercício fi�?o ,n,aqu�l� data, de

acordo com os princípios de contabilipª�� g�ralmente aceito!!, aplicadqs com uniformida
de em relação ao exercício anterior.

" ., . _' _

", ' ,'� "

,

.. ,. '\ ,

Pavimentacäo do segm,'nte �e acessQ ai p()n.t� na 282
't

.�,' J ...;,,,\. l\i��"''' �i: -: ,�.\,: j�' ", f 1r f r:

Fpolis. - Como divulga- ruam-se, através de oútra .tráteqo na ponte sobre o

do, o 160. Distrito Rodoviá- firma, serviços de recupe- rlo C'hapecó a veículos Ie

rio Federal está iniciando_ração de fis'suras apresen- . ves. Caminhões ß ônibus

a pavimentação ,dos seg- fadas numa das vigas da, farão, doravante, o deslo-

mentos de acessos à pon- referida ponte. 'c ,,: cqmentor\ P9,� ,agHr.le_!ocal, '

te' sobre o rio Chapecó,
.

,', I �lrayés de oalsa, durante

na rodovia ßR-282, cujos Tenqq em vista a reflli- todo o período em que a

trabalhos foram entr,ªgu�� �ação dE!-� obr�s e bbjeti- mencionada passagem es

à empreiteira vencedora -vando ultimá-Ias no me- tiver interrompida para o

do respectivo ato pe liçi- por espaço de temp'o pos- d�sen"blvimento' "dos tra

t,ação. Paralelamente, éfe- S'ível, o DNER restringill '6 balhos' cont'rataaos.
'

!
.. ..,:. :t.._ t '!; 't'l�.·t".!;). 'f"} '1

Novo progrâmâ dç �aúde". ocupa'Ciana", rural
Fpolis. (AN) - A Divisão sares ,do Serviço Nacional dores rurais;� 'serão pro

de S�g�r.�nç�, e Me.diciQa �e Formaçãoc·"profissional �o�ido� cursos de _espe
do Trabalho, da DelegaCia 'Rtlral - SENAR - e para",clal'lzaçao e formaçao de

Region�t'dqTrªt>alho, em monitores do MOBRAL. Os médicos, engenheiros, su
Santà Catarina, está infor- elementos assim formados pervisores, educadores sa
mandeY s0bre a real,izaçãa constitu!r-se-ão eín�,à:�en" Í'lUá,rios;"'lass'isteri·tes: so

de atividades educativas, tes multiplicadores, de for- ciais, psicólogos e nutri-

dentro do' novo' iPrograma ma a estender as ativida- ciori'istas."
'

de Saúde'Ocupacional Ru- des educativas para che- "Esta é a primeira vei,
ral, cuja t:ú'imeira etapa se- fes de turmas, trator.istàs, na história' d? agricultura
rá cumprida no éorrente a- trabalhadores rurais em brasileir�',:'.q_U'�, !�r5�:�g2T!:'�:,. __ c._'

�o, s,egijl1c!Q. �.e!erminou o geral, Çl.lunos das escolas ço um programa de pre
Ministro do Trabalho, Ar- rurais de primeiro'e segun �venção";êlê acidentes em

'naldo ·:Pri�to.�' do graus e de e'nsino su-· grande eséala", segundo
Nesse sentido,' estão perioL, assinalou o Ministro Ar-

progr��.a�o� 'cursos para Paralelamente à realiza- rialdo Prieto, ao
.

determi

:eng�:�tJ:�iro���i"-grônomos, ção de palestras, seminá- nàri'as ;'�m;edldás ' de exe

�irig!3nt\3ß'l��l,ridiCais rurais, rios e encontros, reunindo cução do programa.
professores rurais, profes- pröprietários e âdministta-' ';

,'""
. ,

.
' ", : '

I

.

"

.. \:f., .. �,"_� �";'�., í'r";�L:--4'-"""'r."', ""_���,� !'''':;!,',-�,,:�;''�I ':'.

DiIIQdJbllidade,' df$qja:':p�raS:JElpOt:tação
-, .. :- 1

,-
i.

.

l,'��1 f ff��_;� \
.

" ':. � 1,:1:--: '� ..... -n\ ..... ;" ;'��>-t: ... ��t 'r ;
.. � ') f� _,,,'.r�,

': BraslHa, �� Ô: 'Ministro A- Brasi,l<terá, Etste �no, l::II'l(Ia riQr',a, ,ql;J,atro ',mnh.õe�, de

I'yssofl F?�,ul'il1�lIi, da Agri- dispol]lip�Hpad,�de s<?ja..e1l1' ,tq"ell:ld!is, ;.. "t .. '" �

çultura" af.irroQu que o grão para, exportar, supe-

Joiriville (SC), 18 de fev.ereirÓ éf�\977' �. ,'" c' f'

AUDIT-Serviços de' 'Aué!itória'-5/C ' r ". I i :.
GEMEC-RAI & 74t-116�'�' ÄtI: '.' �">lh �r'; '�;' 't'�!. ��.
(ASS) CELSO MOR�IRA, LOPES " l, ,'i " '..,1 'i. fi ( '.;
Contador reg. CFI;G(SC) n�., 0331 "', 1 " " " _,., ,.'

Reg. Auditor InQep�n��.ntß GEMEC-fJ�1
74-116�1FJ.'" ,,' ,

(ASS) WILLIAN KOHlER
Bel. Ciências COl)tab-eis JCRCSC) 134P
Economista CREP nO. 36Y t« Região

.' > " � � '.:" ••• '. • ',-j

.. Lo _ . '"' _ ..... ; ""i' ,.
.....

�
.... r- ;1 •

. .. � ...�

ATENÇÃO
SENHORES· " r Ór. ,

.�'

, '

'

. AS$INAN�ES
:,; '..-. "'.! ".

.
,. � ....., (..

Atendendo soliçitação dos Correios e Te.l�grafQs: '{agarnos
aos assinantes do CORREIO DO POVO, o env.io dentr:0 do menor espaço
d�\.tßmp� ,possível' de seus endereços atuais, preer:lcbendo ·e. remetefldo os

d_ados, apaixo. Isto torna-se necessário face a0S" novos carteiros que aqui
exercem su'a'profissão não saberem onde entre'gar o jornal devido a en-

dereços incompletos e mesmo em falta.
. ,

Os jornais, para todos os assinantes, inclusiveh>sle-th"'dêBhõ
com suas assinaturas estão sendo remetidos' sérn'aÁãlrfiénté�!,tßnaereços
e_rrados ou pessoas falecidas�.ão haven�.? retorno e recl��i�çãó �ão con
siderados recebedores e brevemente serao cobradas� Esta tamb'ém Item a

finalidade de recadastrar todó'''nós{sd' q'Haaro de a's:striántes', pêlo que;espe
ramos a compreensão de todo's'.·

- ,�

. • I"
-

.;;-,? r

'"

"Nome.; .'�"J:,,;:':.( -' : ...

Endereço. ' ".-,--:--;': .-.

Caixa Postal .. . Cida,de ,. r' ••

:... _�....]\I:B.: Dentro do perímetro urbano do município, os Correios
_ _ _.0)._ •

••

po��u�l1J�tompleto serviço de entrega: ..e�" çQrr��po.ndêr9,i,a, 'a d�f;tl:!cí"io,
bastando ent·retanto a clara identificação. de nome e endereço.

• "�. ... '.:3.._

Br��i1r..p,r:Ö��amou solução' pÇira., pr.9b�e:01�r�h) :t v:. _" ::.
,

" .� '0'._, ,( ·da ,cris� dÇ), P..etréleo
tl .....0:.

Brasilia' _. O Ministro

Reis VeILOs(), do Planeja
mento, afirmou' a banquei
ros n'arte-americanos, em
Nova Iorque, que o Brasil
progràn:\ou' estratégia de

: médio 'p'razõ parà resolver
o seu, prpbl�ma de adap-

tação· à crise do petróleo; -'ções'de' matérias-primas e

Além do aumento de ex- iflsumo� básicos.
portações,' o Brasil tem' , """"", ,-

dua.s 0l!tra,� ,alternativ�s; Hoje" o Ministro teve
assmalou: ""O' aumento da õufras reuniões com diri

pr?dução int�f9l)1 de.._ P�-f �erite.,s d,o IMaruf�ct�re.s
troleo e o programa qe flanover e outras mstitul
substituição de importa": çoes l?�ncMias.

';'t '{I. í \ l.... ...._

O que o jar.aguaense não, pode ':esquecer! II ',. j J
.

.

' �;" ..- �- .

.

,\: �:,!)'J;:Dias 11. 12 e 13 de março"L; \)!(I:V'E:ON'VENÇÁO ���T�lTAL DO LIONS DFstfilê) ':p:,,1<R';" �:,;!.��-;.
, (;) 111,O.i�ê �1fh 1p()�, J§.Jde março _:_ Campanha de Pre�ençaó do Câncer GinecolóQifCCD ",'i, r .'a., ,'-: í' �':
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Irmãos Emrnendörfer S.A. Comércio. e Importação
CGC 84.429.786/0001-57

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 557 - JARAGUA DO SUL, - Santa Catarina·

RELATóRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas: '

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, vimos submeter à vossa apreciação as contas referentes ao exercício social en-
cerrado em 31 de dezembro de 1976, bem como o parecer do Conselho Fiscal. '

Permanecemos a vosso dispor para qualquer esclarecimento que ainda julgardes necessário.

Jaraguá do Sul, 09 de fevereiro de 1977.
Adolfo Umbelino da Costa - Diretor

CIC 113767249-87
Maria Ligia da Costa - Ger. Administrativo

CIC 113767249-87
BALANÇO GERAL

encerrado em 31 de dezembro de 1976, transcrito às páginas nOs. 213 e 214 do Livro Diário nO. 11, autenticado sob o nO. 1676/76 na Junta
Comercial do Estado de Santa Catarina.

.

ATIVO
01-DISPONIVEL

ßlens numerários e Depósitos Bancários a Vista

02-REALIZAVEL A CURTO E A LONGO PRAZO
Imposto de Renda na Fonte; Contas Correntes Di

versas; Letras de Cambio; Duplicatas a Receber-Fran
quia; Devedores Diversos; Contas a Receber':'Garan

tia; Veículos Novos-Automóveis; Veículos Novos-Ca
mlnhões e Comerciais; Veículos Usados-Automóveis;
Veículos Usados-Caminhões e Comerciais; Lubrifican
tes GM; Peças GM; Acessórios; Serviços Efetuados por
Terceiros; Outras Peças; Outros Artigos; Pneus e Câ
maras; Combustfveis e Lubrificantes

03-IMOBILIZADO TÉCNICO

Terrenos, Prédios e Construções; Máquinas, Ferramen
tas e Equipamentos; Móveis e Utensflios; Veículos a

Serviço da Casa; e Correção Monetária do' Ativo

04-IMOBILIZADO FINANCEIRO
Depósitos de Diversas Origens-FUNDESC; Participa
ções em Outras Empresas; Adicionais de Impostos;
Outros Investimentos; Obrigações Reajustáveis FIT;
Empréstimos Compulsórios; Obrigações da Eletrobras

05-VALORES PENDENTES
Contas Pagas Antecipadamente; Despesas Pagas Ante
cipadamente; Fundos Caucionados - F. GMB S.A.;
Contribuições ao INPS sI 13°. Salário; �eguros a A
propriar

OS-CONTAS DE COMPENSAÇÃO

1.013.964,2�

6.750.406,03

Títulos Descontados; Títulos em Cobrança; Titulos Cau
cionados; Seguros Contratados e Ações Caucionadas 1.972.447,96

1.563.287,29

TOTAL DO ATIVO Cr$ 12.570.151,73

1.261.421,54

8.624,63

P,ASSIVO
01-E:XIGIVEL A CURTO E A LONGO PRAZO

Contas a Pagar - Fornecedores; Recebimentos Anteci

pados; Contas a Pagar-Várias; Bancos '- Títulos Des
contados; Oontrlbulções a Pagar; Impostos a Pagar;
Impostos Retidos na Fonte; FGTS a Recolher; Plano
de Integração Social; Diversos; Bradesco S.A. - ele
Res. 295; Unibanco S.A. - eIe Res. 295

02-I';JAO EXIGIVEL ,

Capital Registrado; Reserva para Aumento de Capi
tal; Reserva Legal; Reserva Correção Monetária; Re

serva para Manutenção do Capital de Giro; Reserva
Bonificação em Ações; Correção Monetária das Depre
preciações; Provisão para Depreciação da Correção
Monetária; Provisão para depreciação e Provisão para
Créditos de Liquidação Duvidosa

,

03-VALORES PENDENTES

Fundo para Indenizações Trabalhistas

04-CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Desconto de Títulos; Cobrança de Títulos; Oaução de
Títulos; Contratos de Seguros e Caução de Ações .1.972.447,96

3.975.085,80

6.620.373,42

2.244,.55

TOTAL DO, PASSIVO Cr$ 12.570.151,73

DÉBITO CRÉDITO

,
35.297.532,50 I

Jaraguá do Sul(SC), 31 de dezembro de 1976.
Maria Ligia da Costa Donald Weber
Gerente Admlnlstratlva Técnico em Contabili-

CPF 113.767.249-87 dade - CRC-SC nO 6.367
CPF 077.051.159-72

Henrique Wolf
Diretor

CPF 104.359.809-04

Maria Ligia da Costa
Gerente Administrativa
CPF 113.767.249-87

Donald Weber
Técnico em Contabili
dade - CRC-SC nO 6.367

CPF 077.051.159-72

A Custo de Vendas; Despesas Gerais e Re
serva para ,Manutenção. do Capital de
Giro . 35.207.532,50

Demonstração da Contas "LUCROS & PERDAS" encerrada em �1 de de
zembro de 1976 e transcrita às páginas nrs. 211, 212 e 213 do Livro Diário
nr. 11, autenticado sob o nr. 1676/76 na Junta Oomàrclal do Estado de
Santa Catarina.

CONTAS
De Vendas; Descontos Obtidos e Rendas Di-

versas .........••........ ,

Henrique Wolf
Diretor

CPF 104.359.809-04

J

35.207.532,50 35.207.532,50

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Jaraguá do Sul (SC)i 31 de dezembro de 1976. '

social encerrado em 31 de dezembro de 1976; sendo de parecer que os

mesmos devem merecer a aprovação dos senhores acionistas na próxima
assembléia geral ordinária.

Norberto Hafermann - CIC 103942819

Em cumprimento ao disposto no art. 99 do Decreto-Lei 'no.
2627, de 26 de setembro ele 1940, comunicamos que encontram-se à dispo
sição dos senhores acionistas, na sede social, na Avenida Mal. Deodoro

Jaraguá do Sul, 09 de fevereiro de 1977. '

Adolfo Umbelino da Costa - diretor - CIC 113767249-87 Maria Lígia da Costa - Ger. Administrativo - CIC 113767249-87

Os abaixo assinados, Membros efetivos do Conselho Fiscal

'jda Irmãos Emmendorfer S.A. Comércio -e Importação, cumprindo determi

nações legais 'e estatutárias, examinaram o balanço geral, demonstração
da conta "Lucros & Perdas" e o relatório da diretoria, relativos ao exercício

Jaraguá do Sul, 09 de fevereiro de 1977.
Loreno MarcaHo - CIC 009 683 319 I'Wilhelm Laufer - CIC 004352109,

AVISO

I
da Fonseca, 557, em Jaraguá do Sul, os documentos das Letras A,B e C, do
mencionado art. 99.

J

Centrais de Abastecimento vai
construir sua sede

Fpolis. - A Centrais de
Abastecimento do Estado
de Santa Catarina SIA es

tá adotando providências
de âmbito administrativo
para a construção de sua

sede própria, à margem da corrência pública, para às
BR-101, no município de dez horas do dia 17 de
São José, na área da capl- março próximo, data esti
tal catarinense. pulada para õ recebimen-
Com esse objetivo, a to das propostas e do

CEASAISC marcou ato dê' cumentação anexa.

licitação, em forma.de con
.

Inaugurações Rodoviárias marcarão

aniversário do Governo
Fpolis. - o Governador

Antonio Carlos Konder
Reis anunciou que, mar

cando a passagem do se

gundo aniversário de sua

administração, a 15 de

março, serão procedidas entregues os trechos' da
inaugurações de empreen- 'SC-301, ligando Jaraguá
dimentos rodoviários. do Sul à BR-101; a estrada

São Francisco, do Sul-En
Assim, de acordo com seada e os acessos de Ita

a informação oficial, serão jal e Porto Belo à BR-101.
Curso sobre administração integrada

Fpolis. - A Universidade
para o Desenvolvimento
do Estado de Santa Cata
rina, em convênio com o

MEC/PREMEN e a Secre-

taria da Educação do Es
tado, no dla 1°. de março,
executou a primeira fase
do Curso sobre Adminis-

tração Integrada, do Siste
ma Educacional do Esta
do, visando dotar a Secre
taria da Educação de uma

estrutura dinâmica e flexí
vel condizente e compatí
vel com o momento edu
cacional em profundas mu

tações, calcada nos prin
cípios fundamentals de
planejamento, coordena
ção, descentralização, de
legação de competência e

controle, melhorando a ad
ministração do processo
educacional" ..

r·

Declarações do Ministro da· Educaçlo
Brasilia - o Ministro Ne' do ensino superior'do país. sos de que carecem; 'e à

Braga, da, Educação, de- O que se pretende - escla- juventude, os cursos que
clarou que o Governo não receu - é dar às melhores lhe dêm melhores condi
pretende sustar de uma instituições os cursos que ções de trabalho.

. vez por todas a expansão pedem; às regiões, os cur-

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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{ C_P_} E S P O :R T T V A S I
Hoje tem GP - Será no dia de ho

je, no autódromo de Kyalami, o Grande
Prêmio da Africa do Sul válida pelo
campeonato mundial de pilotos e mar

cas. Os dois brasileiros que mantém
destacada .poslçäo na çlassificação ge
rai, José Carlos Pace e Emerson Fitti
paldi, estão otimistas para a disputa
desta corrida de logo mais, de Fórmu
la-1. O carro de .Emerson será pratica
mente o mesmo do GP Brasil, somente
com pequenas modificações exigidas
com a mudança de circuito. * * A maior
transação futebolística - Corinthians,
Cruzeiro e Palhinha, concretizaram 3a.
feira a maior transação do futebol bra
sileiro quando ficou decldldo a trans
ferência de Palhinha do Cruzeiro para
o glorioso Corinthians de Vicente Ma
theus, mediante pagamento da bagate
la de 6 milhões de cruzeiros e mais a

renda de um jogo em Belo Horizonte,
em data a ser marcada, para perfazer
um total de 7 milhões de' cruzeiros, o

.fi>reço final da transação. A estréia de
Palhinha será em abril centra o Inter
nacional, na estréia do "Timão" na Ta
ça Libertadores da América, no Morum
bi, quando é esperado renda recorde
no Brasil e América do Sul: 8 a 10 mi
lhões de cruzeiros. Palhinha foi apre
sentado a fiel torcida conr!ntiana na 4a.
feira, fez volta olímpica, mas o timão
perdeu de 1xO para o Juventus. ** Cai
Brandão, entra Coutinho - O final de se

mana passada foi agitado com a saída
do técnico do selecionado brasileiro
Osvaldo Brandão e. a dispensa de jo
gadores, três paulistas e um gaúcho.
No lugar de Brandão, a CBD designou
o técnico Cláudio Coutinho do Flamen
go, que terá a responsabllldade de con
duzir a nossa seleção a aopa 78, na

Argentina e, para tanto, terá que passar
convincentemente pela Colômbia e Pa
raguai (2 jogos). No primeiro jogo da e

liminatórias, o selecionado canarinho
não passou de um apático empate. Com .

à entrada de Coutinho na 'Seleção, no

domingo, o mesmo convocou os seguin
tes jogadores: Leão, Jairo, Manga, Zé
Maria, Marco Antonio, Marinho" Edinho,
Luís

\

Pereira, Carlos Alberto, Amaral,
Pintinho, Cerezzo, Rivelino, Zico, Caça-
"'Pava, Falcão, Gil, Waldomiro, Roberto.
Nilson Dias, Joãozinho e Paulo C�sar.
Foram dispensados os paulistas Giva
nlldo, Vladlmlr e Waldir Perez e' mais
Beto Fuscão, o catarinense que defen-

de as cores do Grêmio Portoalegrense.
Nesta lista dos 22, o novo técnico in
cluiu Manga, Carlos Alberto Torres,
Carlos Alberto Pintinho e Paulo César
Caju. Serão as esperanças? * * Juven-

•

tus vence - Atuando. domingo passado
frente ao Sete de Setembro, em As
curra, o Grêmio Esportivo Juventus der
rotou a equipe local pelo placar de 5
tentos a 1, gols, de Adi"Toninho, Nilo e

_Caubi (2). Amanhã o "Moleque" jogará
em Brusque frente ao Paysandu que
retribuirá a visita na quinta-feira. Já pa
ra o domingo próximo, dla 13, está
marcado jogo em Rio Neqrlnho contra
o Continental para complementação
do pagamento do passe' do zagueiro -

Gomes, o camiseta, recentemente ao

quirldo pelo Juventus, junto àquela e

qulpe. * * Quarta-feira Brasil x Colôm
bia -:: Será nesta quarta-feira, a segunda
partida do Brasil nas eliminatórias sul
americanas da Copa do Mundo, nesta
chave do grupo f, em que participam
Brasil, Colômbia e Paraguai. O Brasil
enfrentará a Colômbia que jogará ama
nhã em Assunção centra o Paraguai.
** JEC x Seleção Olímpica Brasileira -

Para a Manchester catarinense está
marcada para às 16h30min de amanhã,
no Estádio Olímpico, do América, um

sensacional espetáculo esportivo quan
do estarão se defrontando o campeão
catarlnense, Joinville Esporte Clube e

a Seleçãà Olímpica Brasileira, a mesma

que participou dos jogos olímpicos de
Montreal, no Canadá. Os ingressos se

rão a preços módicos, se levarmos em

consideração a importância do espetá
culo, com' participação de atletas que
já começam a despontar no futebol
brasileiro, vinculados a granc;fes equi
pes.

** Nova Diretoria - A' Sociedade
Esportiva João Pessoa de Itapocuzinho,
comunicando que em assembléia geral
ordinária realizada dia 13 de fevereiro
em sua sede 'social, foi eleita e com

posta a nova- diretoria da entidade pa
ra a gestão 77, com a seguinte campo
posição: Presidente: João Lúcio da
Costa, Vice Presidente: Valério da Cos
ta, 1°. Secretário: Uno Schwarz, 2°: Se
cretário: Hilberto Fritzke, 1°. Tesourei
ro: Teobaldo Frankowiack, 20. Tesou
reiro: Waldemar Setter, Conselho Fis
cal Efetivo: Udo Jahn, IIson N. Bastos e

Raulino da Costa, Suplentes do Conse
lho Fiscal: Acir dos Santos, Adalberto
Frankowlacke Willi Jahn.

ESTADO DE SANTA CATARINA

Pre,feitura Municipal de Jaraguá do S'ul
. ":'�_""'�

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N°. 1/77

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, comunica que se

encontram à disposição dos interessados, no Departamento de Serviços
Gerais, os elementos da Tomada de Preços nr. 1/77, P ara aquisição de
6010 (seiscentos) tubos de concreto.

As propostas deverão" ser entregues na Secretaria da Pre
feitura Municipal, até às 17 horas do dla 11 de-março.de 1977.

Jar.aguá do Sul, 24 de fevereiro de 1977.

VICTOR BAUER
. '. . ",�. Prefeito,Municipal

DECRETO N°. 434/77

Prorroga prazo de pagamentoClo I.P.T.U.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Esta
do de Santa Catarina, no uso e exercício de suas atribuições.

DECRETA:

f
..' "h-.

..
,

.. , !

" "�,",' O pres�nte D�çretd)oi registrado e publlcado ri.e,st�'Diret�-
'.

ria de 'S,çpedi�ríte, Educação e Assistência Social, aos 28 dlasdó 'mês de
fevereiro de 1977:

.. ··� • q'
�. •

...
,'.' J1 ...\., ...... t.-. ,-, I'":'·' e-- oV.�"

... �'t � ... ,f' rt' -c,
'
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' ,

,;
.' Diretóra

.
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BALANÇO GERAL
Encerrado em data de 31 de Dezembro de 1976.
Transcrito no livro Diário nO. 3, fls. 153 e 154.

ATIVO
IMOBILIZADO

Imóveis .

Móveis e Utensílios . .

Instalações da creche .

Instalações da Sede.. .. .

'

..

Utensílios pl curso.. .. .. .. ..

Biblioteca .. .. .. .. .. .. .. . .

Telefone ' .

., '.' I'" ,:_ 323.826,43 828.826,43
Jutta B. Marcatto . José Albérto. Bar��s�«: ':,.Alibert Ewald I

Ação 'Sóöfàl de J 'dö'Su(" Promotor P'úblicd ' , eRc.SC. 30�� DET. 3012
'.

, CPF. 121089879

320.700,97
4.093,00
14,914,67

950,00
12.936,83
1.216,40'
6.624,00 361.435,87

. 1,70
5.802,88 5.80.(58

600,00

450.000,00

e-s 817.840,45

335.055,70

13.452,26
10.433,74
8.898,75 32.784,75

Art. 10.) - Fica prorrogado o prazo de pagamento da 1 a.
parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano. até 31 de março do 0011'-

rente ªno. , :""
. \ ". �'

.

,

' ,;' .'.; .

.

i" ,

Art. 2°.) - Este Decreto entrara em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposições em. c.ontrário.

.
.

.

. . Paláclo da �refeitu�a MUniCipal, de Jaraguá do Sul, aos 28
dtas (Jo lÍ1ê�.d�, "f�vereiro de 1977" ' .. , . -

'

_' ,- - 'e

. , VICTOR,· .BAUER. "

" Pllefelto Municlpal'�,'

TOTAL DO PÁSSIVO , Cr$ 817.840,45
t José Alberto Barbosa Alibert Ewald

Jutta B�/Marcat o Sul . Promotor Público CRC.SC. 3033 DET. 302,
Acão Social de J. do

CPF. 121089879

, DEMONSTRATivo DAS CONTAS "RECEITAS E DESPESÀS"

Ence�rado em 31 de dezembro de 1976.

Transcrito no livro Diário nO. 3, fls. 150 a 153
.

RECEITAS
Contribuições . ','

.. .
, ,',' ,

. ',' . ..
'.

Doações , . '.' '.'
.

Mensi:llidades .. :........ .. .. .. ..

Subvenções Municipa1is . .. ';
.. . - ,.

Subvénções Estapuai!? ., .. .. .. .. .,

subvenções Federais .•... ,

'.;"
.. ' ..

Subvenções I.,egião Brasil. Assíst. ., ..

Reçe,itas 'cl. a quermes� ., '.. .... ..

DISPO�BILIDADES
Banco do Brasil SIA .... .. .. ..

Banco Brasileiro de Descontos SIA

REALIZÁVEL
Conta Corrente devedores

CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Contrato de Seguro cl fogo

TOTAL DO ATIVO . .

PASSIVO
. NÃO EXIGIVEL.

Patrimônio . . .. .. ..

EXIGIVEL
Valores à pagar . . .. . .

Conta Corrente credores ..

Banco Brasileiro Desc. - financ.

CONTAS. DE .COMPENSAÇÃO
Seguro cl fogo contratado . 450.00Q,00

76.552;51
8.519,44
39.499,00
35.00Q,00
2.000,00
33.000,00
99.000,00
30.255,48

- '323.826,43

).) � ,

DESPESAS CI MANUTENÇÃO DA CRECHE
Mantimentos , ........••

Salários. ' .. , .,
.

Férias .. , .. . ... ,....
.. .. .. ..' ",

Gratificação Salarial . .....

FGTS , .,
, ...•

Seg'- Acidente Trabalho .. ..

P.I.S '

,

Consumo de gás ..:.... .. ..

Consumo de água ..; : ...

Consumo de luz .. .. .. ..

Material Didátic-o .. , .. .. ,"

Desp. cl médico e farmácia . ., ..

Conservação e Limpeza ': .. ;... . ...

Seguro cl fogo.. ..... .... .. ..

Serviços .... , ... ,.... ..,.... .. •.

DESPESAS CIMANUTENÇÃO CURSOS
Materiais , ..

Salários; , .

Curso de Datilografia . . .. ..

Mantimentos .. ,
..

.

Conservação e Limpeza .

DESPESAS GERAIS

Assi�ten�iais .,. ..

:.. ..,
Pubhcaçoes .. .. ..'.

'

...
'
.. , ..

Comissão de cobrança .. . ..
-

..

Serviçp cl representação .

Material de expediente . ;. . .. •• ..

Correio e Telégrafos .. � .....

Despesas cl telefones ". ",'" ..

Salários , .......•......•.

F.G.T.S , .'
' ..

Sego Acidente de Trabalho ..
,

.

Gratificação Salarial .. .. ..

Férias ....•...........
Despesas financ�iras.. :.

.. . ...

Despe$_as cl testas t " " •• •• ••

.
" I (. -oútras despesas .... .. .. ..

Consumo de água !l.a sede . .. .. ..

oonsumõ de lu� na ssdê • •• .. .. .•

Consumo de. gáz .... .... .. . .....

I

PATRIMONIO,
Valor transterído para crédito da con-,
tado Patr.imônio •. •..... .... .. .. . .

.,. - " ,. .. - � .- -
- ...... .- '"" ;

49.657,00
95.490,70
6.880,00
10.074,96
8.936,70
408.66

1.034,13
2.062,00
1.207,21
2.938,56
1.183,60
926,44

3.304,91
866,56
792,54 185.764,64

28.217,48
9.124,92
2.667,80
757,99
96,20 40.864,39

4.015,56
n v' .,280,00 1'," "I" V)' t

7.838,00, , �

5.3101,00
1.862,19
639,92

2.796,26,
'

22.280,00'
1.869,33

85,80
2.225,46
1.340,00
5.699,00' �··I\(· f :11:

315,90
'1.883,88
326,63

, 896,43,

. .

54,00 '. 59.718,36 .

37.479,04
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ANO LVIII - JARAuUA DO sUL SANTA CATARiNA

Sábado, 05 d� Março de 1977 � N.o 2.925

Um tema em dlscussäo.água
Um assunto de reál im- verem o ponto principal

portância e gravidade es- relacionado com a cons

tá sendo alvo de comen- trução do novo reservatõ
tários e estudos por par- rlo, serão. bem recebidas,
te de autoridades, empre-: frizou.
sários e administradores EMPRESARIOS
em geral; este assunto: á- PREQ,CUPA,DOS
gua. Segundo voz corrente

José Alberto Klitzke, Lí- no meio empresarial, tam
der do Governo na Câ- bém há preocupaçãÓ quan
mara de Vereadores de to ,a .falta d'água, pois há
nossa cidade, na sessão indústrias que dependem
de segunda feira abordou essencialmente do abaste
o aflitivo problema da fal- cimento regular de água
ta d'água em nossa cida- potável como fonte princi
de e fez esclarecimentos pai de produção como é
acerca do terreno adquiri- o caso de indústrias de
do pelo SAMAE, residên- bebidas e outros congê
cia de Jaraguá do Sul,. neres, Este problema foi
para implantação do no- ventilado em reunião do
vo reservatório. empresariado que, forman

Em sua explanação de do uma classe das mais
motivos, o edil Líder do ativas no município pode
Governo disse que o pre- rão sugestionar e ajudar
feito Bauer está tratando a resolver este impasse.
com real carinho este as- Uma ve,z sendo órgão que
sunto, envidando todos participa ativamente da vi
os esforços possíveis pa- da diária de Jaraguá, jun
ra que a cidade tenha a- to com o poder executivo
té o final do ano construí- e legislativo e auxiliado
da a nova adutora no pelos demais órgãos eo

"Morro do Carvão" que' mo é o caso da SAMAE,
virá suprir de maneira to- Fundação SESP, além de
tal a falta d'água existen- outros órgãos classistas,
te, principalmente no ve- por ponto final neste an

rão. Este problema, conti- gustiante . problema que
nuou o vereador, faz par- só se resolverá de vez com
te do plano prioritário do a construçãe da nova a

executivo que quer equa- dutora.
cionar de maneira defini- NÃO HA
tiva a falta do preclose Ií- FALTA D'AGUA

'

quido, verificado em di- Com todos os proble-
.

versos pontos da cidade. mas discutidos e procuran
O vereador Klitzke soli- do fórmulas viáveis para

citou aos presentes irres- concretlzação, nossa re

trito apoio a esta nobre portagem manteve na ma

causa, de todas as elas- nhã de terça-feira, contato
ses, de pessoas que exer- com o Engenheiro Geral
çam influência nas es,e- do SAMAE local, Juan
ras mais elevadas e que Carlos Guti�rrez Escórcia,
os que possuem moções e o mesmo foi categórico
sugestivas e viáveis, en- em afirmar que em Jara
viarem ao executivo como guá do Sul não há 'aita de
forma de colaboração que água, o que acontece, sa
.vlrá em benefício da po- lientou, é uma paralização
pulação jaraguaense. To- momentânea no forneci-
das as sugestões que ti- mento d'água causada de-

vido a defeitos mecânicos
nas bombas, rio em de
masiada elevacão, ruptura
de' canos, pouca pressão,
etc. E' necessário porém,
acrescentou, a construção
de um novo reservatório
que resolverá o problema
polêmico e solicitou que
todas as forças vivas do

município se unissem em

torno da co'hstrução do
novo reservatório, auxilia
das por pessoas influen
tes nas esferas estaduais
e' federais.

Em seu contato, o Eng.
Juan Carlos frizou repeti
das vezes que não há fal
ta de água, mas que fazia
um apelo à população em

geral para que economlze
água, não gastando em

demasia, no caso, molhan
do ruas, jardins, lavando
carros etc. Recomendou
também aos usuários a u

tilização de caixas d'água
para armazenar o líquido
caso ocorra algo que ve

nha a faltar.
Lembrou como exemplo

cidades como Joinville,
Florianópolis, Blumenau
onde alí sim há falta d'
água, ficando vários dias
sem fornecimento obrigan
do a população aos maio
res sacrifícios.

Complementando sua

alocução com a reporta
gem, o Engenheiro afian
çou-nos que brevemente
serão instalados novos hi
drômetros na cidade, será
ampliada a rede de distri
ftuição e a estação de tra
tamento; será também im
plantado o "buster" que
em palavras simplificadas
significa estação interme
diária de distribuição pa
ra resolver o problema de
água em 'locais mals ele
vados onde, devido a fal
ta de pressão, há vezes

que ela não chega.

Clube doRotary'
o Rotary Clube do Es

treito no dia 28 de feverei
ro de 1977, assinalou o

seu 19°. ano de existên
cia com uma reunião fes
tiva na Casa da Amizade.

Na oportunidade deu-se
destaque à passagem do
72°. ano de fundação de
�otary por Paul Percy
Harris, transcorrido no úl-

timo dia 23 de fevereiro.
Presente à reunião o ex

governador Cleanes Ve
lho Carneiro Bastos, que
se fez acompanhar do en

genheiro civil Reginaldo
Porath, candidato a uma

bolsa de estudos da Fun
dação Rotária, para o cor

rente ano.
. Outrossim, repercutiu

Estreito'
gostosamente a recente
eleição para a presidên
cia da Bolsa de Valores
de Santa Catarina, do ro

tariano Geraldo Izoldi de
Mello Castanho que, além
de ser saudado pelo' nos
so diretor, presente à reu

nião, foi muito cumprimen
tado pelas seus compa
nheiros .

Supermercados fecham amanhã
Numa pclítlca das mais acertadas, pois como é sabido, desde a instalação

entrará em vigor a partir de amanhã, do primeiro supermercado em nossa

domingo, o fechamento dos supermer- cidade até hoje conservou-se o hábito
cados de nossa cidade consoante o já de permanecer aberto todos os dlas' da
amplamente divulgado. Desnecessário semana.
será enumerar as razões desta medida No dia de hoje, eles permanecerão
partida do bOL e os representantes das abertos até às 20 horas, mas nada im
Organizações de Supermercados de pede que os mesmos fechem antes do
comum acordo decidiram que não horário previsto, nunca prolongado.
mais haveria expediente aos domingos .

Por isso é bom lembrar novamen
a partir de 1°. de março. Este primeiro' te as donas-de-casa qué hoje é o úttl
domingo marca uma experiencia inédi- mo dia para fazer regularmente suas
ta em Jaraguá, qual seja a não abertu- compras, até 20 horas impreterivel
ra dos supermercados aos domingos, mente,

Prestigie o que é seu! f.

CORREIO DO POVO, o genuinamente jaraguaense está há 57 '

anos difundindo o que é nosso.

Leia, Assine, Divulgue e Anuncie neste semanário
.

\

•

Edilidade aprova mais dois projetos' e
emite parecer sobre outros

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

A V ISO'
A PREFEITURA MUNICIPAL de Jaraguá do Sul, através do

seu Departamento de Serviços Gerais, avisa a todas pessoas interessadas
na aquisição de lotes nos mais diferentes loteamentos da cidade que, ape
sar de terem sido aprovados pelos órgãos competentes da Municipalidade,
poderão apresentar condições que impeçam o livre desembaraço.

Para que essas aquisições não causem maiores transtornos,
informa-se aos senhores adquirentes que, antes de qualquer aquisição,
procurem o D.S.G. da Prefeitura, onde serão fornecidos todos os esclare-
cimentos necessários.

'

Jaraguá do Sul, 24 de fevereiro de 1977.
VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

ria grande ônus ao. município. �esta
mesma sessão mais três projetos de lei
deram entrada no .plenárlc como o

06/77 que autorlza �o_ executivo a ratifi
car e firmar contratos de locação; o

Projeto 07/77, auterlea o executivo .:r

empenhar despesas da Comissão do
Centenário e outras do exercício pas
sado e, 'o 08/77 que abre Crédito Su

plementar e dá outras providências.
Todos foram aprovados em primeira
votação.

DR. WANDELLI ENVIA
Co.RRESPOND�NCIA
Quando da Leitura do Expediente

pelo secretário Enno Jansenn, a Câ
mara recebeu correspondência do Juiz
de Direito da Comarca, Dr. Alvaro W.
Filho, comunicando sua transferência
para Tubarão e ao mesmo tempo fazen
do agradecimentos - encaminhamento
de correspondência ao executivo co

municando aprovação de projetos de
sua autoria foi outro ítem constante no

Expediente.

DOMÉSTICA

• Indústria e Comércio

II,

Necessita-se urgentemente de uma empregada doméetlca
que saiba fazer serviços caseiros em geral.

'

Ir Tem-se preferência por moçf! que tenha experiência no tra-
to eom crianças.

Tratar nesta redação - fone 72-0091

CGCMF 84.429.836/0001-34

EDITAL DE CONVOCAÇAO
Assembléia Geral Extraordinária

São convidados os Senhores Acionistas desta sociedade,
para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no

próximo dia 28 de março de 1977, às 16 horas, na sede social, sita á Av.
Mal. Deodoro da Fonseca, 739, nesta cidade de Jaraguá do Sul, a fim de
deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

1 - Aumento do Capital Social de Cr$ 1.080.000,00 para Cr$
3.240.000,00, mediante aproveitamento da quantia de Cr$ 2.160.0001 00 da
conta Fundo de Reservas Livres.

,,'

Jaraguá do Sul, 28 de fevereiro de 1977.
Victor Bauer.: Diretor Presidente

CPF 004358139

DeputadoOctacíl ioP. Ramos:
1.° Secretário da AL'

De comum acordo, ARENA e MOB
conduziram a Presidência da Assem
bléia legislativa do Estado, o médico
e ex-vice-Prefeito de Ibirama Waldomi
ro Colautti, da ARENA em substituição
ao deputado Epitácio Bittencourt, na

tarde de segunda-feira, ao receber 32
votos dos 40 deputados presentes no

plenário, dos quais três votaram em

branco e cinco tiveram seus votos anu

lados.
Os demais postos da mesa da As

sembléia, cuja sessão foi iniciada às 17

horas do mesmo dia, escolheram par
lamentares, entre os quais o deputado
Octacrlio Pedro Ramos, na qualidade
de 10. Secretário, representante condig
no de Jaraguá do Sul e da região elei
toral que o reconduziu à Assembléia
legislativa, como Ifdimo representante
dos interesses públicos junto a esferas
estaduais. Muito justa e merecida a po
sição alcançada pelo deputado Octa
enio, ele que tantos beneffcios já trou
xe à cidades pertencentes a região da
grande Jaraguã.

Em sua penwltima sessão ordinária
do mês, a Câmara de Vereadores reu

nida na quinta-feira da
-

semana que
passou aprovou mais dois projetos de
lei de autoria do executivo municipal,
qual seja o de número 01/77 que revo

ga a lei 604/76 sobre terras pertencen-
,

tes a União Catarinense de Educação,
aprovado unanímlmente- pelas duas ban
cadas em primeira e segunda votação;
já o projeto de lei'05/77 que autoriza o

executivo a receber por doação área
de terras de Alfredo D. Janssen e espo
sa para abertura de rua, foi vetado pe
la bancada oposicionista que, segundo
seu líder não possui a metragem míni
ma necessária (10 m). O edil José Al
berto Klitzke, representante do governo
municipal na Câmara explicou que tra-

!

ta-se não de rua nova, mas sim de uma

ruela, já com grande quantidade de re

sidênciás e que, não será possível in
denizar os proprietários por parte da
prefeitura pelo elevado número de re

sidências ali fixadas, o que acarreta-

I aOR'REIO· DO POVO,

EMPREG-ADA

rAlberto Bauer S.A.

/'

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Ano LVIII JARAGÜÁ DO SUL (Santa Catarina) Capital Sul Americana do Chapéu

Jaraguá do Sul sediando a

Sábado 12 de março de 1977

XIV Convenção Distrital do Lions
Teve inicio no dia de humano do povo jaragua

ontem em nossa cidade ense, já demonstrado .

em Oscom sucesso autêntico e vezes anteriores e mesmo

absoluto, a XIV Conven- porque, às 14 horas de ho
ção Distrital do Lions, Dis- je, será eleito e empossa
trito L-10, com o seguimen do o novo Governador do
to da programação elabo- Lions Distrito L-10, o jara
rada pelos clubes anfi- guaense Célio Gascho
triões, Lions Clube Cen- que substituirá a Gil Nas
tro, Cidade Industrial e cimento. E' duplo orgulho
Lions Clube de Corupá. para todos n6s.
Cerca de 1.200 convencio- Os leões e domadoras

nai!; encontram-se na el- cumprirão nos dlas de ho

dade centenária, oriundos jE' e amanhã, extenso pro
de todo o Estado, além de grama de atividades qual
oito governadores de Li'ons �eja� 'pulsa a notícia divulgada
do Presidente do Lions Dia 12 de março. Hoje 'pela TV Canal 3, segundo
Internacional, o brasileiro OB.OOhs. Inscrição e re��p�ão. a qual os deputados reu

João Fernando Sobral, au- . LRoe�I,�.I: Salão crls,to nidos teriam deliberado a-

certar um "acordo de ca-toridades estaduaís entre 09.00hs. Primeira sessão plená· .

outros que além de parti- ria. Loca!: Cine Jara. valheiros", para não mais

ciparem da convenção es- guá., comentar os possíveis
t- h d 'd d

10.00hs. Conferêr.eJa, Local: C. desmandos tanto da parteao, con ecen. Q a CI a e Jaraguá. d I d
que traz no brasão o dis- 11.00hs. Aulas da Escola de ,e a guns. eputados are-

tico "Grandeza pel� Tra- DIrigentes. Local: CoI. nistas como dos da oposl-
balh�'t' e_ que orgulhosa- São Luiz. ção. Pelo que se leu pelos
mente ostent'a o slogan de

12.00hs. Almoço !lifte. ' jornais, teria, acontecido
14.00hs. Segunda sessão pIe- d d'" ,,,

"Capital L�tino America- nárla e eleição do ne.
um ver a eiro

:

panarna
na do'Motor Elétrico" e I vo governador. Local: nos últimos meses de ges-

"C 't I S I A
•

d
' . Cine Jaraguá. tão da ex-Mesa da Assem-

. apl a u. merteana o 15.00hs. Chá das Domadoras. blél b 'f" dCh .." Ia, ene icran o paren-apeu sendo também . LocaI.: GrêmIo Esp. Ju.
30 P 'd' tes de deputados de am-:o • arque' n ustrtal de ' ventus. ..... fSanta Catarina. Todas as 1B.OÓhs. Encerramento das Ins· aas -as-: acções com pol-

atenções do leonismo ea- crlçé5es. pudos cargos i' otras cosi- .

tarinense estão 'voltadas 19.30hs; �::�i::'� 'l����a p��� tas más e que, pela serie-

para Jaraguá do Sul. A Ihão da .Ind. de Ma. dade das denúncias pode-
C

-,

6
- lhas Malwee. rá ocorrer até um AI·5 so-

onvençao e o rgao SUo
20.30hs. Jantar festivo. Local: bre os deputados envolvi-

premo dos Lions Clubes, pavilhão da IndústrIa dos. Não é posslvel que se

tendo por finalidade "es- de malhas Malwee. queira esconder do eleito-
t'l�ula'r o espl'r'lto de com-

23.00hs. Baile de.Chopp 56 pa-
d d

.. -

'bI'ra Leé5es e Domado. ra O e
.

a optruao pu ica,
panheir:ismo" proporcio- ras. Participação gra· as possíveis sujeiras de
nar oportunidade para ins- tuita. Locl:Il: Clube A· alguns honrados: deputa-
truções leonisticas eleger ttétlco Baependi. . dos, impedindo-se de sa-, Dia 13 de março - Domingo
O novo governador, votar 09.00hs. Desfile leoriístico. ber até onde foram os sal-
teses. e-proposições, indi- 11.00hs. Ap�ritivo - oferta eal- vadores da Pátria em sua
car o Lions.Clube anfitrião' pirfsslma Bacardi. Lo- honradez e probidade. O
para o próximo ano e in- cal: P'!s,o Agro·Pecuá· diretor também não acharIo Joao Cleofas.
formar-se dos programas 12.00hs. Frango' e churrasco de qu-e está na hora de se
de açã'o des Lions Clu- confraternIzação. te- saber o. que acontece no
bes" Por tudo isso e mui- cal: Posto Agro·Pecuá· Reino' da Dinamarca? Um
to mais devemos mostrar rIo João eleofas.

eleit.or decepelonado.,
••

I
15.00hs. Encerramento e despe-

aos convencionais o ca or dlda.

acontecimentos

na
.

' Assembléia

Legislativa
Causou a mais viva re-

Coordenadoria local já
recebeu os livros

didáticos

Os 613 mil livros didáticos que a

Secretaria da Educação está dlstribu
indo às escolas reunidas, grupos esco-

, lares e bancos de livros de todo o Es
tado começaram á ser entregues na

sexta-feira passada às coordenadorias
regionais de Educação, dentro do cro

nograma estabelecido pela Coordena'
doria Estadual do Livro Didático.

No ano passado, a SEE distribuiu
499 mil livros às escolas isoladas, e es

te ano - de acordo com as deterrnlna-
.

ções do secretário Ribas Junior, para
que sejam beneficiados todos os alu
nos carentes no Estado - os livros dl-.
dátlcos são levados aos grupos esco

lares e escolas reunidas, estando já
garantido atendimento, no ano de 1978;
às escolas básicas. A dlstrlbulção já
'iriiciada, atenderá 566 estabelecimen
tos de ensino (441 escolas reunidas e

125 grupos escolares) e 99 bancos de
'livres, com um-total-da 1QG;950 alunos,
beneficiados. "-..

A 5a. CRE recebeu 53.300 livros
pára serem distribuídos a 49 escolas e

5 bancos beneficiando 13.220 alunos
em dez munlctples a ela jurisdiciona
dos.

JARAGu'A
A Coordenadoria local de E:duca

ção, integrante da 5a. CRE, com sede
em Joinville, presente nas solenidades
de segunda-feira, também recebeu os

livros, pois para tanto seguiram àquela
cidade representantes e responsávels
pelo setor educacional do munlcíplo .

O total de livros a serem dlstrlbuldos
entre nossos escolares não foi forneci
do mas, segundo o informante foi des-

. tlnado grande quantidade que benefi
ciará alunos das escolas de � 0, grau da
rede estadual e munlolpal de ensino.

InauguradO O "[brilnane MO�ique"
Na sexta-feira, dia 4, marcou a so

lene inauguração do imponente ediff
cio "Christiane Monique", com 18 apar
tamentos de 3 e 2 quartos, 3 pavlmen
tos, localizado à Av. Coronel Procópio

.

Gomes em área central da cidade. A

construção de tão grande obra, só foi
consignada graças ao espfrito arrojado
da BL-Empreendimentos Imobiliários
Uda, incorporadora, proprietária e res

ponsável pelo setor comercial, planeja
mento e vendas, que tem 'las pessoas
dos srs. Ezaú Pereira Laus, proprietário
e diretor e Antonio Brandão, gerente
comercial á baliza mestre da organiza
ção que tão bem administram. Compa
receram aos atos solenes destacadas

figuras de nossa cidade e de Joinville,
convidados especiais que após conhe
cerem o requintado acabamento e as

sofisticadas instalações do "Ohrtstlane
. Monique", saborearam coquetel espe-
cialmente preparado para a ocasião pe
lo "maitre" Cozzarin do Itajara Hotel.

SEE libera mais�300
mil para
Ginásio de Esportes�'

Fpolis. - Novos recursos para es

tabelecimentos de ensino ,e ginásios de

esportes foram liberados na qulnta
feira, dia 3, pelo secretário da Educa

ção Salomão Ribas Junior. A verba, no
valor de 3 milhões e 137 mil cruzeiros,
proveniente do Fundo de Assistência ao

Desenvolvimento Social - FAS • e do

Departamento de Educação Física e

Desportos dó MEC, foi entregue ao De

partamento Autônomo de Edificações e

Secretaria do Oeste que atenderá a di-
, versas obras naquela região.

Trezentos mil cruzeiros foi o mon

tante repassado ao DAE para conclu
são da construção do ginásio de es

portes de Jaraguá do, Sul, que assim,
esperamos, não sofrerá mais parallza
ção das obras, como já ocorreu.

BemVindos Leões e Domadoras
JARAGUA DO SUL se lisonjeia durante estes dlas em que re·

cebe as distintas autoridades leonisticas, valorosos Companheiros e suas

queridas Domadoras do nosso Distrito L-10 _e outros Distritos do Leonis-
mo Brasileiro.

.'
..

Invocaß(;lo a Proteção de Deus, possamos nós nestes dlas da
XIV Convenção Distrital, partilhar, cada momento, oferecendo, cada vez

mais a fi·losofia do nesse �mé�ito Presidente Internacional, Companheiro
João Fernando Sobral, "faça seu semelhante sentir-se necessário".

, Finalmente, que esta nossa simples mensagem fraterna en-

contre nos corações de todos a chama sempre--viva de BEM SERVIR.
Moussa Nacli José Venâncio Pereira Jr. Lauro Blume
Lions Clube Centro Lions Clube Cidade Industrial Llons Clube Corupá

Eletromotores Jaraguá S.A'. '

.i.. Convida os 'empresários e ami
ges da WEG, para o atô de inaugu- ,

ração, pele Exmo. Sr. Governador do
Estado de Sánta Catarina, DF. Antô-

.

nio Carlos Konder Reis� do "PAR
QUE FABRIL WEG II".

LOCAL: Rodovia SC 301, km S -

Jaraguá do Sul
•

DATA:,15 de março de 1977.

HORARIO: 18 horas e 30 mino

Começa na segunda' a
Está assentado para segunda-feira

o início da campanha de prevenção do
câncer genicológico, promovida pela
Secretaria da Saúde do Estado, Divisão
Nacional do Câncer e Funrural, sob a

coordenação do DASP, " CARS - CEm
tro Administrativo Regional de Saúde e

Posto de Saúde de Jaraguá do Sul.'
Esta campanha com exames gra

tuitos objetiva constatar ou não foco
cancerígeno nas genetrizes e por este
motivo alertamos as senhoras mães
para que façam estes exames preven
tivos.

,

Segunda feira é o primeiro dia da

campanha anticâncer
campanha, com exames no Posto de
Saúde, das 9 às 12 e das 14 às 18 ho

ras; terça-feira, das 8 às 12 e das 14 às
18 horas na Escola Municipal Albano
Kanzler em Vila Lenzi e, finalmente 4a.
feira, na Escola Básica José Duarte Ma

galhães, Barra do Rio Oêrro no horário
das 8 às 12 e 14 às 18 horas encerran

do a campanha em nossomuníclplo, Es
ta campanha tem em .nosso meio, apoio
da Prefeitura Municipal, Celesc, CDL,

"

Coordenadoria de Ensino, Inspetoria
de Ensino, Lions Clube Centro e Cida
de Industrial, Rotary Club, Acaresc, Im'
prensa escrita e falada e a Comissão
Municipal de SaOde .

ROTA.RV . C L U B��homenageia
Em jantar festlvo nas dependên

cias do Hestaurante Itajara, o Rotary
Club de Jaraguá do Sul, reunldo sob a

presidência do Dr. Murillo Barreto de
Azevedo, na noite de 'terça-feira, fez
significativa homenagem atravésdo
Dr. Mário Tavares da Cunha Mello, ao
ex-Prefeito, Prof. Eugênio Strebe e .es

posa Edeltraud e ao ex-viee-Prefeito
João Lúcio da Costa e esposa, Olga. 'Es
ta homenagem foi prestada por tudo o

que fizeram ao municfpio e ao Clube de
Serviço. durante a gestão administrati-

va finda em [anelro último e, por isso
recebendo placa com dedicatória, en

quanto que às esposas dos homenà
geados ofertados ramalhetes de rosas.

Nesta mesma reunião foi homena

geado também, o Dr. Mario dé Souza
por intermédio da palavra de rotariano
Norberto Stassun Emmendoerier, por
'seus quinze anos rotariano cem por
cento, passendo.iaeslm, para rotariano
veterano; neste ano em que o Rotary
de Jaraguá do Sul completa 25 anos de
fundação.,

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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"CORR.EIO DO. POVO"
f,undaçAo: ARTUR. MULLER - 1919

CGCMF 84.436.591/0001-34
- 1977-

DIRETOR:
Eugênio Vitor Schmoeckel

ASSINATURA:
Anual... .. •. •. Cr$ 100,00
Semestre .. " .. .• .. Cr$ 55,00
Número do Dia •.. . . Cr$ 2,00
Número atrasado. ••.•• c-s

:

3,00

ENDEREÇO:
C�IX8 Postal, 19'

'Aua 2, nO. 130 .. Fone: 72-0091
.Jaraguã do Sul - Santa Catarina

S,Q'CIAJ9
Aniversariantes da semana

'Fazem aaos hoje:
Sr. Helmuth Neltzel

.

Srta.� M,arilane Doerlnq
Fázem anos amanhã:

O jovem Osmar Luçoli .

�r. Rodrigo N.i.qol.uzzi
.

Sr. Jorge �rsching
Sra. Ana Bleich
Sr. 'Augusto Gesser, em Concórdia
'o jovem Paulo.Carlos Hoeft (canguru) ".
Waldir Gerent, em.Astorga-PR
O jovem Gervásio Nlcocelll, nesta

c

Dia '14 de março
.: a ,

'li' t
" .. r r

Sr. Francisco. Modrock
Sra. Adalzira, esposa do Dr. Mur�lJo

Barreto de Azevedo -

Prof. José Rainha da, Costa, em .

Vila Isabel, Estado do Rio
Dr. Nelson Vlctor Pinto .da. Costa,

Promotor Público no Paraná

ti •. �
I

Dia.15 Março .,

� - � J" ''I

A jovem Eliane· Reimer

Dia ,16 marçQ
'I

IT· .' -

'Dr. Luiz de Souza, no Estado do Rio .:

'._ .<. "I;r

Dia 17 março,
'

.,

'Sr. Augusto Sllvio Prodoht.:
,

jornalista e escritor
A jovem Cleyde SY'r'lenê Gonçalves

fi '. _" •

,Dia 18 março

'Sra. Carmem Roessler Hoefner, em
'. Curitiba;"

., r".

.s-

Sra. Yólanda Nicoluzzi Motta, "

Sr. Hans Beyer
-Ó:« '

' '-' _... -

Sr. Walmir João Medeiros' '. ".

Sr. Waldir Fodi'
' "

Srta. edit 'Hafemann
\ ,

"Ão;> anive,,�afiantes, ,os no�sos
cumprimentc:),s',':" >.

-

C i V i I
Auraa' 'MÜller Grubba, :., Oficial do

Registro Cb,11 do. 1�•.Dlstrito· da Cownar
ca de .,,�r�guâ do Sul, Estado de Santa
Catarina, .Brasll.
Edital nr. 9.718�de·8.3.1977

.

"

'" }
'_f I'

I n t e r í a,g ,OiS.. J-: �y;:; ('�,)i,,' :�.;h

70, mil." Pessoas, ..�,,:,,�,

22 Pilotos'����, �',
..
�:.. ����:.�':� �:.',�. '_..,.-,:,

_

Fiscais da ,�. C B'A·�. :':
.. ,-"

.lrnprensa Espéclálíaada, .':.. "

,,18 Milhões de Brasileiros;

Na,manhã dezs de janeiro, um pouco antes de
Grande Prêmio do Brasil de F-1, a.Ohevrolet e a

, �" ,:"'IÇonfed�[ação Brasileira de Automob,ilismo
realizaram a "Grande Prova de Economia".
.Rodaram, lado a lado, a 60km/h, um Chevette 77'e um'
Çhevette 76, com 600 ema de gasolina em cada um.

"A"CBA comprovou: O Chevette 77 está

;'àtê 20% rnars econômico.
!. l • �.., w'

•

," � ... "". �

,E isso vem provar que o novo comando
de válvulas, o carburador e o distrlbuldor

. 'modlflcados aumentaram ainda. mals '

a economia do Ohevette.
, Com isso, você tem uma razão a mais-',
para se descobrir no estável, robusto

_. e-confortável Chevette 77.
Visite-nos hoje e descubra o que estamos

�. fazendo em, nome da racionalização.

r �- -

�f' v 1,.; �- .r ..

� .

).,!I

Sob os olhos dessa
.'

r-, •

platéia, o Chevette 77

provou que está até

r .

,
'

.econõmico

.'

'11

tf' f � t_ \

"

I .�

I " .... ;�

�- -- �-- ...

.. ,

.• ',:.�'fR M"I os. .E'·M M·E N o Õ R, F E R" fS�·A.
, ..

Av. Mal Deodoro da Fonseca, 557

Jai"aguá do Sul - Santa Catarina
., .!�'. '..,_.

Fones:.72-0060 - 72-076� - �2-0969 , I

Sedan ,vw 130Q completa dez anos' de Fabric'acão
• _tl �v... ·l, loJ

. ,

O Sedal'l VW .1300 está completan':'
do dez anos de produção no Brasil. O

luiz Carlos Pereira é : 'automóvel mais vendido no Pais foi lan-
'Marlene Teilhacker

"

çado em janeiro de 1967, substituind9
;., C� ..

EI�: b'��sil�ir;,- solteiro, operário, o VW 1200 com a vantagem' de um de-

natural de J!;lraguá d,o Sul, domiciliaej.o sempenho muito superior.
.

e residente à Rua Antonio Carlos Fer- Hoje, graças a uma série de aper.:

reir�, nesta cidade, filho de Galdino Pe- feiçoamento, o tradicional "Besouro" é

reira e Maria Udia Alves. Ela� brasilei- mais econômico que seu antecessor e

ra, solteira:' ih.dustriária..,Jlascidà..,':em J.a- tarrrp�m que, qualq,uer outro automóvel

inviliê neste Esta'do domiciliada e re- brasileiro, isso de acordo com aferi

sident� a Rua João Carlos Stein nesta. ções e testes re�.Hzados por publica,;.
cidade filha de Ftolaríéfo 'c:Teilha�ker e ; &ões especializadas que, recentemente,
Teresi�ha dá Silva Teilha6ker: ' - ':':' � "certificaram-lhe um consumo variável

.

',:" '. ehtre 11, ·82<e 20,6 kmllitro em veloci':
Edital nr. 9.719 d� 8 ..3.1977 dades constantes e 'uma média efetiva
Orlando Ferreira e "Evanir Zapelia de 13,48 kmll. Além disso, é o carro de

Êle, brasileiro, !so'lfeiro, ":Op'eráHö, .

,

..
' .. '_4_................'....''''......._'_-'_'�-'.........._-------

'natural de Jaragúâ do Sul, domic,i1ia�d_o .
E para que chegue ao conhecimen'

e residente em Jaraguá Esquerdo, n�s- tq"d�J�,d���,r'1j1'!dpi pa�sar o presente
'te distrito, filhO de Antonio José Ferrei- e,ditaJ qu"se�á.publicado pela imprensa
ra e Ana Tecilla Ferreira. Ela, brasileira, , e em caVqr,º, Qn<!Et.f!erá afixado duran�
solteira, ind,ustriária, nlUur€lI"'-'" de' Jara- !eJ� .�i��,�e.,.,!�I,q4�,111 souber de algu�

.' guá do Sul, domicilia'dâ�tê'·rés(.dénte 'em Jm.p�dJm�Jl'o,.ac!l$e:..o para os fins IEt-
'Jaraguá Esquerdo, ne�,t� '�d,isfrito, :filha gais� . �, ,'.

'

de Silvino Zapella e Hermelinda Die- .�q AUREA -Mf)[.;lER . GRUBBA
"

'mon Zape"a� •..'. ,,';.,� ...:. �,.;..... '� .• ; . ,",J ": Oficiai
(, '.

.

. ..
�

... -.

menor preço de aquisição do mercado
- exatamente Cr$ 8�S08,OO mais barato

i que 'o seu concorrente mais próximo .•

A economia no consuní'o e o P're
ço não são as' únicas razões,'mas ex
plicam porque a produção do mode'lo
duplicou em 1976 em rel'açãq a 73,
quando :explodiu a crisá do pefróleó, e
porque 'rio ano pás's�do; pela primeira
_vez' na história' de qualquer verculo na

cional, ele eonsegui� superar -a escala
.

de fabricaçãcf'de '200.000 :"unidades/á
'no. Foram' fabrfcado's 'exàfàmente -. � ..
209.S'92·Sedan VW :1300, com 'um acrés
cimo de 12,3% ou 22.916 unidades's'o
bre a. produção'de 1975.

"r' j 1.,' ,,'o' !"

. '··l r ......... ,
•.

'

,�"
,o,; ,,,. •• J ',.. - �.

1.
'

Dr." Reinoldo Murara

ADVOGAD� II
,_�"", :. r ,-. .. .,,,_.< •

,_

. )'.J \._. i ��.'"

ESCRITORIO AO LADO DA PREFEITURA'

JARAGUA 00 SUL

J ,

� v _ _

Atividâd'es 'aO .

/ FUNlíUlfÄÊ �'rir � 1976
�� Florianópo.lis, 01.03.77 - Em ,1976, o Fundo
de Assistência ao Trabalhador Rural - Funrural,
arrecadou em Santa Catarina, um total. de Cr$
301.728.527,00 aí compreendidos os 2,5% sobre
o total das vendas dos produtos . "8€1rícolas e

2,4%. do .total ,dasJolhas de, pagamento das em

presas urbanas. Pagou em beneítcios pecuniã
rles e ,subsidios niensais

-

para manutenção de
'convênios 'hospitalares; 'ambulatonäls e 'odonto
lógicos, -a importância de Cr$ 41-12.280.916,0'0.

Foram celebrados 9 eonvêmos hospltala
res, 2.0 ambulatojlals e �, oc;lqntológicos, fican
do o FUNRURAL em dezembro de 76 com 176
convênios hospitalares, 202 ambulatoriais, 213
odontológicos, 6 unidades móveis de assistência
e 4 termos aqltlvos ,de .acldentes .do trabalho.

,

Para manutenção dos convênjos, foram pa
gos em sübsldloé mensais durante' o ano, Cr$
115,233.541,00 a 'entidades' hospitalares, Cr$
21.470.600,00 para servíços- arnbulatorlals Cr$
22.129.290,0,0 para serviços odontológicos e Cr$
87.00Q,00 para acidentes do trabalho.

BENEFICIOS CONCEDIDOS'
O FUNRURAL 'concedeu em 1976, '4.361 a

posentadorias por velhice, 1.361 aposentadorias
por, lnvalldez, .2,570 pensões, 550 amparos pre-.
vtdenclãrtos por lnvalldez, 5:215 'auxílios-fune
ral, 1.034 amparos prevldenclárlos por idade, to
talizando 15.091 benetlcloa.a trabalhadores ru

rais catarlnenses, Por acidente do trabalho 747
rurícolas receberatnauxülo.doança, 3 aposen
Tàãoríás "r;>ör invalidez e unia osnsão .

• Até agora, o órgão previdenciário aposen
tou por velhice em Santa Catarina 49.255 tra
balhadores rurais, pJ!galJ,c!p men{1almente um to
tal de Cr$ 18;913.920,00; 6.018 por invalidez que
recebem Cr$ 2.310.912,00; 10.313 pensões no

lotai de Cr$ 3,960.192,00; 3.804 amparos pre
videnciários totalizando Cr$ 1.460.736,00 e pa
gou 5.215 auxlllos-tuneral no valor de Cr$ ... , ..

'3.621.365,00.
.

" " Em relação ao ano de 1975, 110 exercício
. passado o FUNRURAL aumentou em 14,4$% os

,benefícios pecuniários. Em 75 existiam 47.129
aposentados por velhice e em 76, 49.255' ha
vendo acréscimo de 2.126.; 3.352 aposentados .

:p0,r .invalidez em 75 contra 6.018, com um au-. /'�"

.rnento de ,2,666; 7.704 pensões contra '10.313,
. acréscimo de 2.609.te 2.444 amparos previden-
cläríos 75, contra 3.804 dando um acréscimó de
1.36D.

. ...,
'

•.AS$ISnNCIA M@DICA
Du'raote.76 foram realizados 456.610 con-

_.

sultas 'médicas, 7.589 pequenas cirurgias, 12.577
partos - normais e cirúrgicos - 74 781. tratamen
tos clínicos e ß.8,37 tratamertp� cirúrgicos, ':( Entre os 2.06,8 trabalhadores rurais apo

jsentados ppr invalidez, 760 apresentaram doen-
.

iças cardio-vasculares representando' 36,75% -

jmaior lneldêncla. - 316· casos de allenação-men
Ital (15,2§%), 212 casas, C!e�cegl.l�)ra .(10",25%),
r93,.paralisia incapacitante (9,�3%) 159 casos
,de doenças !;l�O determinadas com (7,54%" 116
neoplastias malígnas {5.61%), '92 casos-de do
enças 6steo-articulares num total de (4.45%), 68
ca�9s·de lepra (3,29%), 54, amputações de mem
bros ,esse,nc.lWs com (2,61%), 5i casos de tu
berculose pulmonar (2,47%), 34 casos de doen
ça de parkinson (1,65%), 11 nefropatias graves
(0,45%) e 5 casos de astrite deformanfe (0,24%)

OI mandamentol . da ; E[ologia
Arnoldo 'ALEXANDRE

Cl. ,i A Assoclação: Paulista de Proteção
.

à Nat,!r�z� é a autora do Mandamento
'da Ecologia:"

t

,- ",

I� -

1 "- Amä� á 'Deus, todas as coisas
e a natureza como a ti mes-

! ... ,.....' ....... ,..,-_. 1

mo.. .,
2 � Não� ,defend�l'ás' a' Nãtureza

em vão,; com palavrras, mas a
través de seus atos.

.... , 3 - Guardarás as fiorestas' vir
.

gens, pois tua vida eJepende
.' delas. 11

,�'n, 4 -"�f'lônrar�s a florá,"a fauna, to':'
.

das as'formas de vida e' não
apenas a humana

S - Não matarás.
.

u "�"7:' N.ã9"Pf3cará� c0!lJra� a pureza
"

a
do ;ar' deixando' ::-gue a ihdús

.

" tria suje o que a criança res

pira.
7 - Não furtarás da terra sua ca

.. -I '-mada q�rHumus, raspanlilo"se
; com o ltrator, condenat:Jdo o

solo a esterilidade.
'L.. Não levantarás falso testemu

• I ",""",!"llhó,di7en,do que ,0 lucro e o

., , ,prag.r.e$so justificam teus cri-
me,s. � o,

19 N-' Tb' á
'

b' t
.

_" .. , ,- aÇ> ço, Içar. s., o le.os e ,a-
c. ,L d,QrI1Qs, pa,ra ,cuja, fabricação

. é preciso destruir a paisa-
,

" gern�" �'" '�I' ." "< .") '
.. ,' ,,, •. '�

'c'> n li? ::- A,},�rXaJâr:n,�é.l)1 pert�nce aos
"

.... "qUß .ainda estão por� nascer,.
O crime' cometido com o até'rro. do

Linguado está pc>stuladd no 8ó. mail'da:
mento da ecologia, 'além de outros: . ,-

, .

E Pqr fa:'�r, em-Linguad.o p'ermi�{lÍTI.r
nb,s divuJgat_que'o mIsso quer.ido 'àmi�
go, escritor José de Moura Bezerra,
autor da "Pequena História' de Sãa

.F,,�an'c/scçCd��·�ul!'.' rttéepeu (âten'ßiosa
carta do presidente Ernesto Geisel,
prometendo dar solução para o caso dg
atêrr?'>J.e�se C{ih')Er�ç�16gico. � ,,' ,:";';'

,

'),
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CltJBE

ATLÉTICO
BAE·PENDI

EDITAL DE OONVOCAÇAO

.
Pelo presente, na forma do artigo 38 e parágrafos, dos Esta-

tutos Sociais, .vlmos convocar o Conselho Deliberativo do Clube Atlético
Bäependí, para uma Assembléia Geral'Ordinária, a ter lugar no dia 25 de
março de 1977" as 20,30 horas, na sede do Clube, para tratar da seguinte

"ORDEM DO DIA":

1°. - Aprovação das contas;
2°. � Eleição da Diretoria;
3°. - Assuntos diversos de interesse da Sociedade..

Outrossim, esclarece-se que, na forma do artigo 40°. dos Es
tatutos Sociai.s, na falta do quórum regular reatlzar-se-á a Assembléia meia
hora após com o número de 8 (oito) no mfnimo, de conselheiros.

MM/-Jaraguá do Sul-SC, 25 fevereiro 1977

Milton Maiochi - Secretário

Alberto Bauer S.A. - Indústria e Comércio
CGCMF 84429836/0001-04

EDITAL DE CONVOCAÇAO

ASSEMBL�IA GERAL ORDINARIA

São convidados os Senhores Acionistas desta sociedade,
'

para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no pró
ximo dia 15 de abril de'1977, às 15 horas, na sede social, sita a Av. Mal.
Deodoro da Fonseca, 739, a fim de deliberarem sobre a seguinte:

'ORDEM DO DIA

1. Discussão e deliberação sobre o RelatóriQ da Diretoria,
Balanço Geral, demonstração da conta "Lucros e Per- ,

das" e Parecer' do Conselho Fiscal, relativos ao exercf
cio encerrado em 31 de dezembro de 1976;

2. Eleição da Dirêtoria e fixação de sua remuneração;
3. Assuntos diversos de interesse social.

.

AVISO AOS ACIONISTAS

Avisamos aos senhores acionistas que se encontram à sua

disposição, na sede da empresa, os documentos de que trata o art. 99 da
Lei 2627 de 1940 e art. 133 da Lei 6.404 de 15-12-76 (Nova Lei das Socieda
des Anônimas), relativos ao exercfcio social encerrado em 31 de dezem
bro de 1976.

Jaraguá do Sul, 28 de fevereiro de 1977.
Alberto Bauer S.A. - Indústria e Comércio

VICTOR BAUER - Dir.':'Presidente
CPF/MF 004358139

Da sua Leitura para o meu 'Arquivo
Por cenário a alva praia' e o verde mar

Prof. Paulo'Moretti
.

,

Era verão. O dia esplendoroso. O sol refulgente. Ö calor a

brasador. O mar uma beleza. A praia um convite. O cenário tipicamente
brasileiro.

Na tepidez da areia reg!Jrgitava Ei massa humana. Guarda-'
sóis armados. Corpos estendidos. Grupos ruidosos. Um solitário filósofo.
Uma bola que passa. Uma mulata que rebola. Um par de namorados. A
criancinha que brinca. A garotada que pula. O ancião que descansa. E; a
intervalos, um mergulho, umas braçadas, uma onda mais forte, um despre-
cavido que cai.

'

Em meio a esse burburinho todo, também me encontro. Re
cupero energias perdidas. Vibro. Participo, Comungo do extasiamento da
alva praia e do verde mar. Contemplo as criaturas, Admiro a natureza. Bus
co o infinito. E' um quadro que apresenta mil facetas diferentes. Cada qual
com seu encantamento.

.

São as águas do mar chocando-se contra os rochedos óo ...

bertos de musgo esverdeado. E' o borbulhar de espumas produzindo uma
renda prateada. E' o salpicar de gotfculas parecendo lágrimas vertidas
pela natureza. São os barcos dlspersos pelas águas verde-azuladas, trazen
do o peixe, levando o turista, puxando o esquiador. Na linha do horizonte
cruza um navio. No céu de anilo ronco de um avião. Nas ruas) os carros

que vão e vêm, queimando a cara gasolina. Nas casas, as redes estendi
das, o balanço gostoso, a música suave, o aperitivo diverso, o cheiro de
peixe frito. Na noite quente, uma visita. Uma partida de canastra. Uma for
ma de passar o tempo. E vai-se o sono. E vem o dia seguinte. E tudo reco
meça ..•

Correm os dias. Voam as férias. E' a volta ao trabalho. Às
preocupações. Ao cansaço, à poluição. Ao sucesso. Ao fracasso.

Na praia, esvaziam-se as casas. Escàsseia o movimento. Vol
ta a rotina. Permanece o cenário: a alva praia e o verde mar.

Como limpar e conservar

a prataria
Não é sem razão quea dona-de

casa trata com desvelo a prataria que
ela usa com tanto orgulho. Para con

servar seu brilho e beleza pelos anos

afora, a prata exige cuidados especiais.
Técnicos da Wolft, centenária fabrican
te de prata de fama mundial, oferecem
estes conselhos para conservar faquei
ros, baixelas e peças de prata. Convém
segwi-Ios.

O maior inimigo do metal é sua

vulnerabilidade à oxidação, que escure

ce as peças. Por isso, a operação de
limpeza deve merecer muita' atenção.
Para facilitar a limpeza mergulhar as

peças previamente em água morna

com um pouco de detergente. Esta o

peração elimina a eventual gordura de
positada na superfície. A seguir, vem o

polimento, a parte mais importante do
processo e que se faz com os polido
res de prata. Não esquecer que exis
tem dois tipos de polidores: um que
remove por atrito e outro que desoxida
por reação qutmtca, A própria Wolff
desenvolveu este último·tipo de polidor,
o WOlffin, que além de dissolver quimi
camente a oxidação, deixa 'sobre a sú
perffcle brilhante; uma pellcula prote
tora invisível que impede nova oxida
ção durante meses. O outro tipo remo
ve a oxidação por atrito, o que produz
minúsculos arranhões que encurtam a

duração da peça e onde a oxidação se
reinicia tão logo termina a limpeza.
Para a limpeza final e brilho, usar fla
nela ou camurça macia muito limpa,
pois a presença de qualquer partícula
dura no tecido, pode provocar arra

nhões microscópicos. Ao esfregar, fa
zer em sentido longitudinal e nunca em

movimentos circulares. Assim o brilho
fica mais intenso.

Eles,. eles·· e
.
eles

',�, I. ,

Meu colega Flamarion Mossri con
tou que "o deputado Thales Ramalho
chegou ao apartamento do sr. Franoe
lino Pereira às 16 horas e, após uma rá
pida troca de amabilidades, deixaram a
sala e foram conversar reservadamen
te no escritório. e uma pena que Fla
marion não tivesse entrado também no
escritório. Teria assistido comigo ao a-
'fável e diáfano diálogo.

- Francelino, você sabe quantos
votos a sua Arena teve para prefeito
nas últimas eleições?
- 16 milhões, Thales,

.

- Pois é. 16.0,78.038 (40;4%). O
MOB teve 9.294.890 (26,8%). Para ve-

reador, a Arena teve 19.264.813 .

(41,2%), o MOB 14.784.673 (31,a:%). Is
to significa 3.146 prefeitos para a Arena
(83%) e 645 para o MOB (17%); 25.386
vereadores para a Arena (69%) e 11.379
para o MOB (31%). Uma vitória arrasa

dora, não é Francelino?
- Pois é, Thales. Demos uma sur

ra em vocês.
- . Por que, então, Francelino, vo

cês estão com tanto medo das eleições
diretas em 78?
- Quem lhe

.

disse que estamos
com medo, Thales? ,

- Claro, Francelino. O colegio-e
Ieltoral Dinarte, o projeto' Alvorada, o

. governador indireto, o senador indire
to, a lei urubu, tudo Isso quer dIzer me
do do voto do povo.
- Mas o medo não é nosso, Tha

les. E' deles. .

� Eles, quem, Francelino?
- Eles. Eles. Eles. Eles . .Eles.

Sebastião Nery
(Transcrito da "Folha de S. Paulo")

Dê valor ao que é seu!
..

Leia, Assine, Divulgue e Anuncie.
CORREIO DO POVO, o Jornal legitimamente jaraguaense.

Estamos vendendo e co.
vel'satilidade,economia .'

.

e segurallea.Tudo num C8..lrO sõ�
-alaCar-a d,escobrir c,o

.,

inCr,íVeis so�t>Et
I

o Opala Caravan. E, o que

�Você nem imagina quantas de semana RÓ sítio. Mas sua é mais importante, você vai. '

..

coisas o Caravan é capaz especialidade é mesni.o as descobrir que comprar carro .

de fazer, pequenas e grand�s. grandes viagens. Com muita de amigos é outra coisa. Você·
Afinal, eleé um carro que nao gente, muita bagagem e muito consegue financiamento na

tem preconceitos. conforto.' hora e um servico técnico co

Vai ao supermercado, leva Dé um pulinho à nossa manda o figurino. De braços
crianças à escola, passa fins Concessão e você vai ,abertos, e�peramos por você•.�

Irmãos Emmendöríer S.A.
C7

.

::Iones: 72-0060- 72-:-0769- 72-0989

..710. !l1laL <j)eodoro� 557

Santayaraguá' 'da Bul - Catarina

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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ELETROM'OTORES WEG S.A.
J .�

.Relatörlo da Diretoria
Atendendo disposições legais e' estatutárias, vimos submeter

a apreciação dos Senhores Acionistas o Balanço Geral e a Demonstração
da Conta de Resultados relativo ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 1976.,

Deve ser salientado que, de acordo com o projeto de implan
tação da empresa e de seu parque fabril, foram iniciadas as atividades pro
dutivas no rriês"de Seh�mbro de 1976, sendo que nós quatro primeiros me

ses de atividades foram produzidos os seguintes bens:
Tipo Unidades Capacidade

Motores Elétricos Cavalos, Força
60 CV até 150 CV 466 32 920 CV's

Estes primeiros meses constituiram-se no que se pode de
nominar de período de experimentação e adaptação, já que a I)ova fábrica
foicimplantada cqm vistas a produção de motores de porte médio, utilizan
do-se de equipamento especialmente dlmenctonado para esta produção,
havendo a conseqüente necessidade de adaptação do homem à máquina
e da máquina ao produto final.

,

Destaque-se, nesta oportunidade, que continuando no pro
grama de expansão constante, já foram alocados novos recursos para a

tender o plano trienal de desenvolvimento - 1977/1979 -, [unto ao BRDEI
BNDE, ainda em 1976.

_

Está previsto, outrossim, no decorrer do ano de 1977 a fusão
desta empresa com a sua co-irmã, controladora do capital social, Eletro
motores Jaraguá S.A., dentro do espírito de criar unidades de produção
independente por tamanho de motores, centralizando a administração ge
raI, e os órgãos de apoio à produção, controle de qualidade e desenvolvi
mento técnicolcientífico.

Apresentamos, nesta ocasião, os nossos melhores agrade
cimentos a todos os que contribuiram direta e indiretamente na conse

cução dos objetivos propostos com este empreendimento.
Jaraguá do Sul (SC), 2 de-março de·1977.

Eggon João da Silva Gerd Edgar Baumer Vicente Donini
Diretor Presidente Diretor Administrativo Diretor de Marketing
CPF nO. 009955179 CPF nO. 005721 609 CPF nO. OO� 955 2.§9
Geraldo Werninghaus Werner Ricardo Voigt Eugênio José da Silva
Diretor de Produção Diretor Técnico Diretor de Materlais
CPF nO. 009954959 CPF nO. 009954369 CPF nO. 009952669

,

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZ�MBRO DE <1976 .. :

•

A T I V O ',.
r- -,

Resultado Pendente
Despesas diferidas
Resultado do Exercício

2.510.263,47
177.434,39 2.687.697,86

15.646.715,65

,..

Disponível ,

Depósitos bancários a vista
Realizável a curto prazo (180 dias)
Estoques
Produtos acabados
Produtos em elaboração
Matérias Primas'
Materiais Diversos

27.105,43

PASSIVO
Exigível a curto prazo

Fornecedores
'

Contas Correntes Diversas
Eletromotores Jaraguá S.A.
Salários, Ordenados e en

cargos sociais a pagar
Outras Exlqlbtlldades ,

Exigível a Longo prazo
Instituições Financeiras

Não Exigível
Capital autorizado
Capital a Subscrever

1'0.000.000,00
(6.000.000,00) 4.000.000,00

88.319,00
1.089.624,69
364.757,13

"

31.061,14

1.573.761 ,96
Menos: Provisão para ICM--

nos estoques (123.587,17)' 1.450.174,79

Créditos'
Contas a receber de Clientes 199.845,01
Correção monetária sI emprés-

'

timos a recuperar 2017.082,60
Depósitos Compulsórios vin
culados a importações
IPI e ICM a recuperar

,1' f • \

1.092.250,12

2.542.380,85

235.881,23
86.055,35 3.956.567,55

7..444.861,10

Realizável a longo prazo
Depós. e obrig.-Eletrobrás

Imobilizado
Imobilizações Técnicas
Valor histórico
Menos: Deprec. acumuladas

1.339.065,99
232.381,10 1.978.374,70 3:428.549,49 '

,

3A55.654,92

Reserva pl manutenção ca

pital de giro próprio
Contas de Compensação

Contratos de seguros, cau
ção da diretoria e outros

M�nos: Contas de compen-
sação ativas

245.287,00

3.326.864,83
,

(3.326.864,83)

13.117,67

9.731.407,52
(241.396,29 9.490.011,23

Imobilizaçções Financeiras
Depósitos para o Procape 233,97 9.490.245,20

15.646.715,65

DEMO.NSTRATIVO DE RESULTADOS

Renda Operacional Bruta
Vendas Nacionais
Imposto Faturado

Renda Operacional Hquida
Custo dos produtos vendidos

2.613.592,83
118.079,09

2.495.513,74
2.283.250,92

212.262,82Lucro Bruto .".,..... 'I
C'-

_: ó�sP,Etsas com' Vendas {

�

J ," '

'Imposto s/CircuJ'ação de
Mercadorias - ICM
Outras despesas

,1" ,
.,

103.444.95
20.053,09 123.498,04

Custos Gerais •. '

Despesas Admlnfstratlvas ._

Despesas financeira::; "

20.183,15
129,02, 20.912,17

67.852,61

(245.287,00)
(177.434,39)

., ,

lucro Operacional , ,.

Reserva para manutenção do

capital de giro próprio i� •

Resultado do Exercício ' " ,

Gerd Edgar Baumer Douglar Conrado Stange
Gerd Edgar Baumer Técnico em Contabili-
.Dlretor Administrativo dade CRC-SC nO. 552;3
CPF nO. 005 721 609, ':PF 006287949 '

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os' membros efetivos do Conselho Fiscal da Eletromotores
WEG S.A., CGC nO. 829011 570/0001-17, após procederem detalhado exa

me no Balanço Geral e Demonstrativo de Resultados da empresa, relativo
ao exercício social de 1976 e Relatório da Diretoria, e havendo encontrado
'tudo em perfeita ordem e exatidão são de parecer que os citados do
cumentos merecem a integral aprovação da Assembléia Geral Ordinária,
que os apreciará, da mesma forma que as demais contas e atos da dire-
toria.

'

Jaraguá do Sul, 03 de março de 1977.

Nelson Leopoldo Driessen
Hans Gerhard Mayer
Flávi,o Orlando Rubini

- CPF 004 355 209
,- CPF à09 953719

- CPF 138901159 '

IAlberto • Indústria e ComércioBauer S.A.
f

CGCMF 84.429.836/0001-34

EDITAL,DE CONVOCAÇAO
Assembléia Geral Extraordinária

São convidados os Senhores Acionistas desta sociedade,
pára se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no

próximo dia 15 dá abril de 1977, às 16 horas, na sede social, sita à Av.
Mal. Deodoro da Fonseca, 739, nesta cidade de Jaraguá do Sul, a fim de
deliberarem sobre a seguinte: ,

ORDEM DO DIA
,

1 - Aumento do Capital Social de Cr$ 1.080.000,00 para Cr$
3.240.000,00, medlahte aproveitamento 'da quantia de Cr$, 2.160.000,00 da
conta Fundo de Reservas livres. ,

Jaraguá do Sul, 28 de fevereiro de 1977.
Viéfo"'�Bàuér';.. 'Diretor Presidente

,

'

CPF 00435.�139"

Prestigie o que é seu!
'

"

'".

CORREIO DO POVO, o genuinamente jaraguaense está há 57

I
anos difundindo o que é nosso.

Leia, Assine, Divulgue e Anuncie neste semanário

FIAT-LíSIA 'E "MICHELÄNGELO"
Luis Dufaur

ROMA - A líbia .com

prou recentemente 10%
do capital do complexo
industrial FIAT, o que pro
vocou muitos comentários
nos ambientes politico-e
conõmicos ltallanos, Muita
tinta correu na polêmica
sobre o alcance politico
do caso. As opiniões mais
moderadas encaram a

transação como um fato
alarmante: a líbia conta
com um governo que nun

ca deixou de utilizar todos
os meios a seu alcance
para favorecer quanto mo-

,

vimento subversivo se co,

nheça.
A polítíca do governo

líbio levanta a dúviçla de
que o controle de uma

correspondente
parte considerável da Fiat vas relações Fiat-líbia.
possa converter-se em ar- _*_

ma de pressão política lni- Por outro lado, o "Mi-
maginável nas mãos de chelanqelo", grande tran
Kadaffi. satlântico de luxo, orgu-

lho da marinha mercante
Burgueses e capitalistas italiàna, foi comprado pelo

.

de esquerda não viram no Xá da Pérsia. O luxuoso
"affaire" Fiat-líbia senão navio será transforrnado
um negócio, e até um ótl- em quartel flutuante.
mo negócio. O que se sa- Um golpe psicológico de
be é que Agnelli, presiden grande impacto descarre
te da Fiat, tão logo foi a- gado sobre a opinião pú
nunclada a transação co- bllca italiana. Será uma
mercial teve que voar a ccntrlbulção a mais no
Moscou para ali encontrar- sentido de dar a sensação
se com Kadaffi e conhecer de que o pats .estä "à ven
as últimas, exigências do, da" e que talvez um gover
ditador líbio (como a dos no comunista ponha fim a
russos também), Triste a- esse estado' de decadên
nüaclo do sentido ,único, cia. (ABIM - Agência Boa
que estãotomando as nQ-� Impre�sa).

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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ASSEC Assessoria Juridica Contábil SC
DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO EM COBRANÇAS

PARA TODO O ESTADO.
..
- AÇÕES: CfVEIS, CRiMINAIS E TRABALHISTAS
- INVENTARIOS- DESQUITES - DEFESAS FISCAIS
- CO'NTABILIDADE MECANIZADA
- CONSULTAS E PARECERES.
- ACIDENTES DE TRANSITO.

Aceitando-se causas para as Comarcas de Jaraguá do Sul - Gua
ramirim - Joinville - Pomerode - Blumenau, além de outras.

Dr. MURILLO BARRETO DE AZEVEDO
Dr. HUMBERTO PRADI

.

Dra. MARIA DA GRAÇA ASSrS
Contabilista ADEMAR MENEGOTTI

ASSEC - Av. Marechal Deodoro da Fonseca 98
Fone 72-0188 (Advogados) e 72-0125 (Conta'bilista)
89250 - JARAGUÁ DO SUL - SC

'I
.

Cintos salvarão niilhares de' vidas nos. EUA
Pesquisa realizada pelo "Research

Triangle Institute", a pedido da Admi
nistração Rodoviária Federal dos Esta
dos Unidos, revela que 89.000 vidas po
derão ser salvas naquele país, nos pró
ximos 10 anos, se houver a obrigatorie
dade legal de uso do cinto de seguran
ça. O mesmo estudo conclui que a se

-gunda medida salvadora de vidas será
a continuação do limite de 55 milhas/
hora (88,495 km/h) nas estradas norte
americanas (providência adotada nos

EUA para economia de combustível).
Elemonstra ainda a pesquisa que,

nas condições atuais, o número anual
de acidentes automobilísticos fatais,
nos Estados Unidos, deverá crescer de
46.000 (em 1974) para 56.000 (em 1986),
E o número de feridos riesses aciden
tes sublrá de 1,8 milhão para 2,1 mi-

Ihões, nesse período.
Na década 1977/1986 - acrescenta

a pesquisa - o uso obrigatório de cintos
de segurança proporcionaria uma redu
ção de 3,2 milhões de feridos (além de

preservar 89.000 vidas). Por sua vez, .a
observância rigorosa do limite de 55
milhas/hora pouparia 32.000 vidas e

preveniria mais de 400.000 feridos em

acidentes automobilísticos rodoviários.
O resultado da pesquisa, que en

volveu entrevistas com 2.000 autorida
des em 20 Estados e um complexo le
vantamento estatfstico, vem sendo di
vulgado pela General Motors nos paí
ses em que opera, no sentido de cons

cientizar os motoristas e aumentar a

segurança no trânsito.

(Informativo GM)

COMO
Fala se muito, hoje, em casamen

to. Nada de mal, é o destino de quase
90% das moças e dos rapazes. O casa

mento foi instituído por Deus para po
voar o céu. O primeiro milagre de Jesus
Cristo foi realizado; único milagre que
não curou um doente, ressuscitou um

morto 'ou deu as vistas a um cégo. Ape
nas lívrou os noivos de passarem ver

gonha por falta de vinho para obsequiar
os convidados. Uma grande gentileza
de Cristo..

.

Todas as moças ou quase todas
desde muito cedo estão condicionadas
para o casamento e bem poucas estão
sendo preparadas para este importan
te passo. Em boa hora a Igreja instituiu
o curso para noivos com ótimos resul
tados. O casamento tomou-se a'aspira
ção absoluta da maioria das moças, é
como se dissessem:
- Fora do casamento não há sal

vação..

Encontrei só uma moça, por sinal
muito instruida e bem educada que di
zia:
- A mamãe disse que o casamen

to não é cousa principal.
Esta quando casar será, uma espo

sa 100% como foi a mãe dela.
Ouvi, também uma menina de 5 a

nos dizendo para a mãe:
- Mamãe, um casamento, não

quero ficar coroa! Já imaginou?
Será que não têm outra cousa pa

ra meter na cabeça desta inocente?
Moça, desde pequena, condiciona

da para o casamento tem que casar

mesmo,. a mentalidade está orientada
unicamente neste se�ti�o; não 'estão

CASAM?
preparadas para outra causa ,e não dão
mesmo para outra cousa. Vazias de i
dealismo ou de idéias um pouco mais
elevadas despreparadas, só pensam em
casar. Estão preparadas para importan
te passo? Tanto quanto eu para profes
sor de balé na Russia. Qualquer Caifaz
que apareça serve desde que tenha
"troco". Intrometem-se no namoro das
outras, não vascilam em caluniar a ri
val.
- Quero te namorar nem que seja

por dois meses, disse uma.

Nestes dois meses forçaria a mão,
nem que fosse para conseguir casa

mento pela polícia, O pior dos casamen

tos. E em que vai dar? Desquite, no du
ro.

.

Um 'ràpaz muito simpático, bem de
tida e muito cobiçado pelas moças es

tava cortejando uma moça que dhe pa
recia 100%. Só estranhava que cada

.

vez que visitava a moça as pessoas da
familia achavam jei,to para se eclipsar.
Ao lado da sala um quarto com porta
sempre aberta, um convite para a valsa.
- A täbea aqui não está certa

pensou o rapaz.
Consultado, alertei o rapaz que

não caisse na esperela. Não é que pou
cos dias depois teve a confirmação.
Uma irmã pequena muito inocente (diz
que) vendeu a mecha.
- A mamãe disse para ela se dei

xar engravidar e' assim o Sr. tem que
casar. .

Uma! Como, andavam as cousas

nesta família! O. rapaz enterrou o cha

péu na cabeça e salu correndo. Nunca
mais pôs es pés lá.

'

Irmão L,eão Magno

Estado de Santa Catarina

Prelelnrro muniai�aI' de "!laraguá elo �ÚI
LEI N°. 657/77

( I

Ratifica contratos de locação firmados pela Municipaii-
dade e dá outras providências. t

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaràguá do Sul, Esta
do de Santa Oatarlna.ino uso e exercrcto de suas atribuições.

,

Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câ-
mara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

"

Art. 1°.) - Ficam ratificados pela Egrégia Câmara de Verea
dores os contratos de locação firmados pela Prefeitura MuniCioal e a se-

guir especificados:
.

a) Locador - Bruno Wolf -Aluguel Cr$3.500,00 Período 1.1.77-31.12.77
b) Locador - Guida Gascho -Aluguel Cr$1.800,00 Período 1.1.77-31.12.80
c) Locador - Ina A. Klug -AlugueíCr$1.000,00Período 1.1.77-31.12.77
d) Locador - Hilário' A.

Schiochet -Aluguel e-s 1.300,00 Período 1.1.77-31.12.78
e1, Locador :. Const. Seria -Aluquel Cr$ 3.000,00 Período 1.2.77-31.01.78
fi Locador - Thereza Pans-

tein -Aluguel Cr$1.000,00 Período, 1.2.77-31.01.78
g) Locador -' Simão Mannes-Aluguel Cr$ 4.000,00 Período 1 ..2.77-31.01.78
'h) Locador - Oscar Manoel

Mendes -Aluguel Cr$ 700,00Períod. 20.10.76-19.4.77
i) Locador - Marcos Dalprá -Aluguel Cr$ 800,00 Período 22.5.75-22.04.77
j) Locador - Marcos Dalprá -Aluquel Cr$ 1.300,00 Período 10.9.76-9.9.77

Art. 2°.) - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a re

novar os contratos acima especificados, com os reajustes legais, bem co

mó; firmar novos quando a Municipalidade necessitar.
Art. 3°.) - Esta lei entrará ernvlqor na data de sua publica-

ção, revogadas as disposições em contrário.' .

.
Palácio da P·refeitura Municipal de �?r.aguá do Sul, ae 1°. dia

do mês de março de 1977." ' �,'
"

. VICTOR BAUER
, .:

.

Prefeito Municipal
"

.
.
A presente Lei foi registrada e publicada nesta Diretoria de

Expediente,' Educação e Assistência Social, ao 1°. dia do mês de março
de 1977.

.

ASTRIT K. SCHMAUC,", - Di,retora

LEI N°. 658/77

Autoriza empenhar as despesas da Comissão do Cente
nário.e dá .outras providências.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Es
tado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas atribuições.

Faço sabera todos os habitantes deste Município que a Câ
mara Municipal aprovou e eu sanciono a sequlnte lei:

Art. 10.) - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a em

penhar as Despesas da Comissão do Centenário, bem como, despesas
realizadas pela Prefeitura no exercício de 1976, no nem 3150 Despesas de
Exerclclo Anterior - na Divisão de Contabilidade, num rnontants de Cr$
356.406,35 (Trezentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e seis cruzeiros
e trinta e cinco centavos), conforme relação anexa.

.

Art.. �O,) - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-' I

ção, revogadas as disposições em contrário.
.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, ao 1°, dia

do mês de mraço de 1977.
1 ." .

-' ..., 'I Ii:;'" •• : L

'VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

A presente Lei foT registrada e publícada 'nel?ta Dlretorla de

Expediente, Educação e Assistência Social, ao 1°; dia do mês de março
de 1977.

ASTRIT K. SCHMAUCH'
Dlretora

) � I

•LEI N°. 659/77
Abre Crédito .Suplementar e dá outras

providências.
.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Es-
tado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas atribuições, .

, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câ-
mara Municipal aprovou e eu sanciono a.seçulnte lel;

Art. 1°.) - Fica aberto um. Crédito Suplementar no valor de
Cr$ 356.000,00 (Trezentos e clnquenta mil cruzeiros) para suplementar ao
Programa e verba abaixo discriminados, constantes dos quadros anexos à
Lei 649/76, de'09-11-76, a saber:

• ANEXO I - QUADRO A
0500 - DEPARTAMENTO DA FAZENDA.
0501 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE.
0501.00080322.016 � Manutenção dos serviços ine- '

rentes à Div. de Contabilidade
ANEXO II - QUADRO A

0500 - DEPARTAMENTO DA FAZENDA.
0501 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE.
0501.03080322.016 3150 - Despesa de Exerc. Ant. Cr$ 356.000,00

, Art: 2°) - Os �ecursos para abertura do presente crédito pro-
vem do Superavit Fmancel.ro apurado, 1)0 Balanço Patrimonial do exer-
cício de 1976. _- _

.

Art. 3<?) - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, . revoqadas as disposições. em contrário., '�

-'

VICTOR BAUER
.. " '

Prefeito Municipal
.

A pres;!nte Lei ,fOi re§)lstrada e publlcada nesta Diretoria de
Expediente, Educaçao e ASSistência Social,' ao 1°. dia do mês de março
de 1977.

�I ASTRIT K. SCHMAUCH
Dire.tora

e-s 356.000,00

.. PROlBJ�ÃO
Por ordem do Senhor PREFEITO MUNICIPAL fica terminan

temente proibido o Comércio Amhúlante de BIJUTERIAS,
. ARMARINHOS,

ROUPAS, FAZENDAS, TAPEÇARIAS, REMÉDIOS, RELóGIOS, RIFAS, etc.,
em qualquer logradouro ou via pública do Município de Jaraguá do Sul
sem a devida autorização da Prefeiturá Múnicipal.

'

A ino�servância da presente proibição implica na APREEN-
SAO'das mereaderlas em poder dos infratores. '

Jaraguá do Sul, 04 de março de 1977. . , _

'1 ;:." • • . , . � VICTO'R BAUER
,
.' ,�. , Prefeito Municipal
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Goméraio .lndústrto S.A.SGõmlTT
CGCMF N0. 84429984/0001-10
RELATóRIO DA' DIRETORIA

de dezembro de 1976, bem como o Parecer do Conselho Fiscal.
Permanecemos ao inteiro dispor dos senhores acionistas

para os esclarecimentos, que houverem por bem solicitar.

Senhores Acionistas.

I'Dando cumprimento as disposições legais e estatutárias, a-
presentamos a sua apreciação o Balanço Geral, Demonstração da Conta
Lucros e Perdas e demais documentos relativos ao exercício findo em 31 .

Jaraguá do Sul (SC), 28 de fevereiro de 1977.
COMI!RCIO E INDUSTRIA SCHMITT S.A.

Arnoldo L. Schmitt-Dir. Preso
. CPF 004 350 909 68

ATIVO:
BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

Cr$ 4.160.078,16

I
Jaraguá do Sul (SC), 28 de fevereiro de 1977.

COMI!RCIO E INDUSTRIA SCHMITT S.A.
Damasio Schmitt-Dir. Administr. / O·legario Vitkoski - Téc. em Contabilidade

CPF 103 945 599 91 CRC.SC. 3155-CPF 104011729
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA LUCROS E PERDAS ENCERRADA EM

31 DE DEZEMBRO DE 1976.
•

posto produtos industrializados, imposto circulação de
mercadorias, imposto de renda, Instit. Nac. Coi. Ref. Agrá
ria-INCRA, juros diferidos, multas por infrações fiscais,
material de embalagem, material de escritório, pro-labo
re, prêmios de seguro, PIS, salários, salário-famflia, saldo
a' disposição da assembléia, tributos municipais, telefOne ..

.

mas e aluguel telefone e taxa rodoviária única .. .. .. ..

DISPONIVEL
Caixa e Bancos ..

REALIZAVEL A CURTO PRAZO •

622.528,93 PASS IVO:

EXIGIVEL A CURTO PRAZO

Imposto na fonte a recolher, INPS .e encargos so

ciais a recolher, PIS a recolher, FGTS a recolher,
FUNRURAL a recolher, IPI a recolher, ICM a recolher,
força e luz a pagar e fornecedores ..... , ... , ..

NÃO EXIGIVEL

Capital, Fundo de Reserva Legal, Fundo para manuten
ção Cap. giro próprio, Fundo para devedores duvido
sos, Fundo de rendimentos de participações, Fun
do de Ações bonificadas, Fundo Garantia Tempo SerO'
viço, Fundo de depreciações-VO., Fundo de deprecia
ções-CM., Fundo de lndenlzação trabalhista, Fundo
Especial aumento de capital, fundo de correção mone

tária, Fundo de CM das depreciações e saldo a dis
posição da Assembléia ... .... .... .. ..

598.904,78.

3.561.133,38

I

o Imposto retido na Fonte, Títulos a receber, duplica
tas a receber, contas correntes e mercadorias

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

Empréstimos compulsório - Lei 4.242, depósito para
obrigações trabalhistas e obrigações trabalhistas ....

IMOBILIZADO TÉCNICO

Correções Monetárias; imóveis, máquinas e instala

ções, veículos e acessórios,. móveis-utensflios e fer
ramentas e construções em andamento .. .. .. .. ..

IMOBILIZADO FINANCEIRO"

Participações, Banco do Brasll S.A. conta depósito
vinculado Sudene, Bco. do Brasil S.A. Cta. dep. vinco
FGTS, Bco .. do Brasil S.A. Cta. dep. vinco Erribraer,
Bancos Cta. dep. vinco Prócape, Bco. Nacional de De
senvolvimento Econômico, Fiset Turismo e Fiset Re
florestamento ... .. ... .... .... ..

COMPENSAÇÃO

2.702.277 ,27

977,97

668.226,14

166.027,85

40,00Ações em caução

Arnoldo L. Schmitt..Dir. Presido
CPF 004 350 909 68

I DÉB ITO:

COMPENSAÇÃO

Caução da Diretoria 40,00

Cr$ 4.160.078,16

,

.;.\

Aluguéis diferidos, consumo de lenha, consumo de for

ça � luz, consumo de combust. e lubrlflcantes, con��i!>uiçã,O
PIS, contribuição sindical, comissões, conservaçao ma

quinas e equipamentos, conservação móveis e utepsfllos,
conservação veículos e acessórios, depreciações pen�en
tes, despesas bancárias, despesas postals e telegráf!ca�,
despesas de viagens, despesas diversas, descontos .dlterl

dos, despesas de resultados eventuai�, �undo de rese�a
legal, fundo para manut. cap. giro proprro, fundo garantia Aluguéis �uferido�, desconto� auferidos, fund? para. deve-

tempo serviço, fundo de depreciações-VO., Fundo d� .de- ,

dores dUVldoso_s, Juros au�endos e mercadonas, resulta-

preciações-CM., fundo para devedores duvidoso�, . fen.as- dos de transações eventuais. . .. .. .. .. .. 3.874.960,11
frétes e carretos gratificações, INPS e enc. sociars, ImO'

,

Jaraguá do Sul (SC), 28 de fevereiro de 1977...

Árnoldo L. Schmitt-Dir. Presidente Damasio Schmitt-Dir. Administr. Olegario Vitkoski - Téc. em Contabilidade
CPF 004 350 909 68 CPF 103 945 599 91 CRC-SC. 3155 - CPF 104011729

.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Co- ao exercício de 1976, constataram a exatidão destes documentos e são

mércio e Indústria Schmitt S.A., tendo procedido o exame do Balanço Ge- de parecer que a Assembléia Geral Ordinária os aprove, bem como a to-

rai, Demonstração da Conta Lucros e Perdas 'e demais contas referentes dos atos praticados pela diretoria.
Nelson Barg � CPF 066568899 Ademar B. Winter-CPF 247175419•

Alfredo Vasel - CPF 121167939

Comércio e Indústria Schmitt, S. A.·
CGCMF No. 84429984/0001-10

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL O'RDINARiA

. Pelo presente Edital de Convocação, são convidados os se

nhores acionistas da firma Comércio e Indústria Schmitt S.A., à reunirem
se em Assembléia Geral Ordinária, que será realizada na séde da socieda
de à Rua Walter Marquardt nr. 1.588, nesta cidade, às quinze (15) horas
do' dia trinta (30) de abril do corrente ano, a fim de deliberarem sobre a

seguinte
ORDEM,DO DIA:

1 . Exame, discussão e aprovação das contas correspon
dentes ao Balanço e Demonstração da Conta Lucros e

Perdas, encerrado em 31 de dezembro de 1976.
2. Eleição da Diretoria para o triênio 1977 a 1980.
3. Eleição do conselho fiscal e suplentes para o exercício

de 1977/1978.
4. Assuntós de Interesse social. .

Jaraguá do Sul (SC), 28 de fevereiro de 1977.
ARNOLDO L. SCHMITT .. Dir. Presidente

A V I S O: '

Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na séde

social, os documentos de que trata o art. 99, do decreto-lei ,2.627 de 26 de

setembro de 1940.
.

.

Comércio e Indústria Schmitt S.A.
Arnoldo Schmitt .. Dir. Presidente

3.874.960,11

C R É,D I TO:

DAS DRITTE MAL
Eins wird das Untier losgelassen,
Das Tier, das Niemand Zahme.n kann,
Dann hebt auf Platzen und auf Strassen
Zum dritten Mal das Morden an.

.

Dann liegen sie als Frass der Raben
Die sic� gehasst und sich geliebt, '.
Und Kemer kommt, sie zu begraben
Weil's Iceine Totengraber gibt.

'

Zerbrochen liegen alle Werke
Die sich der Mensch so stolz �rstellt
Und Wald, mit seines Wachstums St�rke
Bedeckt das weite Trümmerfeld.
Der Fluss rauscht über die Ruinen

Des Staudamms ohne Zweck· ins Meer
Und über rostende Maschinen

'

Spazieren Rátten hin und her.

.
wàs je ein Küunstler hat gedichtet
In Wort und Bild und Marmorstein
Ist restlos vom Atom vernichtet
Und nimmer wird es wieder sein -
Und leben selbst auch Menschenwesen
Noch irgendwo am Rand der Zeit,
Versunken ist, was einst gewesen,
Im Meere der Vergessenheit.

Rudolf Hirschfeld, S. Paulo

S H A. R P "

. .

TAMBÉM É COM A

GRAFICA AVENIDA lTDA.
II,
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Ministro terminou 'inspeção aos'

prometendo melhoria e estudo
Fpolis. - Encerrando sua

visita oficial de dois dias
a Santa Catarina, o minis
tro dos Transportes, Dir
ceu Nogueira, esteve re
centernente nos munter

pios de Itajar e São Fran
cisco do Sul, onde presi
diu atos administrativos,
inspecionou várias obras
e recebeu memoriais rei
vindicatórios. Ao deixar o

Estado, prometeu' estudar
todos os pedidos e assegu
rou que a drenagem da
barra do Porto· de São
Francisco do Sul deverá
estar pornta até' abril.

mo.

Ficou, a par ,
do movi

mento do ano passado,
que Storrer considerou
"dos melhores": o setor
de exportação alcançou o
fndlce de 894 mil tonela
das, estando p.revisto pa
ra este ano um .movimento
ainda maior, devendo atin
gir um milhão de tonela
das.

Informou aindà o adrnl
nistrador que em 1976 fo
ram investidos 30 milhões
de 'cruzelros no Porto, com
a aquisição de novos e-

t ' qulpamentos, recupera-O roteiro ' do Ministro ção de frlqorfftcos e ou
começou com uma inspe- tras despesas.
ção às obras do acesso
BR-101 - ltajal, que estão EM S. FRANCISCO

sendo executadas pelo As 15 horas, o Ministro
DER. Depois ele' foi ao e sua comitiva foram re

Porto da cidade, acornpa- cebidos em São Francis
nhado do secretárto dos co, pelo prefeito Flávio

Transportes e Obras, Ni- Camargo e outras autori
colau Malburg, e do presi- dades do rnunlcfplo e tam

dente da Pojtobrás, Arno bém de Jolnvllle. Na sede
Marcos. Lá ele foi recep- da administração portuá
clonado pelo prefeito A- ria, o presidente da Com
mHcar Gazaniga, Ifderes panhia Catarinense de Co

empresariais e rliretores .mérclo e Armazenamento,
da Portobrás sediados na- Laércio Gomes da Silva,
quele munlcfplo. E ouviu relatou ao Ministro o pro
do administrador .do' por- [eto- de implantação do
to, Deobaldo Wnson Stor- terminal graneleiro, já em

rer, uma completa expla- construção. O Presidente

nação sobre as atividades da Cocar adiantou que os

daquele' ter!'T1i_n�,1 marrti· servi,�os de terraplenagem
1 J ,.

AV-ZSO
. O FUNRUBAl,., avlsa aos pro

prietários wra'i.s�",residentes nos rnu

nlclplos de JaragUá do �ul, Corupá,
Guaramirim � Schroeder que os car

nês do "Empregador Rl,Iral'" exerct
.clo de 1976, encontram-se em sua

Representação à Av. Mal. Deodoro
da Fonseca, 1.098 - Jaraguá do Sul,
sendo que os mesmos deverão ser

retirados e pagos até 31.03.77.
Ass. Airson Garcia

Repres. do Funrural

portos ,

dos pedidos
'estarão conclufdos ainda
este mes e que serão a

plicados na conclusão de
todo o complexo, recur

sos da ordem de 98 mi
lhões e 280 cruzelros, sen
do 19 milhões ,e 675 cru

zeiros do governo do Es
tado.

Ao fazer' um 'relato do
movimento do terminal ma
rítlmo, o admlnlstrador, al
mirante Ernani Jaime de
Lima, informou que no a

no passado foram expor
tadas 250 mil toneladas de
soja, principalmente para
os Estados Unidos. Disse
que a previsão para 1977
é ainda mais alentadora,
principalmente se for dre
nada a barra, o que.facl
litará a entrada de navios
de maior porte.
No local de construção

do, terminal graneleiro,
Dirceu Nogueira recebeu
vários memoriais conten
do reivindicações das as

sociações comerci'ais e in
dustriais de São Francis
co do Sul e Joinville e de
líderes ernpresarlals. E
prometeu, na ocasião, es
tudar todos os pedidos, a
lém de assegurar que a

drenagem da barra deve
rá ser realizada até ornes

de abril.

INFORMATIVO DECAPESC

Escola de Pesca
UM FATO EM FOCO: 'Do "Reiatório sobre

a Pesca no Rio Grande do Sul", trabalho este

levado a efeito por uma -Oomlssão Especial da
Assembléia Legislativa daqUele Estado, apre
sentaremos alguns tópicos relacionados com a

necessidade, sempre urgente, da criação e fun
cionamento de Escolas de Pesca no litoral bra
sileiro e, de preferência, em cada Estado vol

tado para o mar e que tem, cerno uma das prin
cipais atividades de-suas populações praianas,
a pesca. Tais escolas, mesmo de nível médio,
e estas inicialmente seriam as rnals interessan

tes, colaborariam, sern dúvida, para a melhoria
dos conhecimentos de nossos íuturos pescado
res no tocante à pesca, ao elemento onde essa

atividade se'"'desenvôl.;i'e '(o míu):uos seres obje
to daquele' traiJalho, as condições do tempo, o

barco de pesca e os .seus ínstrumentos, apro
veitamento do pescado e de ,seus resíduos,
etc., etc. Sobre essa necessidade, a da exis

tênci� e funcioname_tit9-, de Esc�lªs de P��ca,
veri�iql!lemCps leltores-o que foi dito por-muitas
pessoas ouvidas por aquela Comissão e c�jos
depoimentos constam daquela mesma publica
ção.

À página 152 daquele Relatório temos: Se
nhor Juno Fernandes -Monteiro" Admlnlstrador
do Porto de Laguna - O Senhor val obter reta
lhos de informações, pelo motivo seguinte: a

captura é primária..Posso-Ihe dizer em relação
à região Sul do Brasil, que os nossos pescado
res só pescam à noite; porque à noite eles vêem
a luminosidade do .cardume, e, então, partem
para a captura do cardume. Por causa dtsso,
costumo dizer que eles não são pescadores, são
atropeladores de cardumes. Porque o pescador
pesca .de dia também, pols tem barcos bastante

equipa�os. O que-acontece �.que as. nossas t.ri
pulações, mals ou menos 95% (novent� e cm-

DESPE1)IDA�
v

• !..,

O Dr. Alvaro Wandelli Filho,Jen
.do sidó promovido . 'ir, Comarcá �de�
Tubarão, apresenta suas mais cor
_dia is e fraternais despedidas às au

toridades, ao povo em geral, à im
prensa falada e escrita, bem como a
todas as Entidades e Organizações

...de Jaraguá do Sul e Corupá, com

.-votos de um sempre crescente bem
estar e progresso a todos.

co por cerito), não têm instrução henhurna.. As
';sim, se exigirem deles a utilização do equipa
'
..rnento técnico, perderão o emprego.' De modo

, ,que eles dizem simplesmente que não está fun-
I blonando", .

., À página 161 do mesmo Relatório, temos:
, "Senhor Orlando Ferreira - Diretor de Indústria
ße Pesca e de Captura - ltajaí • Uma ajuda im-
portante por parte do Govemo seria a escola.

�razer gente de fora; gente que pudesse ajudar
, o nosso pessoal, que são pessoas que não re
ceberam estudos. Aqui não é como na Europa',
no Japão, por exemplo, onde os pescador.es têm
estudos, e quando vão ao mar vão sabendo o

que' fazer. Inclusive têm conhecimento dos lns
trumentos.

P'àra não nos alongarmos demais sobre es
te assunto queremos informar os nossos leitores
que no próximo informativo lhes apresentaremos
mais alguns tópicos sobre a necessidade de Es
colas de Pesca no nosso litoral. E como já pro
cedeu em oportunidades anteriores, o respon
sável por este mesmo informativo, professor Ân
gelo Ribeiro, está encaminhando ao ExcelenHs
slmo Senhor Governador do Estado, Doutor An
tOnio Carlos Konder Reis, um expedíente em

que sugere a criação de uma Escola de Pesca
no litoral catarinense, inclusive transcrevendo
tópicos como esses, daquele Re!atório, onde é

.. comum a preocupação da criação e funciona
mento de uma Escola de Pesca tendo-se em
vista o melhor preparo de nossos pescadores
para que essa Indústria, primária, extrativa, se
torne mals lucrativa' ou mals prodlJtiva. Oúe os

pescadores possam também pescar em dias
claros ou em noites enluaradas uma vez que

. saibam usar, de verdade, os aparelhos que pos
. sJblli!ª"l jI_IQq_alização. ,dos cardl�mes .. :

MO·
.. .

I.... _ ..�TO·R-·IST·A.

Nã.ö·:'·dldrrha·,·.n6 volante.,
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Sub-setorial do Sindipeças . reune-se em SIC'
Durante os dias 10, 11 e 12 de mar

ço corrente, reunem-se em Joinville e

Piçarras, industriais componentes do
grupo produtor de escapamentos, que
fazem parte do sub-setor do Sindipeças
Sindicato dos Produtores de Auto-Pe
ças de São Paulo. .

As empresas. coordenadoras da

importante reunião serão a Metalúrgi
ca João Wiest S.A. e Metalúrgica Sicap
Ltda. respectivamente de Jaraguá do
Sul e São Bento do Sul.

Da programação consta, dentre
outras, almoço na SiMESC S.A., cen
tro de serviço de aço de Joinville.

....
., ,.,li _,� ..

ser , __ ete'rno.

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGUÁ 'DO SUL

Edital de Primeira e Segunda Praça
.

. Em resumo (art. 687 do CPC), faz saber o seguinte: PRO-
CESSOS: Execuções nrs. 5.489, 5.485 e 5.609. - 'Exequente: Moacir Rocha;
Besc Financeira S.A., Créd. Fin. e Invest. e Unibanco Financeira S.A., Créd.
Financ. e Invest. e Executada: ELZA MARIA MOREIRA MARTINS. Bem a

ser praceado: 1) Um terreno, edificado com uma casa de madeira, sltuado
nesta cidade, no lugar Jaraguá Fundos, fazendo frente com uma Rua Pro
jetada, fundos e confrontando de ambos os lados com terras da Firma Ber
nardo Grubba S.A. Devidamente registrado sob n, 37.963, ás fls. 199, do li
vro 3-S, no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, aval.iado em

Cr$ '45.000,00. Depósito: com a própria Executada: Primeira Praça: No dia
04 de abril p.v., às 11,00 horas. Segunda Praça: No dia 18 de abril p.v., às
11,00 horas, caso o bem penhorado não for arrematado na primeira praça
pelo valor da avaliação ou preço superior. Local: Ediffcio do Forum. Nos
autos não consta haver contra referido bem qualquer ônus e nem recurso

pendente de julgamento. Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul,
aos vinte e-quatro dlas 'do mês de fevereiro do ano de mil novecentos e se

tenta e sete. Eu, Adótpho Mahfud, Escrivão, o subscrevi.
ROMEU JUNKES

Juiz de Direito em 'exerclclo
.

,

II
II

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

Edital doe Prlmeíra e Segunda Praça
Em resumo (art. 687,do CPC), faz saber o seguinte: PRO

CESSO: ExecuçãO n. 5612. Exequente Unibanco Financeira S.A., Créd.,
Financ. e Invest. Executados: HERCILIO DE OLIVEIRA, JANUÁRIO STIN

.

GHEN e ROMILDA PREDELLI, ber'{! a ser praceado: 1) um imóvel, com
300 m2, situado na localidade de 'Itinga, municfpio de Barra Velha, neste
Esta<;lo de Santa Catarina, com 15 ms, de frente por 20 ms, de fundos, fa
-zendo frente ao sul, numa Rua Particular ao Norte com os vendedores ao

� Leste com Cilio Nicolini' e a Oeste com Osmar Zimmermann, adquirido conA

forme transcrlçãono livro n, 3-Q, fls. 174, sob n. 20.442, no Registro de I
móveis de .José Camargo, da Comarca de São Francisco do Sul-SC, ava
liado em Cr$·18.000,00. Depósito: Com o próprio Executado, sr. Januário
·Stinghen ...,PRIMEIRA PRAÇA: No 'dia 02 de maio g.v., às 11,30 horas. SE
GUNDA PRAÇA:No dia 16 de maio p.v., às 11,30 horas, caso o bem penho
rado não f�:wái'rematado na primeira praça pelo valor da avaliação ou pre-,
ço superior. Local: Edltlclo do Fortim. Nos autos não consta haver centra
referido bem qualquer ônus e nem-recurso pendente de julgamento. Dado
e passado nesta cidade de Jaraquädo Sul, aos vinte e quatrodlas do mês
de fevereiro 'do ano de mil novecentos e setenta e sete. Eu, Adolpho Mah ..
fud, 'Escrivãó, o subscrevi.

Romeu " Junkes
:Juiz de Direito em exerclclo

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGUA DO SUL

Edital de Primeira e Segunda Praça
:. Em resumo (art. 687 do CPC), faz saber o seguinte: RRO-

,
CESSO: AçãoExecutlva N. 4490. Exequente: Companhia Comercial Schra"
der. Executado: RODOLFO MELCHERT. Bem a ser praceado: 1) Um enge
nho de serra, com quadro de serraria, mais duas serras circulares e um

galpão coberto, medindo 12ms, de'frehte por 14 ms, "'de fundos, localizado
.em Rio Novo, munlclplo de Oorupá, .bens estes avaliados em Cr$ 40.000,00 .

Depósito: Com o próprio Executado: Primeira Praça: No dla 14 de abril p.
Y', às.1.6,00 h oras, Segunda Praça:.....No di� 28 do mes de ab.!]1 p.v., às 16!0�
horas, caso os bens penhorados nao forem arrematados na primeira pra-

'

ça pelo valor da avaliação ou pr�ç9 superior. Local: o do depósito, na 10-
éàlidadé de Rio Novo, munlcíplo de Corupá, .desta .comarca. Nos autos,
não consta haver centra referiqo� bens, qualquer recu, digo; ônus e nem '

"

recurso pendente de julgamento. Dado e passado nesta cidade de Jaraçuã
do Sul, aos vinte e quatro dias do mes de fevereiro do ano de miLnovecen- _' �

tos e setenta e sete. Eu, Adolpho Mahfud, Escrivão, o subscrev.i. � ';i
.

'

Romeu' Jurikes
JuIz de Direito em exerclcto

Escritório
.., �
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ADVOCACIA - CONTABILIDADE - SEGUROS• ,''I . 'T
,ANTONIO·JOSé GONCALVES

j

,"""
Bel. em Administração de Empres�s

YVONNE ALICE SCHMOECKEL GONÇALVES
� .,.

Téncjca em Contabilidade CRC/SC 7 638

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

.

Fone 72-0091 - ex. Postal, 19

Jaf,aguâ do Sul- - - Santa' Catarina
. � . �

Recursos fl$cal8 e administrativos - Contabllldad.e
. �. Serviço de mareás 'e pàtentes - fotocópias de

.

Legislação trabalhista e_INPS - Seguros em geral
, .�ervlço� �é!'808 yARIG.

oi

,DE�DE 1944 A. SERVICO DO PROGRESSO DE JARAGUA DO SUL·
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ANO LVIlL, '�. JA,RAUUA DO STJL, - SANTA CATARiNA
" Sábado 12 de Março de 1977·.- N.o 2.92,6

'

.Noticiario da A C'I JS
., .

Dentre os assuntos' focàlizà
dos durante a reunião do dia 07
do corrente, pela Associação
Oornerclal e lndustrlal de Jarà
guá do Sul, destacam-se:
Quitação da Contribuição

Sindical: Foi recebido ofício do
sr. Prefeito Municipal, informan
do que a Prefeitura está exi
gindo a apresentação do corn

provante de recolhimento da

Contribuição Sindiçal, de todas
as em8resas, na oportunidade
da retirada do respectivo alva

rá de licença. Dessa forma, a

lertamos a indústria e comércio
no sentido de que regularizem
sua situação perante o Imposto
Sindical, face a essa exigência
da Prefeitura que, aliás, decor

re de disposição expressa con

tida na Consolidação das Leis
do Trabalho.
Congratulações: Considerando

a projeção que Jaraguá do Sul

alcançou com a eleição dos de

putados Octacilio Pedro Ramos

e Roland Harald Dornbusch, para
os cargos de 10, e 30. Secre
tários da Assembléia Legislativa
do Esteda, a Associação en

viou ofício de congratulações
aos dois ·ilustres parlarnentares.
Loteria Esportiva: Visando me

Ihor divulgar Jaraguá do Sul, a

Associação manterá contactos
com a Caixa Econômica Fede

ral, para ver da ·possibilidade da
inclusão de jogos do campeo-

nato estadual de futebol, dos

quais participe o Grêmio Espor
tivo Juventus, de nossa cidade,
em testes da Loteria Esportiva.
Nova Indústria: O ponto alto

da reunião do dia 07, foi a ex

planação feita pelo sr. Eugênio
José Mueller, radicado. em São
Paulo e representante de um

grupo industrial da cidade do

Porto, Portugal, que pretende
instalar uma indústria de bene

ficiamento de peles bovinas no

Brasil, tendo interesse em loca
lizar

.

íal estabelecimento em

Jaraguá do Sul. Explicou o ilus
tre. visitante, que além de cor

turne, aquela indústria produz
couro artificial, de grande acei

tação no mercado europeu, a

duzindo que tace à facilidade
da obtenção da matéria prima
na região sul do Brasil, a nova

indústria teria ótimas perspecti
vas de sucesso, calculando ele

que, uma fábrica para processar
200 peles/dia, absorveria, um

investimento da ordem de 1 mi
lhão de dólares e poderia tran

quilamente produzir um fatura
mento de 25 a 30 mil dólares

por meso

A Associação aguarda, ago
ra, a remessa pela indústria por
tuguesa, de cópia de um pro
jeto desses a ser implantado ria
Bolívia, de posse do qual será
constituida uma comissão es-

pecial para, em conjunto com

a Prefeitura MUnicipal, ser es

tudada a viabilidade da colabo-: .

ração de empresários e Poder
Público locais, ria instalação
dessa indústria em Jaraguá do
Sul.

.
-

Esses estudos poderão estar
concluídos num prazo entre 30
a 45 dias ,

.

Representação Classista: Reu
nidos em Assembléia Geral Ex

traordlnár!a, na noite do dia 04
do corrente, os quatro sindica
tos patronals escolheram os se

nhores José Carlos Neves, se
cretário do Sindicato das Indús
trias da Construção e do Mobi
liário, José Hermella Marchi, te
soureiro do Sindicato das In
dústrias do Vestuário ,de Jara

guá da Sul, e Arthur Kar Josef
Rodenheber, representante da

Fundição Tupy junto ao Sindi
cato da Indústria Metalúrqlca e

Material Elétrico de Joinville,
para comporem a lista tríplice
a ser encaminhada ao Tribunal

Regional do Trabalho, da 9a.

Região, para escolha do vogal
e suplente, representante dos

empregadores, na Junta de Con

ciliação e Julgamer.ito de Join
ville.

O processo está sendo ulti

mado, devendo ser encaminha
do nos próximos dias a Curiti
ba, sede daquele Tribunal.

Catarinäo
Campeonato

começa dia 27/03
Regional, dividido

Juventus
em chaves
na chave B

Realizou-se quarta-feira, dia certame maior da FCF. Guaranr:Kinde�mann e Chape-
9 de março, em JQinville, a As- O Campeonato Estadual que coense.

sembléia Geral e reuniã'o do de:veria começar no primêiro O campeonato terá três fases
Conselho Arbitral da malfadada domingo deste mes, conforme distintas, assim élenominadas:
Federação 'catarfnense de Fute- ficara definido no Conselho Ar- Campeonato Regional, CampeO
bol.· Na Assembléia··Geral, prí-. bitral do ano passado e que nato Estadual e Campeonato
meiro assunto do dia foi feita a posteriormente seria retardado Catarinense, sendo disputado

. eleição da nova diretoria com a para o dia 12, somente. vai ser �m dois turnos as quartas e do
presença de dirigentes de elu- iniciado mesmo no dia 27, ou mingos. Da primeira fase partici
bes e Ligas de todas as partes seja no último domingo deste pam 20 clubes, terminando dia
do Estt'ldó que escolheram por mes, ·após o encerramento das 10. de maio. Do s-egundo tam
aclamação José Elias Giuliari, eliminatórias do Campeonato bém ''20, só que sairão como

reeleito Presidente, Heitor Pas- Mundial de Futebol. Vinte clu- classificados os três p,rimeiros
coaloto, �e Chapecó na vice- bes serão os participantes, as- da Chave A, os três primeiros
presidência e Pedro Lopes eo- sim disrtibuídos em três eha- da chave B e os três

. primeiros
mo diretor, do Departamento ves prevalecendo A fórmula a- da chave C. Os que não' conse
Técnico. presentada pelo Palmeiras, Mar- ,

guirem estas posições, ficarão
. Campeonato Estadual foi o cílio DIas, Avaí, Figueirense, Jogando dentro do mesmo, gru";
segundo assunto do dia e o Comerciário, na sexta feira po, de onde sairá o campeão,
mais comentado no Conselho passada em Florianópolis. Cha- que será reencorporado aos clu-

-

Arbitral. Depois de muita polê- ve A: Avaí, Figueirense, Comer- bes classificados na primeira fa
mica e discussão foi aprovado ciário, ·Ferroviário, Carlos Re- se. Daí então virá a terceira fa
a inclusão de mais dois clubes naux e Paysandu. se, quando será realizado o
- Lages· e Xanxerense que, Chave B: Marcílio Dias, Pal- Campeonato Catarinense que a

Juntamente com o Operário de melras, Joinville, Juventus de pontará o campeão do Estado.
Mafra, Comerciário de Criciuma, Jaraguâ do Sul, Juventus de Rio Ficou acertado também no Arbi
Joaçaba da cidade do mesmo do Sul e Operário de Mafra. trai a realizl!lção de exames "an
nome e Kindermann de Caçador Chave C: Xanxerense, Lages, ti-dop'ing" cOem as expensas
Integram pela primeira vez o Internacional, Palmitos, Joaçaba, pagas pelo clube. Interessado.

Juventus OxO Paysandu:
Jogando amistosamente na noite de

quinta-feira no Estádio João Marcatto,
Juventus e Paysandu de Brusque não
sairam d.e um melancólico empate sem

abertura de contagem, o mesmo de do
mingo lá na capital dos tecidos.'

O que se viu neste jogo foi um an

ti-futebol, muitos empurrões. palavrões,
jogo ríspido e ofensas morais; pouco

o empate do anti futebol
futebol foi o que o regular público pre
senciou., O árbitro foi Alberto Taranto :

auxiliaclo por Renato Ruysan e Harry
Wulff nas laterais que, colaborando com

as duas equipes prestes a debutar no

Campeonato Estadual de 1977, não u

.sou cartões para punir os faltosos e es

tes aproveitando (alguns) a ocasião a

pelaram. Infelizmente, temos que admi
tir, são coisas do futebol.

Pouca, movimentação na sessão do Legislativo
Na mals rápida sessão da atual le

gislatura, a Câmara Municipal reunida
na tarde/noite de segunda-feira, teve
somente como tópicos de destaque a

aprovação de envio de ofício ao Exe
cutivo e legislativo [olnvilense.. pela
passagem do 1260. aniversário de fun
dação da cidade: Telegrama de con

gratulações ao Presidente da Assem
bléia Legislativa, Waldomiro Colautti,
pela sua eleição à presidência do. le
gislativo catarinense e aceitação unâ-

nime das Carteirinhas de Veread'ores·
tendo em vista a "contenção de despe
sas", as mesmas existentes em outras
legislaturas também foram, aprovadas.
Somente o !rder do governo José A.
Klitzke não se fez presente, tendo em

vista a sua ida à Manchester - justifi
cado através. de ofício à presidênéia da
Câmara - uma. vez que esteve presente
à solenidade de entrega de livros didá
ticos na 5a. Coordenadoria Regional de

I Educação, em Joinville.

Aniversário
zira) Raduenz, residentes em Rio 'Oêrro
I. A passagem de ano marcou com uma

bonita festinha na casa dos avós, onde
estiveram presentes, além dos pais,
seus tios, irmãos, primos é inúmeros
amiguinhos, numa bela homenagem ao

aniversariante.
. ,

No último sábado completou oito
, anos de vida, o garoto Rogério Jack
son Raduenz, filho do casal Hilbert (AI-

Formatura
"Ao receber o grau de Bacharel

em Direito,' prometo agir com exatidão
no exercício de meus deveres e obriga
ções para com aPátrla e a humanidade,
inspirando-se sempre nos preceitos da
moral e nos lmperatlvos sociais da pro-
fissão, fiel ao espírito da lei e aos crité:-
rios da eqüidade e da Justiça". ,

Com este . juramento, recebemos
convite dos bacharelandos Humberto
Pradi e lauro Correia, integrantes da
turma 1976, da Faculdade de Ciências
Jurídicas da Fundação Educacional da

Região de Blumenau que cumprirão
extensa programação na próxima sex

ta-feira, dia 18, com Culto Ecumênico
.ern Ação de Graças, às 10 horas na

Igreja São Paulo Apóstolo e, às 19 h
30 min, Sessão Solene de Colação de
Grau no Teatro Carlos Gomes.

Aos dois [araquaenses que ora !ll
cançam o laurel universitário, augura
mos os melhores votos e plena reali

zação no campo profissional.

MARIO TAVARES DA
CUNHA 'MELLO
TABELIAO DE NOTAS E
PROTESTOS DE TITULOS

EDITAL
, Pelo presente edital de citação, pe

dimos aos senhores abaixo relaciona
,

dos, que compareçam em nosso cartó
rio para tratarem de assuntos de seus

interesses:

Celeste Satanelf - Guamiranga-A
raquari.
Com. Agri., lipinski ltda. - Estrada
Pedra de Amolar-Corupá
Edevar Manoel Rosa-nesta
João K. Gabler-nesta
Maria Murara-Rio Branco...;Guarami
rim-SC
leocádio dos Santos-nesta
Silvio Antonio dos Santos-nesta.

• Valéria Tavares da' Motta Rezende

Oficial, Maior

Az de Ouro recebido em

Campo Alegre
A mais antiga equipe de bolão do

Clube Atlético Baependi foi recebida
domingo passado na casa de campo
do seu presidente, o Comendador Heinz
Rodolfo Kohlbach, sua esposa, noras e

filhos. '

O acontecimento surpreendeu a

quantos lá compareceram pela sua

magnífica organização e fartura, onde
não faltou o assado de carneiro e coe:
lho.

Aproveitando a ocasläo foram em

placados mais três novos sócios, nas

pessoas dos srs. Flávio Romani, Wigolf
leitzke e Waldir Bruch, que deverão re

forçar para o ano esportivo de 1977 o

Clube que já deu grandes revelações
ao esporte bolonístico da cidade.

A apresentação coube ao mestre
de. cerimônia Milton Stange,' a oràção
ao sr. loreno Antônio Marcattq e 'a co-

municação ao nosso diretor., '

VENDE-SE

Excelente Residência

Estilo moderno. Construção no

va. Magnífica localização central
'

e

tranquila. Lindo gramado e jardim.
Terreno compl. murado 17x42 mtr.
Contém: salinha de entrada, living
com sacada, copa, cozinha com área
de serviço, 2 banheiros, 3 dormitó
rios, quarto de empregada com ba
nheiro, grande lavanderia e garagem
para 2 carros. Informações: Ernesto
Mayer, ,rua Felipe Schmidt; nr. 221.

'Escreve o

Estrada São
Senhor Diretor: O se-

Leitor
Bento - Corupá

nhor já esteve recentemen
te de passagem pela Es
trada São Bento-Corupá?
Se não esteve está de pa
rabéns, pois, economizou
muito com a manutenção
de seu carro. Como está

lastimável esta estradal' A
té parece que o Departa
mento de Estradas de Ro
dagem esqueceu que esta

importante rodovia existe.
É bem verdade que gran-

des chuvas desabaram so- ra que as autoridades a.:.
bre toda areqlão, causan- cordern para o problema.
do graves prejuízos ao Em todo o trecho, cerca '

sistema viário. Alguns tre- de 50 km ví apenas uma

chos da estrada estão to- velha motoniveladora ao

mado pelas barreiras. Mas lado de uma barreira e na

que não se concebe é a da mais. Se o sr. não a

falta de conservação da creditar passe pela São
rodovia. Em alguns tre- Bento-Corupá para se cer
chos já não existe mais o tificar. Não seria possível
material colocado no tem- comunicar esse fato de
po de sua construção. Os desleixo à R�sidência, ao

buracos mais parecem Departamento de Estradas
banheiras ao longo da ro- I de Rodagem ou ao Secre
dovia .. Francamente, este tárlo de Estado? Um abra
desabafo é necessário pa- ço do Francisco José.

................................_mQ] w�W&ZOOM..�,mR aaa .m _

os MAIORES
NO

Com base em recente publicação
do Diário Oficial do Estado, destaca
mos os maiores municfpios economica
mente mais importantes em SC, de-
.monstrado através a arrecadação do
Imposto sobre Circulação de Mercado
rias, isto referente ao mês de janeiro
de 1977.

'1. Joinville .. .. .

.2. Blumenau .. ..

3. Florianópolis
4. lages ....
5. C�iciuma .. .. .

6. Itajaí .

7. Tubarão .

8. Jaraguá do Sul .

9. Brusque ..

10. Chapee6 .. .. •

11. São B. do Sul
12; Rio' do Sul ..
SITUAÇÃO DOS

47,969.364,67
38.134.839,05
20.652,356,01
17.949.963,71
11.201.306,87
9.692.965,14
9.181.889,69
8.536.974,15
7.358.234,26
7.208.775,50
6.839.356,04
4.854.090,42

I. C. M.
MUNICIPIOS DA
AMUNESC
Dado ao interesse demonstrado

pelos nossos leitores, publicamos, tam
bém, a arrecadação do ICM, cios 13

municfpios componentes da, Associa
ção dos Municípios do Norte do Estado
de Santa Catarina, sendo eles:

1. Araquari .. 54.252,87
2. Barra Velha . . 93.310,90
3. Campo Alegre 263.597,13
4. Corupá .. .. 312.812,75
5. Garuva .. .. 308.083,54
6. Guaramirim .. 337.854,31
7. Jguá. do Sul 8.536.974,15
8. .Jolnvllle .... , . 47.969.364,67
9. Massaranduba. 205.365,79
10. Rio Negrinho .. .1.454.458,65
11. S. Bento do Sul 6.839.356,04
12. São Fr. do Sul 654.452,88
13. Schroeder .. .. 22.598,00
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